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АНОТАЦІЯ 

У статті виявлені, проаналізовані та систематизовані загальноестетичні засади та світоглядні ідеї ху-

дожньої культури Європи кінця ХІХ – поч. ХХ ст. як передумови виникнення нових напрямів театрального 

танцю ХХ ст.: 1) «ідея свободи» в театральній драмі; 2) ірраціоналістична модель всесвіту запропонована 

філософами на межі ХІХ–ХХ ст.; 3) відродження міфологічного мислення; 4) нові філософські системи і 

концепції ідеалістичного спрямування кінця ХІХ – поч. ХХ ст., що прийшли на заміну позитивізму, пере-

дусім, «філософія музики» Ф. Ніцше і А. Шопенгауера, інтуїтивізм А. Бергсона, що протиставляють худо-

жню творчість інтелекту, визнають її інтуїтивну, або екстатичну природу, приймають у якості носіїв тво-

рчого начала органічно-душевні процеси, або екстатичні духовні акти як вихід за межі природного та со-

ціального, до «потойбічного світу»; 5) символізм у мистецтві; 6) народження символічною культурою 

феномену багатосторонньої, універсальної творчої особистості, виникнення нового типу художньої єдно-

сті, нового типу мислення; 6) світоглядні ідеї Франсуа Дельсарта; Еміля Жака Далькроза; Василя Кандин-

ського «про духовне у мистецтві»; маніфест «Танець майбутнього» Айседори Дункан, ідея мистецтва но-

вих можливостей, мистецтва як типу філософування, а також ідея створення єдиної художньої мови, за 

допомогою якої був би здійснений глибинний внутрішній художній синтез. 

ABSTRACT 

Relevance of research. At the end of the XIX – the beginning of the XX centuries in theatrical art and 

choreographic theatre in particular formed a new type of director and choreographer, whose ideas were aimed at 

changing of theatrical aesthetics and the search for original compositional techniques to embody the author's aes-

thetic and artistic concepts. Relevance of this publication due to the increased interest of researchers in the theory 

and history of new directions and forms of theatrical dance of XX–XXI centuries. Relevance is also exacerbated 

by insufficient theoretical understanding of the achievements in the field of it's aesthetics and composition. 

The purpose of the study is identification and systematization of general aesthetic principles and ideological 

ideas of art culture of Europe of the end of the XIX – the beginning of the XX centuries, as a prerequisites for the 

emergence of new directions of theatrical dance of the XX century.  

The methodology of the exploration is based on the using of analytical – to identify the content of the 

worldview ideas of B. Hugo, A. Schopenhauer, A. Bergson, V. Solovyov, V. Kandinsky, F Delsart, E. Jacques-

Dalcrose, A. Duncan; method of theoretical generalization – to systematize these worldview ideas and general 

aesthetic principles of artistic culture of Europe at the end of the XIX – the beginning of the XX centuries, which 

became the prerequisites for the emergence of new directions of theatrical dance. 

The scientific novelty lies in the discovery of complex and content of general aesthetic principles and ideo-

logical ideas of the artistic culture of Europe in the late XIX – early XX centuries, as a prerequisite for the emer-

gence of new directions of theatrical dance of the XX century. 

Results. The article identifies, analyzes and systematizes the general aesthetic principles and ideological ideas 

of the artistic culture of Europe in the late XIX – early XX centuries, as a prerequisite for the emergence of new 

directions of theatrical dance of the XX century. They were: 1) the «idea of freedom» in theatrical drama; 2) 

irrationalist model of the universe was proposed by philosophers at the turn of the XIX–XX centuries; 3) the 

revival of mythological thinking; 4) new philosophical systems and concepts of idealistic direction of the late XIX 

– early XX centuries, which replaced the positivism, especially the «philosophy of music» by F. Nietzsche and A. 

Schopenhauer, A. Bergson’s intuitionism, which opposes the artistic creativity of the intellect, recognize its intui-

tive or ecstatic nature, accept as carriers of the creative principle organic – mental processes or ecstatic spiritual 
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acts as a departure from the natural and social, to the «afterlife world»; 5) symbolism in art; 6) the birth of the 

symbolic culture of the phenomenon of multifaceted, universal creative personality, the emergence of a new type 

of art unity, of a new type of thinking; 6) worldview ideas of Francois Delsart; Emile Jacques Dalcrose; Vasyl 

Kandynsky «About spiritual in art»; Isadora Duncan’s Manifesto «Dance of the Future», the idear of the art of 

new possibilities, art as a type of philosophizing, and also the idea of creating a single artistic language, through 

which a deep internal artistic synthesis would be carried out. 

Ключеві слова: театральний танець, «ідея свободи», неоміфологічне мислення, «філософія музики», 

символізм, «Танець майбутнього». 

Keywords: theatrical dance, «idea of freedom», neomythological thinking, «philosophy of music», symbol-

ism, «Dance of the Future». 

 

Постановка проблеми. Кінець XIX і початок 

XX ст. відзначився глибокою кризою західноєвро-

пейської цивілізації та культури, яка осягнула всі її 

складові: економіку, державний устрій, філософію, 

мораль, мистецтво. Криза культури Нового часу 

була пов’язана, насамперед, із руйнуванням основ 

раціоналістичного світогляду й поширенням ірра-

ціоналізму. Європейський ірраціоналізм ХІХ сто-

ліття, як і будь-яке історичне явище не виник на пу-

стому місці, а був обумовлений всім плином куль-

турно-історичного розвитку людства і став 

своєрідною реакцією доби Раціоналізму. 

Як результат, складне та багатопланове об-

личчя культури початку XX ст. відображало різні 

уявлення про шляхи поновлення традиційної куль-

тури, різні аспекти естетичної думки. Але новації в 

мистецтві були історично закономірними, відпові-

дали на реальні естетичні запити, що їх ставило 

життя. Використання нових лексичних засобів, 

оновлення техніки повинні були втілювати з доста-

тньою переконливістю всю гостроту повсякденних 

потрясінь, притаманних цій епосі. Старі норми від-

мирали. Виникали нові течії в мистецтвах, які наро-

джувалися, з одного боку, стрімким розвитком на-

уки й техніки, з іншого боку – як антитеза натиску 

урбанізації та механіцизму. 

Наприкінці ХIХ – початку ХХ століття у теат-

ральному мистецтві і хореографічному театрі зок-

рема формується новий тип режисера і балетмейс-

тера, ідеї яких були спрямовані на видозміни теат-

ральної естетики і на пошуки оригінальних 

композиційних прийомів для втілення авторських 

естетико-художніх концепцій. Актуальність даної 

публікації зумовлена підвищеним інтересом та ува-

гою дослідників до теорії та історії нових напрямів 

і форм театрального танцю ХХ–ХХІ ст. Актуаль-

ність посилюється також відсутністю теоретичного 

осмислення надбань у галузі його естетики і компо-

зиції. 

Аналіз досліджень та публікацій. Проблемам 

теорії та історії сучасного танцтеатру і нових напря-

мів театрального танцю ХХ–ХХІ ст. присвячені не-

чисельні наукові праці дослідників (П. Білаш, Є. 

Вентинк, К. Добротворська, О. Левенков, А. де 

Міль, В. Малетік, І. Парш-Бергсон, В. Пастух, О. 

Плахотнюк, М. Погребняк, О. Чепалов, О. Шаба-

ліна, та ін.). Але серед зазначених науковців лише 

О.І. Чепалов на сторінках своєї монографії, присвя-

ченої хореографічному театру Західної Європи ХХ 

ст., згадує про погляди Ф. Дельсарта і Є. Жака-Да-

лькроза, «про вплив педагогічних теорій і пластич-

них композицій» [1, с. 14] останнього на розвиток 

танцю «модерн», але без заглиблення у сутність сві-

тоглядних ідей та практичних експериментів цих 

теоретиків сценічного руху. Також до «чинників 

становлення танцювальних форм у ХХ ст.» відно-

сить вчення Ф. Дельсарта та практичне його вті-

лення Є. Жаком-Далькрозом Д.І. Шариков [2]. П.Н. 

Білаш стверджує, що «народження нових підходів 

до мистецтва танцю значною мірою було стимульо-

вано принципами «філософії життя» (А. Бергсон, 

Ф. Ніцше, А. Шопенгауер)» [3, с. 6]. Але виявлення 

і систематизація загальноестетичних засад та світо-

глядних ідей художньої культури Європи кінця 

ХІХ – поч. ХХ ст. як передумов виникнення нових 

напрямків театрального танцю на початку ХХ ст. 

залишається поза межами існуючих розробок, що і 

є метою даної наукової розвідки. 

Методологія дослідження ґрунтується на ви-

користанні аналітичного метода для виявлення змі-

сту світоглядних ідей В. Гюго, А. Шопенгауера, А. 

Бергсона, В. Соловйова, В. Кандинського, Ф. Дель-

сарта, Е. Жака-Далькроза, А. Дункан; метода теоре-

тичного узагальнення – для систематизації цих сві-

тоглядних ідей та загальноестетичних засад худож-

ньої культури Європи кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

що стали передумовами виникнення нових напря-

мів театрального танцю.  

Виклад основного матеріалу. Провідною 

ідеєю сучасного театру, хореографічного зокрема, 

на межі ХІХ – початку ХХ століття стала «ідея сво-

боди». Її можна вважати однією з передумов вини-

кнення нових стильових напрямків і форм театра-

льного танцю. 

Ідея «свободи» народилась у зв’язку з протес-

том романтиків проти ідей прихильників неокласи-

чної школи, що проповідували існування обов’яз-

кових для театру законів (дотримання «декоруму», 

обмеження сюжету долями королівських осіб та 

знаті і примат єдності часу, місця і дії). Романтизм 

приніс з собою гнучкість виразних засобів, відпові-

дність форми і змісту, а також інтелектуальну і тво-

рчу незалежність [4, с. 19]. 

Принципи романтизму, вперше проголошені у 

Німеччині Лессінгом і Гете (після 1765 р.) знайшли 

своє підтвердження у Франції між 1827–1830 рр., 

головним чином у творчості Віктора Гюго. 

Однак, Гюго випередили німецькі драматурги 

школи «бурі та натиску», що підносили «внутрі-

шню форму», принцип гармонії внутрішнього світу 

– цієї душі п’єси – на противагу логічній зовнішній 

гармонії. Ці ідеї мали велике історичне значення і 

стали доктриною театрального мистецтва, кінцеве 

формулювання якої вийшло з-під пера В. Гюго. Ще 
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у 1827 році він стверджував, що театр має бути 

вільним у виборі теми і, що він може використову-

вати будь-яку форму, або стиль і писав: «… Немає 

ні правил, ні зразків, крім загальних законів при-

роди, що панують над всім мистецтвом, і окремих 

законів для кожного твору, що випливають з вимог, 

притаманних кожному сюжету» [5, с. 105-106]. 

Потужний вплив на представників різних ви-

дів мистецтв мала ірраціоналістична модель всес-

віту запропонована філософами на межі ХІХ–ХХ 

століть. Вона стала формотворчим чинником нових 

проектів хореографічної театральної культури ХХ 

століття, що репрезентували безконечність та різ-

номанітність художніх принципів, форм, лексич-

них засобів. Філософи ХІХ століття задали дискурс 

на відродження міфологічного мислення, керую-

чись прагненням відродити первісні основи людсь-

кого буття, подолати розрив між раціональністю і 

почуттям, тобто відродження цілісного сприйняття 

світу. 

Так, А. Шопенгауер, приєднуючись до позиції 

Шеллінга, Гете, романтиків, відводив мистецтву 

особливу роль та визначав йому важливе місце у 

власній системі світобудови. 

«Якщо весь світ як уявлення – лише видимість 

волі, то мистецтво є уяснення цієї видимості, 

camera obscure, яка показує предмети чистіше, до-

зволяючи краще їх споглядати у сукупності», – за-

уважує теоретик європейського ірраціоналізму [6, 

с. 106-108]. 

На його думку, твори поезії, скульптури та ін-

ших мистецтв містять у собі скарбницю глибокої 

мудрості, «тому що в них говорить природа речей, 

а митець тільки виявляє і перекладає вирази її на 

спрощену і зрозумілу мову» [6, с. 107]. 

Тобто мета всякого мистецтва полягає «у поле-

гшенні пізнання ідей (у Платонічному і Єдиному 

сенсі цього слова)» [6, с. 108]. Оскільки ідея – щось 

споглядальне, як вважає філософ, то і передача ідеї 

можлива тільки шляхом споглядання, яке і є єди-

ним шляхом для мистецтва. Специфічним наслід-

ком споглядання є художній твір, завдяки якому 

нам зрозуміліші ідеї всього існуючого. Тому худо-

жник дає нам можливість поглянути на світ його 

очима і через твір мистецтва полегшує пізнання 

ідеї. 

Філософія і естетика А. Шопенгауера, зложена 

у творі «Світ як воля та уявлення» визначили пода-

льший хід думок композитора Р. Вагнера, і відби-

лась на його художній творчості. Він стверджував: 

«Її вплив на мене, який весь час збільшувався, був 

настільки великим, що надалі він справив саме рі-

шуче діяння на весь мій світогляд» [7, с. 65]. 

В естетиці А. Шопенгауера Р. Вагнер «особ-

ливо уражався його глибокодумним поглядам на 

музику» [7, с. 65-66]. 

У роботі «Світ як воля і уявлення» А. Шопен-

гауер інтерпретує світ, як музичний твір, а музику 

– як засіб пізнання світу: «Припустимо, що стало 

можливим дати досконало вірне, повне і таке, що 

досягає найменших деталей, пояснення музики, 

тобто, відтворити у поняттях те, що вона виражає: 

це одразу виявилося б достатнім відтворенням і по-

ясненням світу у поняттях …» [8, с. 373]. 

За шопенгауерівською теорією музика в есте-

тиці Р. Вагнера отримала статус, який перетворив її 

в таємне, відверте начало, а сам музикант був під-

несений до рангу «божественного віщуна». 

Ф. Ніцше також погоджується з шопенгауерів-

ським визначенням музики і виділяє їй особливе мі-

сце серед інших видів мистецтв, так як, на його ду-

мку, вона виражає сутність метафізичної основи 

життя – волі. Філософ вважає, що символіку музики 

неможливо передати словом, тому лірика і поезія 

залежні від «духу музики» [9]. 

Прикладом такого поєднання може служити 

опера, що виникла, як наслідок відтворення най-

більш вражаючої, на думку Ф. Ніцше, музики – да-

вногрецької. 

У своїй праці «Ріхард Вагнер у Байройті» фі-

лософ визначає критерії творчої особистості і пока-

зові ознаки митця-реформатора [10]. 

У трактаті «Діонісійний світогляд» Ф. Ніцше 

розмірковує щодо засобів виразності різних видів 

мистецтв та їх впливу на реципієнта. Надаючи фі-

лософам і митцям статусу обранців природи, Ф. Ні-

цше підкреслював їхнє виняткове положення в со-

ціокультурному середовищі («Невчасні мірку-

вання» (частина ІІІ «Шопенгауер як вихователь»), 

«Людське занадто людське») [10; 11]. 

Потужну роль у формуванні культуротворчого 

процесу Західної Європи і Росії, зокрема у галузі 

оновлення театрального танцю на межі 

ХІХ–ХХ ст. відігравали також філософсько-естети-

чні погляди Анрі Бергсона. 

У працях «Безпосередні дані свідомості», «Ма-

терія і пам’ять», «Введення до метафізики», 

«Творча еволюція» філософ виявляє мистецькі 

пріоритети, спираючись на які визначає роль уяви, 

вільного натхнення у процесі художньої творчості 

[12]. 

Свідома активність митця, згідно ідеї А. Берг-

сона, дозволяє авторові художнього твору ступити 

на шлях формотворчих зрушень й виконувати мі-

сію «керманича» у процесі формування естетичних 

критеріїв. 

Міркування філософа щодо можливостей взає-

мовпливу різних видів мистецтва, якісних та кіль-

кісних характеристик висоти звуку, інтенсивності 

світла, насиченості кольорів знаходять висвітлення 

в театральній і хореографічній практиці ХІХ – по-

чатку ХХ століття, зокрема світлових партитурах і 

«ритмізованому просторі» вистав А. Аппія і видо-

вищ Е. Жака-Далькроза. 

Таким чином, нові філософські системи і кон-

цепції ідеалістичного спрямування кінця ХІХ – поч. 

ХХ ст., що прийшли на заміну позитивізму, переду-

сім, «філософія музики» Ф. Ніцше і А. Шопенгау-

ера, інтуїтивізм А. Бергсона протиставляють худо-

жню творчість інтелекту, визнають її інтуїтивну, 

або екстатичну природу, приймають у якості носіїв 

творчого начала органічно-душевні процеси, або 

екстатичні духовні акти як вихід за межі природ-

ного та соціального, до «потойбічного світу». 
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Однією з найважливіших культурних переду-

мов виникнення нових стильових напрямів у мис-

тецтві можна вважати символізм. За словами Д. Са-

раб’янова, символізм як спільність методологічна, 

«керує стилем». Він підкреслював філософське на-

чало символізму і авангарду і стверджував, що «… 

символізм – світопоглядання, стан душі, поведінка 

художника» [13, с. 38]. 

Символізм ствердився як самостійна теорія у 

французькій художній критиці 80-х років ХІХ ст. 

(Жан Мореас, Гюстав Кан). До програми нового лі-

тературного і живописного напряму входили: 

обов’язкова відмова від описовості в літературі і 

натуралістичності в живописі; метафоричність; 

зближення різних видів мистецтва – особливо пое-

зії і живопису з музикою; прагнення до тлумачення 

явища через найхарактернішу його особливість. На 

підтвердження цієї думки Дж. Ревалд цитує насту-

пний вислів Едуарда Дюжардена «… слід вибирати 

суттєву рису і відтворювати її …» [14, с. 104]. 

Російські символісти надихалися ідеями пред-

ставника російської релігійної філософії Володи-

мира Соловйова, який шлях до пізнання бачив у ор-

ганічному синтезі різних способів пізнання – емпі-

ричного, філософсько-раціонального та 

містичного. Він впевнений у тому, що «… здійс-

нення всеєдинства у зовнішній дійсності, його реа-

лізація, або втілення в галузі чуттєвого матеріаль-

ного буття є абсолютна краса …, вона є завданням 

для людства і виконання його є мистецтво» [15, с. 

745]. 

Російські поети-символісти виробили глибоку 

і всебічну теорію символічного образу. Вони вва-

жали образ-символ місцем зустрічі світу внутріш-

нього і зовнішнього. При цьому внутрішнє виявля-

лось головним об’єктом художнього пізнання. 

Воно, за словами Д. Сараб’янова, «не могло бути 

пізнане лише вивченням оболонки речей, а вима-

гало … інтуїтивного сходження, теургічного акту 

… Світ явищ для символіста ставав предметом не 

пізнання, а подолання [13, с. 40]. 

Ці положення формулювали багато поетів і те-

оретиків російського символізму. «Де немає … тає-

мничості в почутті, – немає мистецтва», – писав Ва-

лерій Брюсов [16, с. 20]. 

В. Іванов формулював: «Єдиним завданням, 

єдиним предметом будь-якого мистецтва є … не ко-

ристь людини, а його тайна» [17, с. 163]. 

Походження авангардного мистецтва від сим-

волізму простежується у двох площинах: «симво-

лізм як світорозуміння» (Андрій Білий) і символізм 

як «мистецтво символів» (Вяч. Іванов). Найважли-

вішим аспектом світобачення символізму, що було 

сприйняте і засвоєне авангардом, є пріоритет інтуї-

ції, безсвідомого над раціональним, що було 

пов’язане з боротьбою проти позитивізму. Крім ус-

падкування власне принципів світобачення симво-

лізму і використання символів у авангарді розвива-

ється низка типологічних рис символічної куль-

тури. 

Продовжується активний процес взаємовп-

ливу видів мистецтва при домінуванні живопису 

серед просторових мистецтв, театрального синтезу 

у сфері єднання різних видів. Розвивається на но-

вому етапі народжений символічною культурою 

феномен багатосторонньої, універсальної творчої 

особистості, складається новий тип художньої єд-

ності, новий тип мислення. 

На початок 90-х рр. ХІХ ст. символізм з’явився 

і на французькій сцені, заявивши про себе спочатку 

в естетичних деклараціях, а потім у театральній 

практиці. Стефан Маларме, який став біля витоків 

символістської театральної теорії протиставив 

свою концепцію принципам Еміля Золя і Андре Ан-

туана і проголосив, що театр повинен стати вираз-

ником відстороненого поетичного «універсального 

світу» – світу «поза часом і простором» [18, с. 179]. 

Для символістів, які розглядали мистецтво як 

візуалізацію абстрактних ідей, живий виконавець 

своєю матеріалістичністю руйнував художню ілю-

зію, тому ідеальним актором теоретики символіст-

ського театру називали «безтілесну танцівницю» 

(С. Маларме), або «маріонетку» (М. Метерлінк). За 

С. Маларме, актор мав би сховатися в гобеленах де-

кору, як Поломій. Саме це і вдалося американці Лой 

Фуллер, яка під впливом пошуків імпресіоністів і 

символістів, що стосувалися кольору, світла, сим-

волу і синтезу, перша декларативно протиставила 

танець і природні форми пластики – академічному 

балету; і «розчинилася у морі рухливого шовку і 

світла» [19, с. 11-12] у представленому у 1892-му р. 

у Парижі («Фолі Бержер») знаменитому «Серпан-

тині». 

Ще з другої половини ХІХ ст. загострюється 

інтерес мистецьких кіл до міфу, як до найдавнішої 

форми творчості. 

За словами автора ідеї «системи виразності» 

Франсуа Дельсарта, митець відчуває, «що його ми-

стецтво в його руках, – як чудодійний об’єкт, через 

який він проявляє весь світлий світ, на поєднання з 

ним він невпинно йде, начебто мистецтво було те-

лескопом надприродного світу, а його очі – містич-

ним каналом, через який вриваються пахощі Неба 

…» [20, с. 20]. 

Спираючись на поняття «евритмія», швейцар-

ський композитор і педагог Еміль Жак-Далькроз 

вважав, що «… в нас живе внутрішній голос, який 

ніколи не змовкає цілком, який супроводжує всі 

наші потаємні думки. Ми не тільки прислухаємося 

до цього голосу, але і вся наша увага зосереджу-

ється на цьому чудовому другому нашому «я», яке 

вдруге розповідає нам про вже пережиті нами вра-

ження. З цим голосом можна порівняти ритм, який 

може бути вироблений вихованням, і щоб стати на-

шою новою свідомістю … Рухи стають більш вито-

нченими і одухотвореними у міру того, як зближу-

ються з духовним життям особистості» [21, с. 117]. 

Таким чином, Е. Жак-Далькроз абсолютизував 

ритм, вважав його сполучною ланкою між тілесним 

рухом та безтілесною музикою: «музика ... від свого 

народження ... занотовувала ритми людського тіла, 

повним та ідеалізованим звуковим образом якого 

вона є» [22, с. 18]. За допомогою ритму він намага-

вся досягнути контакту між мозком та тілом, при-

чому, контакту не рефлекторного, а вольового, по-
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дібно тому, як у старовину при первинному синкре-

тизмі мистецтв музика і спів обов’язково супрово-

джувались рухами та мімікою співаків. Наприклад, 

у стародавній Греції музика, слово та танець утво-

рювали гармонійну єдність. У більш стародавніх 

культурах – єгипетській, етруській музика вира-

жалась і фіксувалась рухами пальців – хірономією. 

Знавці-хірономісти руками підказували музичний 

текст співакам та музикантам, що можна бачити на 

єгипетських зображеннях. Для мудреців та жерців 

найдавніших цивілізацій ІV–III тис. до н.е. – шу-

мерської, давньоіндійської, давньокитайської та да-

вньоєгипетської – музика мала космічне значення і 

сприймалася, як результат безперервного та різно-

манітного руху («звучання») Космосу [23, с. 15]. 

Антична культура успадкувала подібні уяв-

лення та узагальнила їх у концепції Гармонії Світу 

та музики, як мікрокосмосу. Саме тоді народилось 

поняття «евритмія». Ще Платон зазначав, що будь-

яке життя потребує такого «благоустрою» – еврит-

мії (діалоги «Протагор», «Держава») [24; 25]. Арис-

тотель у праці «Метафізика» пише про природну не-

обхідність руху з деякою евритмією, тобто, з «бла-

гозвуччям» [26, с. 316-317]. З теорією «розумних 

ритмів» ми зустрічаємося і в середні віки. Христи-

янський богослов, один з родоначальників серед-

ньовічної естетики, Аврелій Августин у своєму тра-

ктаті «Про Музику» (IV ст.) стверджував, що осно-

вними видами ритму є ритм звуку, ритми 

почуттів, ритми виконання, ритми пам’яті, 

ритми, які «судять», останні, у свою чергу, склада-

ються з ритму почуттів та ритмів Розуму, які є без-

смертними, і ними керує тільки Бог. Люди реагу-

ють на ритм інтуїтивно, а ритм тіла керує танцем. 

Згідно з теорією Августина ритми, які «судять», ви-

значають правильні танцювальні рухи [27, с. 11]. 

Ця теорія була орієнтована на досягнення духовних 

істин. Відповідно поняття «евритмія» людина є мі-

крокосмосом, у якому присутні всі природні ритми. 

Теорія Е. Жака-Далькроза має на увазі пробу-

дження і розвиток природних ритмів тіла засо-

бами його ритмічного руху [22, с. 15].  

Е. Жак-Далькроз вважав, що протягом усіх ві-

ків музика була основою людської емоції. Вона 

може бути передана не тільки звуком і гармонією, 

але й рухами та ритмом. На його думку, різномані-

тні візерунки поліфонії відіб’ються в розмаїтті спо-

лучень одночасних рухів тіла. Вдалі трансформації 

музичних ритмів з одного століття до іншого при 

звучанні музичної фрази будь-якої композиції ожи-

вляють весь ментальний устрій того періоду, коли 

вона була написана, і, через асоціативність ідей, 

всередині наших тіл пробуджується м’язове відлу-

ння або відповідь фізичними рухами, нав’язаними 

соціальними звичаями і обов’язками того періоду 

[22, с. 18]. 

Ідеї В. Кандинського «Про духовне у мистец-

тві» також «відкрили двері» новій художній тради-

ції в Європі. В. Кандинський відчував себе продов-

жувачем традиції європейської естетичної думки, 

покликаним реалізувати її на високому теургічному 

рівні. Він бачив свою мету у загальному одухотво-

ренні реальності у всіх її проявах, у сприйнятті 

світу, як сукупності співзвучних одне одному про-

явів світового духу [28, с. 34]. У своїй книзі він пі-

дкреслював, що будь-який артист, «як дитина свого 

часу», не може залишатися байдужим до вираження 

«духу свого часу» [29, с. 58], шукав нові засоби ви-

разності, завдяки яким дух, дематеріалізуючи реа-

льність, мав би говорити «напряму» через світлові 

сполучення на полотнах художника. У формуванні 

теоретичних поглядів В. Кандинського значну роль 

відіграло німецьке і австрійське мистецтво початку 

ХХ ст., представлене такими іменами, як Г. Вель-

флін, А. Ригль, В. Воррінгер; а також відкриття Г. 

Мінковського, П. Успенського та інших, що руйну-

вали попередні уявлення про простір і час. Зокрема, 

формула П. Успенського: «Попереду всіх інших 

людських засобів проникнення у таємниці природи 

йде мистецтво» [30, с. 96] – стала цілою програмою 

для художників. При цьому П. Успенський попере-

джав, що для того, щоб виключити зовнішнє зобра-

ження речей, необхідно застосовувати принцип 

умовності і переводити зовнішній зір в розумовий 

[30, с. 100]. 

Логічною складовою неоміфологічної спрямо-

ваності світової культури ХХ ст. стала ідея мистец-

тва нових можливостей, мистецтва як типу філосо-

фування, а також ідея створення єдиної художньої 

мови, за допомогою якої був би здійснений глибин-

ний внутрішній художній синтез. 

Головним плацдармом, на якому виникла та 

осмислювалась ідея синтезу мистецтв була Німеч-

чина. Ця ідея полягала у створенні універсального 

твору, у якому б знайшли відображення найвищі 

смислові категорії шляхом сполучення та пере-

осмислення» усіх видів мистецтва. Теоретичні пос-

тулати синтезу проголосили німецькі романтики. 

«Живопис, музика, поезія, архітектура розгляда-

ються у них, як явища єдиного художнього мис-

лення» [31, с. 76]. 

Саме у період романтизму на початку ХІХ ст. 

з’явились ідеї про зближення різних видів мистец-

тва з музикою, про театр як можливу основу для си-

нтезу, що було підхоплено пізніми романтиками, а, 

згодом, символістами межі століть. 

Середині ХІХ ст. належить низка робіт Р. Ваг-

нера («Мистецтво і революція», «Опера і драма», 

«Мистецтво майбутнього») [32; 33], у яких про-

блема синтезу була однією з центральних. Музична 

драма була тією формою, яка могла б стати безпо-

середнім носієм ідеї синтезу. У роботі «Мистецтво 

майбутнього» Р. Вагнер стверджує, що саме у 

драмі, як найвищій формі лірики, кожне мистецтво 

проявляє свої найвищі можливості. Серед інших і 

танець у драмі облагороджується і досягає свого 

найбільш духовного вираження і різноманітності 

виразності. У його уявленні, як за вавилонського 

столпотворіння, коли змішалися всі мови і народи, 

позбавлені можливості зрозуміти одне одного, і ро-

зійшлися на різні боки, так само і окремі види мис-

тецтва, коли їхня національна спільнота розпалася 

на тисячу егоїстичних прагнень, «залишили гордо 

піднесений храм драми». Драма ж може досягти 

свого граничного розвитку, якщо кожний вид мис-

тецтва буде присутній у ній у власному граничному 
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розвиткові. Спроба створення синтетичного твору 

музичної драми була зроблена Р. Вагнером під 

впливом «філософії і музики» А. Шопенгауера.  

У пошуках синтетичного мистецтва В. Канди-

нський дійшов висновку, що першоелементи трьох 

мистецтв – рух художнього танцю, живописний та 

музичний рухи здатні створити нову метамову «мо-

нументального мистецтва» [29, с. 95]. При цьому 

художник полемізував з Р. Вагнером, у якого, на 

його думку, поєднання мистецтв йде «... за принци-

пом паралельної течії. Одне мистецтво ніби підтри-

мує інше, його інтерпретує, акцентує» [34, с. 1]. В. 

Кандинський підкреслював, що характерний для 

традиційного театрального рішення принцип «зов-

нішньої необхідності» потрібно замінити «внутрі-

шнім звучанням матеріальних форм». Тоді істинна, 

глибинна цінність форми проявиться у вигляді 

«внутрішнього звуку елементу» [29, с. 48-49]. А це 

«… внутрішнє звучання може бути досягнуте різ-

ними видами мистецтва, причому кожне мистец-

тво, крім цього загального звучання, виявить дода-

тково ще дещо суттєве, притаманне саме йому. За-

вдяки цьому загальне внутрішнє звучання буде 

збагачене і посилене, чого неможливо досягти од-

ним мистецтвом» [29, с. 80]. Той самий закон В. Ка-

ндинський вважає справедливим і для танцю, наго-

лошуючи, що новостворений танець майбутнього 

має відмовитись від звичної «красивості» і літера-

турно-розповідної основи на користь «внутрішньої 

цінності кожного руху», і тоді «внутрішня краса 

замінить зовнішню» [29, с. 94]. Таким чином, він 

формулює філософсько-світоглядний принцип но-

вого танцю, який (принцип) став основним формо-

творчим чинником для всього танцю «модерн». Та-

кож він визначає необхідні для втілення цього 

принципу естетичні умови, які називає «містич-

ними необхідностями»: відмову від умовностей іс-

торичних і побутових («…головний елемент мис-

тецтва… не знає ні простору, ні часу») [29, с. 58]; 

повну свободу форми («художник може користува-

тися для вираження будь-якою формою») [29, с. 

60]. 

На підтвердження справедливості теорії В. Ка-

ндинського для хореографічного мистецтва доці-

льно навести ряд висловлювань А. Дункан, які до-

водять, що вона ще у 1906-му році усвідомлювала 

необхідність використання вищеназваних естетич-

них умов у «танці майбутнього». У своєму «мані-

фесті» вона, зокрема, проголошує: «Танцівниця на-

лежатиме не одній нації, а всьому людству. Вона не 

намагатиметься зображувати русалок, фей і коке-

ток, але буде танцювати жінку у її найвищих і най-

чистіших проявах... З усіх частин тіла світити-

меться її душа... Її рухи будуть подібні рухам при-

роди... Її знак найпіднесеніший дух у безмежно 

вільному тілі! (курсив наш. – М.П.)» [35, с. 24-25]. 

Все сказане дає змогу зробити висновок і сис-

тематизувати виявлені загальноестетичні засади та 

світоглядні ідеї художньої культури Європи кінця 

ХІХ – поч. ХХ ст. як передумови виникнення нових 

напрямків театрального танцю на початку ХХ ст. 

Ними стали: 

– «ідея свободи» в театральній драмі; 

– ірраціоналістична модель всесвіту запропо-

нована філософами на межі ХІХ–ХХ ст.; 

– відродження міфологічного мислення; 

– нові філософські системи і концепції ідеаліс-

тичного спрямування кінця ХІХ – поч. ХХ ст., що 

прийшли на заміну позитивізму, передусім, «філо-

софія музики» Ф. Ніцше і А. Шопенгауера, інтуїти-

візм А. Бергсона протиставляють художню твор-

чість інтелекту, визнають її інтуїтивну, або екстати-

чну природу, приймають у якості носіїв творчого 

начала органічно-душевні процеси, або екстатичні 

духовні акти як вихід за межі природного та соціа-

льного, до «потойбічного світу»; 

– символізм у мистецтві; 

– народження символічною культурою фено-

мену багатосторонньої, універсальної творчої осо-

бистості, виникнення нового типу художньої єдно-

сті, нового типу мислення; 

– світоглядні ідеї Франсуа Дельсарта; Еміля 

Жака Далькроза; Василя Кандинського «про духо-

вне у мистецтві»; маніфест «Танець майбутнього» 

Айседори Дункан, ідея мистецтва нових можливос-

тей, мистецтва як типу філософування, а також ідея 

створення єдиної художньої мови, за допомогою 

якої був би здійснений глибинний внутрішній ху-

дожній синтез. 
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АНОТАЦІЯ 

Ретроспективно оцінюючи науковий рівень і значення чисельних фольклористичних та музикознав-

чих праць Зиновія Лиська, як і його сучасників, відзначимо той відрадний факт, що в першій половині ХХ 

століття в Галичині сформувалася представницька українська фольклористична та музикознавча школа. У 

даній статті визначаємо значення та місце фольклористичних досліджень Зиновія Лиська в контексті ста-

новлення українського етномузикознавства, зокрема, – на прикладі його фундаментальної праці “Форма-

льна побудова українських народних пісень”, що вийшла друком протягом 1939 р. Визначено основні ме-

тоди дослідника для класифікації народної творчості та аналізу фольклорних джерел. 

ABSTRACT 

In retrospect assessing the scientific level and significance of numerous musicological and folkloristic works 

of Zynoviy Lys’ko, like his contemporaries, while encouraging we should admit the fact that in the first half of the 

twentieth century in Galicia was formed a representative Ukrainian folklore and musicological school. In the activ 
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period of national folklore and musicological school Z. Lys’ko created many of his scientific works, what defi-

nitely joined new trends and directions of development of Western ethnomusicology. In this period arose among 

his most important musical and theoretical work “Formal construction of Ukrainian folk songs”, which was pub-

lished during 1939. Are determined he main methods of the researcher for classification of folk art and analysis of 

folklore sources. 

Ключові слова: народна творчість, систематизація мелодії, етномузикознавство, формоутворення, 

фольклористична школа.  

Keywords: folklore, ordering ringtones, ethnomusicology, forming, folklore school. 

 

Праця Зиновія Лиська на ниві етномузикознав-

ства до сьогодні ще не стала органічною частиною 

в процесі розвитку фольклористичної думки в Ук-

раїні. Вважаємо, що науковий доробок З. Лиська в 

царині фольклористики мав би знайти своє належне 

місце в контексті розвитку класичної етномузико-

логії першої половини XX сторіччя (Осип Роздоль-

ський, Станіслав Людкевич, Філарет Колесса, Кли-

мент Квітка) та найновішою добою приблизно від 

1960 – 70-х років (Володимир Гошовський, Софія 

Грица, Анатолій Іваницький, Богдан Луканюк). В 

діаспорній же науці Зиновій Лисько, властиво, єди-

ний достойно представляв перед світовою громад-

ськістю українську музичну фольклористику як 

один із тогочасних її лідерів. 

В Галичині, як відомо, з початку ХХ століття 

активно виступили з власними дослідженнями на-

родної творчості визначні вчені Ф. Колесса та С. 

Людкевич, які, властиво, заклали міцний фунда-

мент для подальшого розвитку української музич-

ної фольклористики. Саме їхні основоположні 

принципи збирання та систематизації творів усної 

традиції стали для Лиська – фольклориста визнача-

льними.  

Праця його, проте, на цьому ґрунті не була по-

стійною і визначалася перш за все обставинами та 

вимогами часу. І якщо в перший – львівський – пе-

ріод своєї музикознавчої діяльності, коли україн-

ське етномузикознавство займало передові євро-

пейські позиції, він лише епізодично студіює наро-

дну творчість, то перебування в еміграції (з 1944 

року) стає для нього періодом активних пошуків 

саме як етномузиколога, а результати його праці 

значною мірою доповнюють “білі плями”, що утво-

рилися через засилля офіційних ідеологічних догм 

в українській радянській музичній фольклористиці. 

Львівський період фольклористичної дія-

льності: становлення та перші здобутки 

Перші кроки становлення молодого науковця-

фольклориста пов’язані з його збирацькою діяльні-

стю. Вона не була довготривалою і фактично спів-

пала з роками його навчання у львівському універ-

ситеті. Саме тоді, здобувши перший практичний 

досвід збирача народної творчості, Лисько формує 

свої основні принципи збирацької роботи, які в 

майбутньому матимуть вплив на власну методоло-

гію вже наукової, дослідницької роботи.  

Польові дослідження він проводить на рідних 

теренах – у батьківському селі Ракобути (Рако-

бовти), куди систематично виїжджає на літні кані-

кули, починаючи з 1913 року, та здійснює записи 

народних пісень. Згромадивши достатню кількість 

цікавого та різножанрового матеріалу, Лисько ук-

ладає “Рукописний збірник українських народних 

пісень, записаних в роках 1913-1921 в с. Ракобути, 

пов. Кам’янка, Галичина”, який тепер зберігається 

в архіві З. Лиська в США. Укладанням цієї збірки 

молодий дослідник в певній мірі наслідує традиції 

збирацької роботи, започатковані Остапом Нижан-

ківським, Володимиром Гнатюком, Осипом Роз-

дольським, Іваном та Філаретом Колессами ще на-

прикінці ХІХ сторіччя. Саме на зламі століть відбу-

вається загальне патріотичне піднесення галичан, 

які активно долучаються до народознавчої роботи. 

Тоді збір фольклорного матеріалу вже не зводився 

виключно до ужиткових потреб, а ставав джерель-

ною базою для наступного його наукового опрацю-

вання. Згодом, це нове молоде покоління фолькло-

ристів принесе світову славу українській науці. 

Для Лиська, в силу певних історичних обста-

вин, цей перший наочний результат збирацької 

праці не мав продовження. Проте, зібрані ним зра-

зки усної народної творчості неодноразово викори-

стовувалися дослідником у подальшій етномузико-

знавчій діяльності. Зокрема, на підставі аналізу гаї-

вок, які кількісно переважають у “Рукописному 

збірнику...”, створено праці “Давність веснянкових 

мелодій” та “Античні елементи в українській на-

родній пісенності”, про що йтиметься далі. Допомі-

жним матеріалом ставали ці записи і при написанні 

праць узагальнюючого теоретичного характеру. 

Зрештою, всі ці мелодії Лисько потім опублікував у 

своєму зібранні “Українських народних мелодій”. 

Варто відзначити, що у своїй композиторській 

діяльності Зиновій Лисько часто використовував 

народний мелос за вихідний пункт своєї творчості. 

Будучи композитором у цілому модерного напря-

мку (в масштабах української музики), він створив 

ряд мистецьких опрацювань українських народних 

мелодій, у тім числі і власноруч записаних. Саме 

такі з них, як “Питалася мати дочки”; “Ой, Див, 

Ладо”; “Ой, зацвіли фіялоньки”; “Не стій, вербо”; 

“Ой, хо-хо!”; “Ой, гаївку красно грають”, хоч і за-

лишались маловідомими та невживаними в широ-

кій концертній практиці, водночас є професійними 

зразками в ділянці музичної обробки народної пі-

сні. 

Подальша праця Зиновія Лиська на ниві музи-

чної фольклористики продовжується в двох напря-

мках. З одного боку – це різноманітні студії в діля-

нці етномузикології, з другого ж – збір матеріалу та 

закладення теоретичних підвалин у справі система-

тизації народнопісенних джерел із метою їх пода-

льшого використання при складанні власного зіб-

рання “Українських народних мелодій”. У цьому, 

другому напрямку своїх пошуків, дослідник стає 

вже на добре прокладену стежку знаними світи-

лами етномузикознавчої думки. Адже від початку 
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ХХ ст. ряд дослідників намагаються виробити та 

уніфікувати єдині принципи класифікації зібраного 

пісенного матеріалу для подолання труднощів, що 

“випливають з самого характеру народної пісенної 

творчості, яка перебуває в стані постійного перет-

ворення” [3, с. 37].  

Ще на початку сторіччя фінський дослідник-

етномузиколог Ільмарі Крон запропонував свою 

методику для систематики народних мелодій, виро-

блену ним на основі вивчення фінського мелосу. 

Суть його класифікації зводиться до ґрупування на-

роднопісенних джерел за їхніми структурними 

ознаками. У випадку фінських народних пісень – 

це, переважно, чотиричастинні побудови з такою ж 

кількістю каденцій, і саме ці каденції визначальні 

для Крона при упорядкуванні ним багатотомного 

видання. 

Дещо змодифікував цю систему та пристосу-

вав її до композиції угорських і румунських народ-

них пісень відомий вчений-фольклорист Бела Бар-

ток. На українському ґрунті принципи систематики 

народнопісенних джерел заклали класики українсь-

кого етномузикознавства Філарет Колесса та Кли-

мент Квітка. Їхня методика, очевидно, посередня 

між Кроном і Бартоком, визначається як жанрово-

тематичними ознаками так і структурно-типовими 

формами пісенного вірша. Ф. Колесса відходить від 

розподілу пісень за змістом і втілює принцип сис-

тематики народно-пісенної творчості за формаль-

ними (структурними) ознаками, зауважуючи, що 

цей метод “був ним перейнятий у фінського компо-

зитора і дослідника народних пісень Ільмарі Крона” 

[3, с. 37].  

Не ввійшли, на жаль, у ширший науково-прак-

тичний обіг подібні принципи класифікації та сис-

тематизації народнопісенних джерел за їхньою ри-

тмічною структурою (здійснених в рамках окремих 

жанрів), запропоновані С. Людкевичем у його дво-

томному зібранні “Галицько-руські народні мело-

дії”, видані у Львові в 1906 – 1907 роках [10]. 

На цім ґрунті, вже вивіренім і часом, і практи-

чними здобутками, постає чи не найвагоміша серед 

теоретичних студій З. Лиська окресленого періоду 

– праця “Формальна побудова українських народ-

них пісень”, що з’явилася друком в журналі “Укра-

їнська музика” протягом 1939 року. Появі розвідки 

З. Лиська передувала праця з 1930 року визначного 

німецького музиколога Ганса Мерсмана “Основи 

музичних досліджень народної пісні” [15]. Власне, 

будучи протягом 1920-х років завідувачем архіву 

народної пісні в Берліні, німецький вчений у своєму 

дослідженні намагається вийти за рамки вузької си-

стеми Крона-Бартока і створити уніфікований 

принцип класифікації та каталогізації багатотисяч-

ного зібрання народних мелодій з перспективою їх 

подальшого опрацювання. Його принципи типоло-

гізації мелодій та створення допоміжних каталогів-

покажчиків були, очевидно, враховані Лиськом і, 

безперечно, вжиті в його подальших систематиза-

ційних пошуках.  

Звертаючи увагу на важливість методологіч-

них засад розвідки “Формальна побудова українсь-

ких народних пісень”, зупинимось на ній деталь-

ніше. Отож, першочерговим завданням цього дос-

лідження, за визначенням автора, – є прагнення ви-

окремити складові частини та основні формальні 

структури українських народних пісень та визна-

чити, якими методами ці структури складають му-

зичні форми вищого порядку. Окреслює дослідник 

і свою мету, яка “не має претензії запроваджувати 

якусь нову систему для сталої класифікації народ-

них пісень, на зразок Ільмарі Крона чи Бели Бар-

тока, а... кинути тільки трохи світла на цю недотор-

кану ще ділянку і заохотити нею інших дослідників 

до глибших і основніших студій” [9, с. 34]. 

У своїй праці Лисько на основі детального ана-

лізу українських народнопісенних джерел запропо-

нував новий принцип їхнього упорядкування – за 

архітектонічною структурою: від найпростіших 

форм – мотиву, фрази – до складних, типу подвій-

ного чи потрійного періоду. В такій послідовності 

він також вбачав, очевидно – умовно, певні етапи 

історичної еволюції пісенних жанрів: від прадавніх, 

найпримітивніших ритмічних форм дохристиянсь-

кої архаїки до більш сучасних, розвинених форм. 

Вихідним засадничим положенням дослі-

дження є визначення ролі метрики кожної пісні, 

тобто тактовий поділ народної мелодії. Лисько бере 

за основу музичний ритм, чи, властиво, метр, неви-

падково, трактуючи його як найсуттєвіший первіс-

ний музичний елемент, що існував від самих поча-

тків цього мистецтва. Саме в метроритмічному ро-

згортанні архітектоніки народної пісні дослідник 

вбачає етапи історичної еволюції, які проходила на-

родна, зокрема, українська пісня. 

Отож, класифікаційна система музичних форм 

народної пісні у З. Лиська має такий вигляд: 

I. Мотив. Найменша, неподільна частина мело-

дії, що її схоплюємо безпосередньо, в одному мо-

менті музичної концентрації. В народній пісні все 

зводиться до одноманітного повторювання цього 

єдиного мотиву. Ці пісні є останками прадавніх ме-

лодико-ритмічних формул, що повторювалися в 

безконечність, але у випадку українських народних 

пісень кожне повторення виповнюється завжди но-

вими, черговими колінами або віршами тексту. 

II. Фраза. Ця група базується в більшості випа-

дків на багаторазовому повторюванні або того са-

мого мотиву, або певної ритмічно-мелодичної фор-

мули. Ця формула, власне – фраза, найчастіше має 

одну – виразну мелодичну лінію. На відміну від мо-

тиву, вона є багатша і довша, простягається на два 

або й на три такти, має метричні кульмінації і закін-

чується певною цезурою. 

III. Ланцюг мотивів з каденцією. Рідко вжи-

вана форма, коли первісно повторюваний мотив за-

лишається незмінений, але після кількаразового 

його повторення приходить мелодична каденція і, 

відповідно, відбувається мелодичне завершення 

мелодичного матеріалу і ритмічно-мелодичне за-

кінчення цілого ланцюга мотивів. 

IV. Ланцюг фраз із каденцією. Аналогічна до 

попередньої форма, де фрази щораз виступають в 
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нових варіантах, чергуються між собою, є ніби пе-

рехідною формою між мотивом і справжнім музич-

ним реченням. 

V. Речення. Перша більша музично-ритмічна 

одиниця – форма чітко скристалізована, з ясною 

провідною думкою і з виразною каденцією, чи ме-

лодичною, а в багатоголоссі навіть гармонічною. 

Два голосні типи речень: двофразові і трифразові, а 

поміж ними – різні форми, комбіновані з фраз і мо-

тивів. 

VI. Ланцюг речень. Перехідна форма досить 

великої групи народних пісень, що складається з кі-

лькох речень, поєднаних між собою часто механі-

чно, без внутрішнього музичного зв’язку. Як і у ви-

падку з ланцюгом фраз, ця форма є як перехідна до 

більш досконалої, тобто до періоду. 

VII. Сполука двох мотивів. 

VIII. Повторювання мотиву + речення. 

IX. Речення + повторювання мотиву. Також пе-

рехідні форми до періоду, в основі яких є своєрідні 

механічні повторення, що виявляють певний внут-

рішній зв’язок і роблять натяк на музичну форму, 

близьку до періоду. 

X. Період. Поєднання в одну цілість двох чи 

більше споріднених щодо змісту речень. Таке поєд-

нання, яке має свої цезури та каденцію, досягається 

послідовним розвитком змісту, тобто розвитком од-

нієї музичної думки.  

XI. Ланцюг періодів. Також перехідна форма, 

якій властива досить широка внутрішня розбудова-

ність та механічне поєднання дрібніших структур. 

Це ніби декілька пісень-періодів, які не мають осо-

бливо глибокого внутрішнього музичного зв’язку, 

те саме як і ланцюг фраз, ланцюг речень. 

XII. Подвійний період. Одна з найбільших 

форм, що складається з двох споріднених щодо змі-

сту періодів, які з’єднують між собою одну більшу 

замкнену цілість. Очевидно, що під оглядом ритмі-

чно-мелодичним дослідник визначає велику кіль-

кість типів подвійних періодів. 

XIII. Потрійний період. Аналогічна до попере-

дньої, найбільш розбудована форма, яка склада-

ється з трьох періодів, взаємно між собою підпоряд-

кованих.  

Отож, проаналізувавши всі музичні форми ук-

раїнських народних пісень, дослідник ставить пе-

ред собою перше питання, які з них у сучасному 

стані народної творчості є панівні, а які другорядні. 

У першу чергу вирізняються форми головні, такі як 

мотив, фраза, речення, період, подвійний період, 

потрійний період та побічні, такі як ланцюг мотивів 

із каденцією, ланцюг фраз із каденцією, ланцюг ре-

чень і т. д. Отже, саме в такому принципі аналізу і 

систематизації музичних форм З. Лисько бачив пер-

шооснову в дослідженнях народнопісенних дже-

рел. Щойно пізніше, він вважає, можна студіювати 

інші ділянки – мелодику, музичну ритміку, мет-

рику, гармонію і тексти, і в цілісності всіх цих діля-

нок він бачив повний і вичерпний аналіз народно-

пісенної творчості. Таким чином З. Лисько зводить 

всі свої спостереження над формальною будовою 

народномузичного твору виключно до метрики ко-

жної пісні, тобто її тактового поділу. На цьому 

принципі і виводить він свою оригінальну мето-

дику систематизації народнопісенних джерел, ґе-

неза яких простежується від найдавніших і найпро-

стіших інтонаційних та формотворних типів до 

найскладніших мелодико-ритмічних структур. 

Відзначимо, що праця “Формальна побудова 

українських народних пісень” і на сьогодні може 

складати винятковий науковий інтерес. Адже ідеї З. 

Лиська, що формувалися у 1930-ті роки, відкривали 

нові ракурси у пошуках основ для систематизації 

народної пісенності на основі еволюції стилістич-

них процесів – від найпростіших типів інтонування 

до найскладніших форм епічної народнопісенної 

творчості.  

Проте, незважаючи на важливість цієї фольк-

лористичної студії, жодного розголосу у свій час 

вона не отримала, оскільки події 1939-го року і по-

дальша німецька окупація створювали не найспри-

ятливіші умови для розвитку української музичної 

фольклористики. Зиновій Лисько, вже як емігрант, 

самотньо продовжував втілювати в життя викла-

дені ним наукові засади, лишень на чужих теренах. 

Фольклористична діяльність З. Лиська періоду 

еміграції: 

визначні звершення 

Власне наступний, еміґрантський період у 

житті Зиновія Лиська стає для нього часом активної 

праці саме як етномузиколога, результатом якої 

стало створення ряду спеціальних студій про укра-

їнську народну пісню. 

У першу чергу варто тут згадати спеціально за-

мовлений для Енциклопедії Українознавства огляд 

про українську народну музику, що є вимовним сві-

дченням визнання його авторитету, як фольклори-

ста. Водночас лаконічний за формою, але об’ємний 

за змістом, матеріал Зиновія Лиська поряд з працею 

Філарета Колесси “Характеристика української на-

родної музики” залишається надзвичайно суттєвим 

інформаційним джерелом про народну музику і до 

сьогоднішнього дня. 

Виходячи з аналізу найдавніших обрядових пі-

сень (колядки, щедрівки, гаївки, веснянки, купаль-

ські й обжинкові пісні, христильні та похоронні – 

всі вони є залишками прадавнього культу), З. Ли-

сько виводить, що історичний розвиток української 

народної музики йшов у напрямі поширення мело-

дичного об’єму (ambitus) секунди – терції до об’єму 

октави і більше, що з формального боку менш-

більш відповідає розвитку від короткого примітив-

ного мотиву до періоду і складніших формоутво-

рень.  

Визначальним для обох вчених є також вико-

ристання порівняльного методу дослідження на-

родної музики, який із початку XX сторіччя почав 

широко використовуватись у світовій етномузико-

логії – тобто питання музичної стилістики, взаємо-

дія різних форм і типів мелодії розглядається в кон-

тексті розвитку подібних явищ ширшого масштабу 

та у зв’язку з впливами сусідніх народів. 

Отож, йдучи шляхом критичного осмислення 

вже готових постулатів, З. Лисько, як наступник 

Колесси, у своїй енциклопедичній статті подає нове 

бачення історичного розвитку української народної 
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музики у відношенні до її типології та стилістики. 

Важливі ж засадничі положення про усну природу 

народної музики, порівняльні методи її дослі-

дження є спільними для обох учених, як і є їхнє спі-

льне палке переконання про велике значення на-

родної пісенності для української музичної куль-

тури загалом. 

Більшість наступних праць згаданого періоду 

присвячені вивченню та систематизації найстарі-

шого фонду українських народних мелодій, перева-

жно обрядової пісенності дохристиянського похо-

дження, які були для дослідника неначе культур-

ним резервуаром, в якому збереглися стародавні 

споконвічні традиції народного мистецтва. В них, 

зрештою, він бачив відбиток всього історичного 

життя народу в його правдивих культурних і націо-

нальних особливостях. Тож недаремно вже в назвах 

досліджень З. Лиська відчувається їхній архаїчний 

чи ритуальний, прадавньо-культовий акцент. 

Серед них – вже згадані вище праці “Давність 

веснянкових мелодій” та “Античні елементи в ук-

раїнській народній пісенності”. Далі можемо на-

звати студію “Праслов’янська музика”, виголо-

шену на сесії НТШ в Міттенвальді 1947 року. В ар-

хіві Зиновія Лиська зустрічаємо такі назви, як 

“Іонійські ритми в українських народних піснях”, 

“Лемківська музика”. З друкованих матеріалів при-

вертають увагу статті “Українські колядки”, “Куль-

тові поклики в українських народних піснях”, “Те-

трахордові елементи в українській народній мело-

диці”. 

З інших фольклорних тем, над якими працював 

дослідник, варто згадати аналітичний огляд “Етно-

графічні записи Порфира Бажанського” та розгор-

нену статтю-відгук “Чардашові ритми в українській 

пісенності”. 

Зупинимося на деяких працях більш деталь-

ніше. Першою з них (за хронологічним принципом) 

є аналітичне дослідження з 1952 р. “Давність весня-

нкових мелодій” [5]. Джерельною базою для ана-

лізу народнопісенних матеріалів та написання нау-

кової розвідки став цикл весняних обрядових пі-

сень, які дослідник записав протягом 1913 – 20 рр. 

під час власних польових експедицій у рідне село 

Ракобути в Галичині.  

У своєму дослідженні автор фіксує всі назви, 

що згадувалися під час записів – гаївки, веснянки, 

гагілки, ягілки і вказує, що більшість з них співають 

практично від Благовіщення і до Великодня. Дета-

льно дослідник також визначає тематику та спряму-

вання записаних пісень. У більшості це дівоцькі пі-

сні, найстаріші з яких ще й досі зберегли старовин-

ний ігровий та хороводний характер. Відповідно 

вони виконуються гуртом дівчат, які творять коло, 

побравшись за руки і таким чином водять різні чу-

дернацькі лінії. Їхнє спрямування виявляє, очеви-

дно, впливи різних старих епох, мабуть, ще дохри-

стиянських, в яких відчувається відгук культових 

свят та міфічних вірувань. Другим важливим спря-

муванням гаївок автор виводить у любовних піснях 

та мотивах кохання, що є неначе попередженням 

весілля. 

Важливим висновком праці З. Лиська є твер-

дження про спадковість жанру гаївок, який прой-

шов еволюцію від доісторичних часів і до теперіш-

нього часу зберіг елементи давніх космогонічних 

образів та своєрідне діонісійське міфологічне на-

чало. Ще однією сталою константою цього жанру 

Лисько вбачає ритмічну однорідність форм, близь-

ких до танцювальних, хороводних фігур. Відзна-

чимо, що у своїй праці дослідник влучно помітив 

синкретизм цього обрядового жанру, в якому збе-

реглись і залишки магічних культів, і елементи хри-

стиянських обрядів та свят, і звичайні світські тан-

цювально-хороводні дійства, які в єдиній спільній 

поєднаній театральній дії творять загальну обря-

дову цілість. 

Аналогічні завдання вирішує наступна праця 

“Українські колядки: народна творчість, яка сягає в 

далину тисячоліть” [8]. Приступаючи до вивчення 

та аналізу одного з найстаріших фондів української 

обрядової пісенності, З. Лисько приходить до ви-

сновку, що новорічна різдвяна творчість (колядки 

та щедрівки) має складний характер з огляду текс-

тів та музичної стилістики. Поруч з колядками но-

віших утворень, яким властиві суто церковні, хрис-

тиянські тексти, існують ще й твори, в основі яких 

закладений ще давніший поганський світогляд і 

християнські впливи на них відчуваються хіба що 

поверхово, зовнішньо. Зрештою, збереглися також 

архаїчні пісні зимового циклу з абсолютно світсь-

кими текстами.  

Отже, враховуючи давність жанру колядок, до-

слідник вбачає в його складі різні історичні та від-

повідно стилістичні нашарування, особливо виділя-

ється група архаїчних, передхристиянських коля-

док, що неначе чудом законсервувалася досі в 

українській народній пісенності. Саме цій групі ав-

тор дослідження приділяє найбільше уваги. Дослі-

джуючи тематичне спрямування архаїчних коля-

док, Лисько вірно відзначає, що їхні тексти яскраво 

відбивають у собі побутові та соціальні відносини 

суспільства, в якому ці тексти творилися.  

З. Лисько у своїй праці доводить існування в 

цьому жанрі стилізованих форм заклинання, які ра-

зом із відповідними обрядовими діями є останком 

прадавнього, колись живого і загальнопоширеного 

культу. Заворожування ці засновувались на вірі до-

християнської людини у магічну силу слова, у мо-

жливість відповідними побажаннями чи заклинан-

нями спровадити на іншу людину щастя і добробут 

чи навпаки – горе і смерть. Заворожували таким чи-

ном не тільки ворогів і друзів, але й тварин та сили 

природи: грім, блискавицю, дощ, вітер, сонце – вза-

галі все, що підвладне магічним формулам цілого 

всесвіту. 

Отже, за твердженням З. Лиська, небагатьма 

залишками первісних культових обрядів є наші ста-

родавні коляди, які своїми поетично-гіперболіч-

ними описами накликають добробут, урожай, розп-

лід худоби, родинне щастя та й всіх інших благ, 

яких потребували люди у своєму повсякденному 

житті. 
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Дослідник підсилює свою думку про архаїч-

ність колядок також аналізом їхньої музичної стру-

ктури. У цьому сенсі він відзначає мелодії у різних 

музичних системах, що досить точно відповідають 

історичним періодам, через які проходила європей-

ська музика у своєму розвитку. У першу чергу, в 

колядкових мелодіях яскраво вирізняється значна 

група пісень, витримана в тетрахордовому складі 

(тобто в об’ємі чотирьох звуків), а у внутрішній 

структурі мають кілька варіантів, аналогічних до ві-

домих ще з античної музичної теорії так званих до-

рійських, фрігійських, лідійських тетрахордів.  

Наступна група колядкових мелодій заснову-

ється на пентатонному складі (в об’ємі п’яти звуків) 

і уникає мелодичних ходів півтонами. Ця система 

колись була панівною в цілій Євразії. Сьогодні ж 

вона в народній пісенності зустрічається досить 

рідко, як і рідкими є українські пентатонні колядки, 

що генетично пов’язані з цим архаїчним культур-

ним стилем. 

Також у поле зору дослідника потрапляють ко-

лядки, мелодії яких витримані у вузько об’ємному 

діапазоні, лише на двох чи трьох нотах, в обсязі се-

кунди чи терції. За Лиськом, це найбільш архаїчний 

тип, що відомий взагалі в музиці. Його примітивна 

музична будова базується на одноманітному повто-

ренні єдиного короткого мотиву і є своєрідною піс-

нею-рецитацією. 

Важливим узагальнюючим висновком проана-

лізованої праці З. Лиська видається його думка про 

те, що зимова обрядова творчість зберегла спокон-

вічні традиції усної народної культури і пов’язала 

всі її етапи в одну цілість. Саме колядки, як і гаївки, 

про що йшла мова вище, є відбитком великого істо-

ричного і передісторичного життя народу чи навіть 

його предків з прадавніх часів. Це ніби справжня 

душа народу, що не піддалася жодним засиллям чу-

жих впливів і зберегла історичну, культурну, наці-

ональну і релігійну традицію. 

Аналітичним підходом позначена пізніша 

праця, що з’явилася вже в США в 1965 році – “Тет-

рахордові елементи в українській народній мело-

диці” [7]. У цій розвідці йдеться про значення тет-

рахордів у будові українських народних мелодій, а 

також їхню спорідненість із античною музичною 

системою, зокрема – із системою древньогрецьких 

ладів. Про вагомість значення тетрахордової сис-

теми для українських народнопісенних джерел по-

біжно говорилося вже в попередніх працях Лиська 

відносно пісень зимового та весняного обрядового 

циклу. У вищезгаданій же праці дано узагальнюю-

чий висновок про тетрахордовість у будові народ-

них пісень.  

У цьому дослідженні, як і в деяких інших пра-

цях, відчувається вплив на фольклористичну кон-

цепцію З. Лиська деяких положень праці П. Сокаль-

ського “Русская народная музыка, великорусская и 

малорусская…”, особливо тієї частини, що сто-

сується історичної періодизації розвитку ладового 

мислення в українських обрядових піснях. 

На основі дослідів над багатьма джерелами З. 

Лисько приходить до висновку, що чимала група 

українських обрядових мелодій функціонує в 

об’ємі кварти (тобто – тетрахорду). Сюди в першу 

чергу відносяться тетрахордові мелодії весільних і 

обжинкових пісень, що надзвичайно поширені на 

всій українській території, а також архаїчні колядки 

і гаївки. Отож, за твердженням Лиська, основні те-

трахорди – дорійський, фрігійський, лідійський – 

залишили свій вагомий відбиток у архаїчних дже-

релах народної пісенності іноді з такими ж архаїч-

ними текстами, що їхню давність можна міряти, 

очевидно, і тисячоліттями. Також дуже пошире-

ними між українськими народними мелодіями є 

зразки поєднання в одному октавному ряді двох те-

трахордів, особливо це є характерне для двоголос-

них веснянок.  

З. Лисько в цій праці приходить до висновку, 

що тетрахордова система античної музичної теорії 

зберегла свій відбиток в архаїчній українській на-

родній творчості. Тим самим він підтверджує певні 

античні (грецькі) впливи на українську пісенність. 

Зрештою, зразки мелодій, витримані в діапазоні чи-

стої кварти, зустрічаємо майже в усіх слов’янських 

народів. Але в українських піснях, за твердженням 

дослідника, вони зустрічаються, можливо, частіше, 

що свідчить про те, що старовинні обряди, як зали-

шки прадавнього старовинного культу, становлять 

важливу складову в сучасній українській народній 

традиції. 

Важливою працею також видається біографіч-

ний нарис З. Лиська про Порфира Бажанського та 

його етнографічні записи [6]. Це одна з небагатьох 

на сьогоднішній день розвідок про фольклористи-

чну спадщину цього галицького аматора – компо-

зитора та фольклориста. Важливість цього огляду 

полягає, перш за все, у поверненні у фонди націо-

нальної скарбниці великої кількості джерел. Адже 

П. Бажанський у свій час здійснив понад чотири ти-

сячі записів народних пісень з усіх регіонів Гали-

чини, частина з яких була опублікована, а більша 

частина зберігається в приватному архіві Романа 

Придаткевича (США). Ці джерела і стали матеріа-

лом для написання З. Лиськом цієї праці. А в ре-

зультаті, згодом, значну частину відреставрованих 

і відредагованих записів Бажанського було внесено 

у зібрання “Українські народні мелодії”. 

Для нас є очевидним, про це в свій час писав С. 

Людкевич [11], а Зиновій Лисько у своїй праці це 

також підтверджує, що постать Бажанського в істо-

рії української музики є і дивною, і трагічною. Від 

природи меломан та щирий дилетант, він не зміг 

досягнути в будь-якій сфері своєї музичної діяльно-

сті – а вона була надзвичайно об’ємна – бодай ви-

димих конкретних повновартісних результатів. 

Оцінюючи його записи, Лисько відзначає, що вони 

залишаються вартісні для науки, але зроблені всі 

досить загадковим способом, тому їх треба наново 

розшифровувати, відреставровувати. За переконан-

ням З. Лиська, етнографічні збірники народних ме-

лодій П. Бажанського становлять велику практичну 

цінність, адже в них зафіксовані й таким чином збе-

режені численні пам’ятки народної творчості. Хоча 

би й завдяки тому етнографічна спадщина Бажансь-

кого має певний позитив і відповідно повинна 

займати своє місце в історії української музичної 
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культури як цінне першоджерело для нових дослід-

ників народної творчості. 

Логічним завершенням та своєрідним заверша-

льним підсумком усіх попередніх студій Зиновія 

Лиська в ділянці української народної музики є 

його багатотомне видання “Українські Народні Ме-

лодії” – одна з найвагоміших праць українського 

етномузикознавства взагалі та один із найбільших 

збірників у світовій літературі подібного роду. Пе-

рші п’ять томів цієї фундаментальної праці вийшли 

друком ще за життя дослідника наприкінці 1960-х 

років, як своєрідна “лебедина пісня” визнаного 

фольклориста.  

Резонансну появу цієї монументальної антоло-

гії у світі за значимістю можливо порівняти із фун-

даментальною десятитомною “Історією України-

Руси” Михайла Грушевського, оскільки “українські 

пісні – це історія народу, показник його життя, або 

поетична біографія української людини” [13, с. 83]. 

Вагомість та суспільне значення цієї праці була вже 

відзначена в час її виходу президентом УВАН 

США Олександром Архімовичем, який належно 

поцінував велич цієї культурної події не тільки для 

українського музичного світу, але й для культурних 

діячів світового масштабу, оскільки ця праця “за 

своїм задумом і обсягом перевершує подібного 

роду видання інших народів [2, с. 6]”. 

З особливим ентузіазмом та захопленням вітав 

появу перших томів цього видання і Василь Витви-

цький, який не тільки відзначив вагомість та суспі-

льну значимість праці З. Лиська, а й зробив своєрі-

дний докір в сторону офіційних українських інсти-

туцій: “Діло, якого доконав один-єдиний 

музиколог, до того, живучи і працюючи не в тиші 

бібліотечних кабінетів, а при крикливій нью-йорк-

ській вулиці, це діло напевно під силу численним 

співробітникам … Академії Наук УРСР” [1]. 

Масштабність, енциклопедичний рівень ви-

дання, безперечно, вимагають вагомого докладного 

критичного осмислення. Перш за все варто відзна-

чити найважніші фактичні та теоретичні засади цієї 

праці: 

– згромаджено біля 11500 народних мелодій з 

варіантами, вибраних Лиськом з усіх доступних 

йому збірників народних пісень, що були опубліко-

ваними чи залишились в рукописах – всього біля 

двохсот найменувань від кінця XVIII-го ст. до 60-х 

років ХХ століття; серед них введено в обіг неві-

домі досі рукописи Лева Сорочинського, Степана 

Спєха, Романа Придаткевича, Антона Постоловсь-

кого, самого Зиновія Лиська; 

– повернено більше тисячі одиниць народнопі-

сенної творчості з чужомовних видань, як от з ро-

сійських збірників Василя Трутовського або Івана 

Прача, польських видань Вацлава з Олеська чи 

Оскара Кольберга, чеських матеріалів Людвіка 

Куби; 

– об’єктивно відібрано народні пісні, незале-

жно від їхнього соціального змісту та походження, 

що в умовах панівної тоді в СРСР ідеологічної сис-

теми було неможливим; 

– зведено всі одиниці до єдиної системи запису 

з використанням відповідних діакритичних знаків; 

– створено відповідні показники, необхідні для 

зручності користування антологією. 

 Саме показники займають весь перший том 

“Українських Народних Мелодій”, завдяки яким 

усталено принципи впорядкування та чергування 

пісень, що, зрештою, облегшує користування пов-

ним каталогом. 

Перший показник – “показник джерел”, в 

якому за алфавітним принципом подані усі нотні 

видання, від найстаріших кінця XVIII ст. до найно-

віших середини XX ст., а також рукописних збірок, 

досі ще не друкованих – всього понад двісті найме-

нувань. Також подані їхні скорочення, під якими 

вони часто цитуються в томах каталогу.  

Наступний – “показник жанрів”. У ньому по-

даються окремі жанрові групи і відповідні поряд-

кові числа пісень, які належать до даної групи, хоча 

самі пісні розміщені по всіх томах каталогу. Цей 

показник охоплює основні народнопісенні жанри: 

колядки, щедрівки, веснянки, купальські, весільні, 

христильні, обжинкові, колискові, ліричні, жартів-

ливі, козацькі, історичні, чумацькі, думи, похоронні 

голосіння тощо. В окремих групах є поділ і на підг-

рупи: наприклад, веснянки поділені за темами “Во-

ротар”, “Кривий танець” і т. д. Особливо детально 

поділені пісні весільного обряду. 

Наступний показник – територіальний. Він є 

особливо цінним для дослідження та вивчення му-

зичних діалектів різних етнічних регіонів України. 

Лисько в цьому покажчику виділяє окремі регіони, 

такі як Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Хо-

лмщина, Волинь, Харківщина, Полтавщина, Ку-

бань і т. д. В рамках кожної окремої області пісні 

поділені ще й на округи, райони а навіть і окремі 

села, якщо в них записана достатньо велика кіль-

кість пісень. 

Четвертий показник – “показник багатого-

лосся та інструментів”, в якому окремо виділені 

групи мелодій, що співаються одноголосно, двого-

лосно, триголосно і т. д. Окрім того, – виділені в ок-

ремі групи мелодії, що виконуються на скрипці, ба-

ндурі, лірі, сопілці, трембіті та різними інструмен-

тальними ансамблями. 

Найбільшим за об’ємом є “алфавітний показ-

ник”, в якому зафіксовані початкові слова всіх пі-

сенних текстів і завдяки якому легко знаходити по-

трібну мелодію.  

“Мелодичний показник” групує в собі пісні за 

різними мелодичними ознаками: за звукорядами, 

тональностями, мелодичним діапазоном, окремими 

мелодичними зворотами, може бути надзвичайно 

цінним у дослідженні мелодики українських пісень. 

“Показник ритмічний” згрупував в собі в окре-

мих групах різні ритмічні фігури, звороти, такти та 

передтакти, типові для українських народних пі-

сень. Таким чином згруповані всі народні танці з іх 

деталізованою, витонченою ритмікою і темпами. 

Восьмий і останній – “показник музичних 

форм”, у якому весь пісенний матеріал поділяється 

за деталізованими музичними формами вокальних 

та інструментальних мелодій. Початок йде від най-

простішої форми – мотиву, що характерний часто 
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для дитячих пісень, а також для архаїчних обрядо-

вих мелодій – і далі шляхом поділу на більш розви-

неніші і складніші форми: фрази, речення, періоду, 

подвійного періоду, речитативних форм тощо.  

Саме цей показник і складає основний зміст са-

мої антології, оскільки в “Українських Народних 

Мелодіях” упорядником прийнятий принцип послі-

довної систематизації зразків, здійснений за музич-

ними формами, а саме – “розміщення пісень у по-

рядку зростання їх структурної складності” [4, с. 

140]. Про прихильність Зиновія Лиська саме до та-

кого методу мова вже йшла вище. Ще в тридцяті 

роки, перебуваючи у Львові, дослідник виклав свої 

систематизаційні принципи у праці “Формальна по-

будова українських народних пісень”. 

Варто лише зауважити, що і цей використаний 

метод, як подібні систематизаційні принципи 

Крона-Бартока-Колесси, не позбавлений недоліків, 

а його ж автор зазначає: “Цей метод групує мелодії 

за їх музичною формою, починаючи від найменшої, 

найпримітивнішої форми мотиву і поступаючи до 

більших, – більш скомплікованих форм фрази, ре-

чення, періоду, подвійного періоду і кінчаючи ре-

читативними формами дум та похоронних голо-

сінь. В рамках кожної форми існують дальші підг-

рупи, що утворюються на підставі мелодичних 

кадансів. На перший погляд видається, що пісні пе-

ремішані безладно, переплітаються матеріали з різ-

них давніших збірників, мелодії чергуються ніби 

довільно, жанри також перемішані...  

Одначе по суті, в Корпусі УНМ панує суворий 

порядок, мелодії з’єднуються у споріднені групи 

музичних форм, без огляду на те – до яких пісенних 

жанрів вони належать. Таким чином гуртуються і 

стоять поруч найбільш музично споріднені мелодії 

та їх варіанти з різних територій і з різних побуто-

вих чи обрядових жанрів. Таке гуртування пісень 

дає змогу завести один принцип порядкування всіх 

пісень, вокальних та інструментальних і улегшує 

музикологам працю над дослідженням мелодичних 

матеріалів і відкриття їх варіантів...” [14]. 

“Українські Народні Мелодії” стали верши-

ною довголітньої праці визначного українського 

музиколога та знавця народної пісенності та, вод-

ночас, доброю основою в справі подальшого ви-

вчення музичної народної творчості. Це фундамен-

тальне видання, аналогів якому важко віднайти в 

якійсь іншій національній культурі, є вагомим ре-

презентативним підтвердженням багатства і неви-

черпності української народної пісенності усної 

традиції. 

Очевидно, що за фактом появи такого роду фу-

ндаментальної праці на еміграції є як і великі пози-

тивні моменти, про які вже багато говорилося, так і 

певні негативні. З них найбільшим мінусом є те, що 

через відсутність можливості доступу до архівів і 

бібліотек України Лиськові не вдалося повністю зі-

брати весь матеріал і, очевидно, незначна частина 

опублікованих записів не потрапили до зібрання. 

Проте, завдяки вільним еміграційним умовам, Ли-

ськові вдалося об’єктивно, без будь-яких позамузи-

чних тенденцій відібрати всі пісні: зокрема, істори-

чні, обрядові з релігійною тематикою, бурлацькі, 

наймицькі, рекрутські та інші, які не могли бути по-

вністю видані в радянських умовах через їх соціа-

льний зміст та походження. Свідченням великої ва-

гомості корпусу “Українські народні мелодії” може 

бути і той факт, що це єдина праця З. Лиська, яка 

знайшла своєчасний відгук ще в радянському укра-

їнському музикознавстві, на Батьківщині дослід-

ника [12, с. 508]. 

Отже, вивчення дослідницької та науково-тео-

ретичної фольклорної спадщини З. Лиська дає мо-

жливість зробити певні узагальнення щодо його 

внеску в українську фольклористику: 

– музично-фольклористичні дослідження ста-

новлять вагому частку в доробку вченого-мистця і 

служать його основній меті творчої діяльності – 

всебічно вивчати та популяризувати українську му-

зичну культуру; 

– дослідник-етномузиколог у прагненнях дося-

гти відповідного професійного рівня користується 

порівняльними й експериментальними методами 

вивчення та узагальнення досліджуваного матері-

алу, даючи йому комплексну всебічну оцінку; 

– у своїх музично-фольклористичних працях З. 

Лисько поєднує науково-практичний та науково-

теоретичний досвід попередників, що дало йому 

змогу здійснити поступ у галузі етномузикології. 

Зрозуміло, будучи відірваним від живого побу-

тування української народної пісні, не маючи до-

статнього збирацького досвіду, а, отже – й слухаць-

кого багажу, Зиновій Лисько все ж таки не зумів до 

кінця проникнути в суть традиційної музики. Тому-

то йому й не вдалося оминути ряду помилок, що, 

зрештою, зумовлюється ще й тим, що в галузі му-

зичної фольклористики вчений працював радше 

спонтанно, аніж послідовно. Однак, незважаючи на 

ці недоліки, чи не найбільша заслуга З. Лиська по-

лягає в тому, що він підійшов до усної народної тво-

рчості як музикант: для музики класифікації народ-

ної він застосовував саме музичні, а не філологічні 

критерії, продовживши тим самим добрі починання 

своїх попередників. 

Безперечно, вся фольклористична спадщина З. 

Лиська потребує ще більшого аналізу та критич-

ного осмислення зі сторони пильного ока етному-

зикологів-професіоналів. Та незаперечним залиша-

ється великий промовистий факт, що зібрання “Ук-

раїнські Народні Мелодії” зайняло чільне місце 

серед здобутків нашої національної етномузиколо-

гії, які гідно у світі репрезентують українські куль-

турні надбання. Треба також сказати, що на сього-

дні це єдиний найповніший звід українських народ-

них пісень, в якому завдяки розгалуженим 

покажчикам можна з легкістю відшукати необхід-

ний для наукових студій чи інших потреб народно-

музичний матеріал. 

Підсумовуючи цей короткий огляд фольклори-

стичної спадщини Зиновія Лиська можемо з впев-

неністю сказати, що він був гідним продовжувачем 

традицій таких визначних українських вчених-

фольклористів як Ф. Колесса, С. Людкевич, К. Кві-

тка. Зрозуміло ж, що постать його повинна знай-

тися серед визначних діячів української музичної 

фольклористики ХХ сторіччя. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті представлено методичні основи підготовки студентів до проектного навчання у вищий школі. 

Аналізується визначення, якісні характеристики та особливості застосування методу проектів; представ-

лено різні погляди науковців щодо умов реалізації навчальних проектів на уроках іноземних мов. Авторка 

зазначає, що у вищій школі застосовують як традиційні, так і інноваційні методи підготовки студентів 

факультетів іноземних мов до проектної діяльності. 

У статті запропоновано рекомендації викладачам та студентам щодо впровадження проектного нав-

чання в освітній процес закладів вищої освіти України. 

ABSTRACT 

The article deals with methodical basics of training future teachers for the project-based learning in higher 

school. Definition, quality characteristics and peculiarities of using the project method have been analysed. It also 

presents different points of view of scientists concerning conditions of implementing the learning projects at for-

eign language lessons. 

The author states that in higher school both traditional and innovative methods of training students of foreign 

language faculties for the project activity are used. Therefore the recommandations for lecturers and students about 

introducing the project-based learning into the educational process of higher educational institutions of Ukraine 

have been highlighted.  

Ключові слова: майбутні педагоги, методичні основи, проектне навчання, уроки іноземної мови. 
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Постановка проблеми. Інтеграція України до 

наукового європейського товариства обумовила 

нові тенденції у розвитку вітчизняної освіти. У 

зв’язку з цим виникла нагальна потреба суспільства 

в креативній, діяльній, обдарованій та інтелектуа-

льно розвиненій молоді. Відповідно, задля її забез-

печення необхідно створити такі умови підготовки 

майбутніх педагогів у вищій школі, що нададуть 

можливість для якісного та ефективного навчання 

учнів закладів загальної середньої освіти. 

У вітчизняній та зарубіжній педагогіці зазна-

чається, що одним із ефективних шляхів вирішення 

означеної проблеми можуть бути інноваційні мето-

дики навчання, серед яких чільне місце посідають 

проектні технології. Вважається, що використання 

проектного навчання на уроках сприяє форму-

ванню всебічно розвиненої особистості, інтелекту-

альної, конкурентноспроможної, здатної до крити-

чного мислення. 

Особливе місце в цій системі посідає проблема 

підготовки до професійної діяльності майбутніх 

учителів іноземних мов, адже основною метою на-

вчання іноземної мови в сучасній школі є розвиток 

особистості учня, який здатний використовувати 

іноземну мову як засіб спілкування в діалозі куль-

тур. 

Незважаючи на актуальність питання, вчені 

констатують неготовністіь певної частини виклада-

чів прийняти інноваційні процеси і зазначають, що, 

на думку значної частини педагогів, існують значні 

перешкоди як в їх розробленні, так і в реалізації. 

Сюди відносять недостатню поінформованість як 

викладачів, так і студентів про нововведення в нав-

чанні, відсутність або неналежний розвиток дослід-

ницьких та творчих умінь у майбутніх учителів, не-

достатня кількість навчально-методичної літера-

тури з питань опрацювання основних положень 

інновацій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблемі реалізації проектного навчання в закла-

дах освіти присвячені чисельні дослідження як віт-

чизняних, так і зарубіжних учених. 

Різні аспекти проектного навчання були 

предметом дослідження таких науковців, як В. 

Гузєєв, І. Дичківська, О. Коберник, Н. Кузьміна, 

А. Маркова, М. Павлова, Е. Полат, Т. Полякова, Г. 

Селевко, В. Симоненко, М. Романовська М. Чепіль 

ін. 
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Вони вважають проектну діяльність особли-

вою формою навчальної діяльності та зазначають, 

що використання методу проектів спрямоване не 

тільки на здійснення якісного навчання, але й має 

особливий вплив на індивідуальний розвиток сту-

дента.  

На їхнє переконання, застосування системи 

методів проектування в освітньому процесі спрямо-

ване не тільки на розвиток самостійності та ініціа-

тивності мислення, а й сприяє формуванню в студе-

нтів умінь оцінювати вплив різних чинників, зок-

рема, психологічних, на організацію роботи над 

проектом. Тобто, як стверджують науковці, проек-

тне навчання відіграє значну роль у підготовці май-

бутніх педагогів, але практичної реалізації цього 

виду діяльності вони все ж таки не пропонують. 

Авторами наукових праць було здійснено тео-

ретичний аналіз різних аспектів проектного нав-

чання як у вищий школі, так і в закладах загальної 

середньої освіти; визначено напрями реалізації 

компетентнісного підходу в процесі проектного 

навчання, розглянуто особливості методичного 

забезпечення процесу підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов. 

Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Незважаючи на чисельні 

дослідження означеної проблеми, поза увагою 

науковців ще залишаються питання здійснення 

інтеграції змісту навчальних предметів з метою 

організації проектної діяльності. Особливого 

розгляду потребують психологічні аспекти теорії 

впровадження рівноправного діалогу в процес 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього 

процесу. Крім того, ще залишаються не дослідже-

ними такі питання, як впровадження рефлексив-

ного компонента в систему проектного навчання та 

обґрунтування його доцільності та необхідності в 

процесі фахової підготовки майбутніх учителів іно-

земних мов.  

Мета статті: визначити та представити засоби 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов до 

реалізації методу проектів в освітньому процесі ви-

щої школи України. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж ви-

значити засоби підготовки майбутніх педагогів до 

впровадження проектної діяльності на уроках іно-

земної мови, зупинимося на характеристиці самого 

поняття «метод проектів», що у педагогічній науці 

розглядається тотожно таким поняттям як «метод 

проектування», «проектна методика», «проектна 

технологія», «навчальний проект» тощо. 

У фаховій літературі вони тлумачаться по-різ-

ному і визначаються вченими як: 

- дидактичний засіб, спрямований на активіза-

цію пізнавальної діяльності, розвиток креативності 

та формування певних особистісних якостей;  

- форма організації занять, що передбачає ком-

плексний характер діяльності всіх її учасників з ме-

тою отримання освітньої продукції за певний про-

міжок часу – від одного уроку до кількох місяців; 

- усвідомлена діяльність, яка спрямована на 

формування системи інтелектуальних і практичних 

умінь; 

- індивідуально розроблений і виготовлений 

продукт (матеріальний чи інтелектуальний), вико-

наний під контролем і з консультаціями викладача; 

- навчальне завдання, що активізує діяльність 

студентів, і в результаті якої ними створюється про-

дукт, що володіє суб’єктивною, а інколи й об’єкти-

вною новизною;  

- універсальний метод дослідження, який готує 

вихованця до життя. 

Важливою в даному контексті є думка 

О. Олексюка, який пропонує розглядати метод 

проектів як сукупність певних дій, документів, 

попередніх текстів. На його переконання, – це 

задум для створення реального об’єкта, предмета та 

різного роду теоретичного продукту; це завжди 

творча діяльність [2, с. 46]. 

У свою чергу, О. Савенков розглядає «проект» 

як сукупність документів, необхідних для 

створення певного об’єкта; попередній текст будь-

якого документа; задум або план [5, с. 36]. 

Натомість С. Вірста визначає навчальний 

проект як метод навчання, який можна 

застосовувати як на заняттях, так і в позааудиторній 

роботі. На переконання вченої, він зорієнтований 

на досягнення мети самих студентів, формує зна-

чну кількість умінь та навичок. Це форма організа-

ції навчального процесу, що може стати альтерна-

тивою класно-урочній системі [1, с. 55]. 

Деякі науковці вважають, що в основі визна-

чення «методу проектування» лежить бачення його 

як сукупності методичних прийомів переважно по-

шукового характеру, що спрямовані на досягнення 

певної навчальної мети.  

Так, М. Чепіль зазначає, що це «технологія 

організації навчання, за якої учні здобувають 

знання, набувають умінь і навичок у процесі 

планування і виконання практичних завдань – 

проектів» [6, c. 88].  

Як бачимо, проблема впровадження методу 

проектів була предметом вивчення багатьох вітчи-

зняних та зарубіжних вчених, причому їх аргумен-

товані позиції різняться між собою, що свідчить 

про актуальність та наукову ємкість означеного фе-

номена. У нашому дослідженні вживаємо його на-

ступним чином: у вузькому значенні – як важливий 

структурний компонент навчального процесу; у 

широкому – як спрямування у навчанні іноземних 

мов, методична система, школа, що існувала на пе-

вному етапі історичного розвитку методики як на-

уки, досягнення якої застосовують і нині. 

У психолого- педагогічних дослідженнях 

представлено різні класифікації методу проектів. 

Наприклад. Є. Полат пропонує таку: за 

домінуючою у проекті діяльністю – дослідницький, 

пошуковий, творчий, рольовий, практико-

орієнтовний, ознайомлювально-орієнтовний; за 

предметно-змістовою ознакою – монопроект, 

міжпредметний проект; за характером координації 

– безпосередній, прихований; за роллю контактів – 

з-поміж учасників однієї групи, навчального 

закладу, міста, регіону, країни; за кількістю учасни-

ків проекту; за тривалістю його проведення [3]. 
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Іншу класифікацію пропонує В. Гузєєв, 

класифікуючи навчальні проекти: за змістом 

(монопредметні: у межах однієї навчальної 

дисципліни); міжпредметні (потребують 

інтеграцію навчального матеріалу декількох 

суміжних предметів); надпредметні (виходять за 

межі предметів, що вивчаються).  

Узагальнюючи різні підходи до класифікацій, 

визначаємо, що методу проектів властиві такі 

ознаки: 

- постановка проблемно-пошукового завдання 

як обов’язкової умови та рушійної сили проектної 

діяльності; 

- виконання проектів нетрадиційним нестанда-

ртним шляхом, що має гарантувати певну унікаль-

ність результату;  

- вільний вибір студентами активної позиції 

щодо визначення, формулювання та розв’язання 

актуальних питань, проблемних ситуацій;  

- спрямування діяльності студентів на досяг-

нення конкретної мети;  

- часова обмеженість навчального проекту, що 

сприяє формуванню вмінь конкретного планування 

результатів; 

- координація взаємопов’язаних дій учасників 

проектної діяльності;  

- документування результатів дослідження та 

обов’язків, аналіз виконаної роботи. 

Вважаємо за доцільне використовувати ці ха-

рактеристики в процесі розробки та впровадження 

власної експериментальної методики, спрямованої 

на застосування технологій проектування в процесі 

фахової підготовки майбутніх учителів іноземних 

мов.  

Наступний етап нашого дослідження – визна-

чення засобів підготовки майбутніх педагогів до ре-

алізації методу проектів на уроках іноземної мови. 

З цією метою нами було здійснено аналіз психо-

лого-педагогічної, філософської, лінгвістичної лі-

тератури, вивчення стану проблеми в практиці ро-

боти закладів вищої освіти.  

Було з’ясовано, що в освітньому процесі вищої 

школи застосовують як традиційні, так і іннова-

ційні методи підготовки студентів до проектної ді-

яльності.  

До інноваційних у педагогічній науці відно-

сять – методи активізації мислення, розвитку твор-

чої уяви, метод творчих проектів, метод фантазу-

вання, мозкова атака, метод алгоритмів, метод зра-

зків, метод створення ідеального об’єкту, конкурси 

творчих проектів, різні види тренінгів та ін. 

Як стверджують науковці, їх успішне та ефек-

тивне застосування може бути забезпечене за 

умови системної організації взаємодії учасників 

освітнього процесу. 

Найбільш ефективним вважається метод твор-

чих проектів, який в процесі підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов має застосовуватися в кі-

лька етапів, які визначаються як організаційно-під-

готовчий, конструкторський, технологічний та під-

сумковий. 

У цьому контексті для нас важлива думка 

О. Пометун про те, що на цих етапах впровадження 

технології проектів можливе застосування 

різноманітних методів навчання:  

- на організаційно-підготовчому – вербальні 

методи (розповіді, пояснення), метод інформацій-

ної підтримки, фантазування, пошуку, демонстрації 

зразків раніше виконаних проектів, метод аналогій, 

мозкової атаки тощо;  

- на технологічному етапі – метод вправ (відп-

рацьовуються дії і прийоми виконання окремих 

операцій), метод інформаційної підтримки шляхом 

демонстрації автоматизованих схем, креслень, тех-

нологічних операцій, прогресивних технологій; 

- на заключному етапі: метод інформаційної 

підтримки, демонстрації, проведення конкурсів 

творчих проектів [4]. 

Вважаємо, що залучення майбутніх педагогів 

до проектного навчання в освітньому процесі забез-

печить якісне формування їхньої професійної ком-

петентності, оскільки за умови раціональної органі-

зації роботи, можливо забезпечити виконання та-

ких дидактичних завдань:  

1. Не обмежувати заняття репродуктивним від-

творенням певної суми знань, умінь та навичок, а 

спонукати до творчої самостійної роботи на основі 

використання різноманітних джерел інформації, в 

тому числі й Інтернет-ресурсу. Це сприятиме фор-

муванню внутрішньої мотивації до більш якісного 

оволодіння знаннями.  

2. У процесі навчання успішно застосовувати 

різні форми організації навчання, що надасть мож-

ливість для реалізації взаємодії учасників освіт-

нього процесу на рівнях: «студент-студент», «сту-

дент-студенти», «студент-викладач».  

3. На перший план висувати такі форми діяль-

ності педагога, як розроблення індивідуальних 

стратегій студента, навчальну педагогічну діагнос-

тику, індивідуальне консультування, створення 

проблемних ситуацій.  

Висновки та пропозиції. Проведене дослі-

дження дозволило визначити методичні основи під-

готовки майбутніх педагогів до реалізації методу 

проектів на уроках іноземної мови та запропону-

вати рекомендації щодо впровадження проектного 

навчання в освітній процес підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов.  

Вважаємо, що ефективність засобів підготовки 

студентів до проектної діяльності залежить від:  

– визначення значущої проблеми, що вимагає 

застосування інтегрованого знання, при цьому тема 

проекту обов’язково має бути актуальною та соціа-

льно значимою;  

– прогнозування практичного та теоретичного 

значення результатів: за наявності теоретичної про-

блеми – здійснювати пошук конкретного 

розв’язання, практичної – формувати конкретний 

результат, готовий до впровадження; 

– використання дослідницьких методів, що пе-

редбачають: визначення проблеми, актуальності, 

мети, гіпотези; постановку завдань, шляхів 

розв’язання; збирання, систематизація та аналіз ін-

формації; підведення підсумків, оформлення ре-

зультатів, презентація, самоаналіз результативності 

роботи. 
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Наступним етапом нашого дослідження плану-

ємо перевірку на практиці запропонованих методів 

та засобів підготовки майбутніх педагогів до реалі-

зації методу проектів на уроках іноземної мови че-

рез впровадження в освітній процес експеримента-

льної методики навчання.  
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Teaching is not just a job but a skill which is usu-

ally a complex of knowledge acquisition and can be 

used in a tailored manner to a targeted class of audience 

based on their basic abilities to the understanding of the 

subject. Like learning, this is one of the oldest subcon-

scious skill since the beginning of time seen mostly in 

an informal manner that doesn’t just convey one’s 

knowledge but a body of experience, model of thinking, 

a yardstick of memory and attention span and last but 

not least a psychological reward or representation of 

maturity. 

Tutor and tutoring are among the most important 

factors that influence the effectiveness of the problem 

based learning strategy as tutors play a central role in 

facilitating problem based learning tutorials and help 

students to achieve their learning objectives [1, 2]. 

Qualities of effective tutors include; awareness of stu-

dents’ learning strategies and group dynamics, provi-

sion of appropriate and timely feedback, and tutors’ in-

terpersonal and communication skills [3, 4]. 

It is believed that the tutor expertise has significant 

effects on outcomes of problem based learning tutori-

als. It has been shown that content expert tutors tend to 

interfere frequently and suggest issues and topics in stu-

dents’ discussion more than noncontent expert, which 

might interferes with the group discussion and mini-

mize learning benefits. On the other hand process ex-

pert tutors tend to focus on the problem based learning 

tutorial process and have minimal interference on the 

content of the discussion. This behavior of the process-

expert tutor will likely encourage students to apply 

skills of clinical reasoning and problem solving skills 

and will lead to better learning outcomes [5]. The per-

ception of undergraduate medical students regarding 

the qualities of tutoring and effectiveness of tutor is of 

a remarkable importance. In fact, reports demonstrated 

that students were able to identify features of effective 

tutoring and could provide specific feedback for tutors 

about their deficiencies [6, 7]. 

Ever since Ukraine became part of the European 

Higher Education Area, tutorial action plans have been 

developed by most universities. Tutoring is an im-

portant part of the university teaching-learning process 

designed to improve student success rates and to enable 

students to achieve their professional goals. It is re-

garded as a basic strategy for any model of student 

learning, student guidance, individualization and mon-

itoring. And university lecturers regard it as a profes-

sional competence and use it as a teaching strategy. In-

novations in tutoring are numerous and have been pro-

moted at universities so that their guidance and tutoring 

systems can incorporate new technologies and scien-

tific developments that respond to identified needs [8]. 

High quality tutoring enhances retention and facil-

itates advancement throughout the higher education 

pipeline, positively impacting undergraduates, gradu-

ate students and even junior faculty. Tutoring is espe-

cially important for students who are at risk of dropping 

out and for gender equality and the integration of mi-

norities. 

The Tutorial Action Plan defines the actions that 

the University might undertake to ensure that students 

http://www.gmeit.murmansk/ru
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receive monitoring and guidance. This is especially 

useful in three transition periods of a student’s life: 

- university entrance: assessment of the abilities 

and competencies required for successful academic re-

sults;  

- during the course: introduction of the concepts 

relating to professional development, supervision of in-

ternships in companies, facilitation of employment and 

exploration of the labour market; 

- transition from the university to work: devel-

opment of job search strategies, design of a career plan. 

But every university hope that every student will 

be able to define and develop their own academic and 

professional profile. 

This competence is defined as having the follow-

ing learning outcomes:  

- student can develop their own interest/motiva-

tion in the academic and professional field;  

- student can identify and respond to their train-

ing needs; 

- student can define and develop their academic 

path considering their formative needs, interests, and 

academic and professional motivations; 

- student can develop resources and strategies 

that facilitate the transition to work. 

The strategies designed to help students acquire 

this competence are the use of tutors and mentors and 

seminars and activities for training and informative 

purposes. 

At our university tutors are full-time lecturers who 

express an interest in becoming involved in tutoring. 

They have to have social and communication skills and 

have taught on the degree their tutees are studying. 

Each tutor should be responsible for 15 students maxi-

mum (1 group). According to the Law of Ukraine “On 

Higher Education” tutors are appointed in every aca-

demic group from the 1st to 6th year of studies includ-

ing post-graduate groups. 

The functions of a tutor are set by the university’s 

guidance service. At the Bukovinian State Medical 

University the general functions of a tutor are to: 

- facilitate the integration of students into uni-

versity’s life; 

- assist the students in their academic work; 

- help students solve problems related to aca-

demic and university life, accommodation etc; 

- facilitate the student’s personal and profes-

sional progress; 

- help the student in his/her transition to the pro-

fessional world. 

Tutors must call students to at least two times per 

month and have documentary evidence of the tutoring. 

They must also take part in tutor training, in follow-up 

meetings and in evaluating mentoring. Establishing a 

good rapport between students and tutors is the most 

important factor in the success of tutoring. For this to 

occur, tutors should first make contact with students 

and actively seek them out for follow-up meetings. 

Meetings between tutors and students can take any 

of the following forms:  

- seminars (for all students who wish to partici-

pate, to provide information or training); 

- group tutoring (training, discussion and stu-

dent participation); 

- individual tutoring (personal guidance). 

Organization of the head tutors’ work at the Fac-

ulties of Bukovinian State Medical University: 

- The head tutors of the Faculties and their assis-

tants are appointed by the order of the Rector of the 

University on proposal of the Head of the Tutors’ 

Council, in agreement with the vice-rector on scientific 

and pedagogical work and education, the vice-rector on 

scientific and pedagogical work, the Deans of the Fac-

ulties. 

- The Head tutors of the Faculty is responsible for 

the state of educational work with students at the Fac-

ulty, creates necessary conditions for work teachers and 

tutors, gives them organizational an methodological 

help and controls their work, makes reports to the Sci-

entific Council of Faculties.  

The main directions and forms of the tutor’s 

work: 

- identification of creative and gifted students: 

testing, questionnaire, monitoring, conversation, 

method of expert assessment; 

- forecasting the results of academic, scientific 

and research, other kinds of students’ activities; 

- program development of individual develop-

ment and self-development of a creative personality 

of a student; recommendations to the organization of 

learning and extracurricular activity; 

- assistance in students’ adaptation to the condi-

tions and requirements of the university education: 

acquaintance with the history and traditions of the 

Bukovina State Medical University, excursions to the 

museums, to the library, to the Departments; meet-

ings with the leading scientists; organization of stu-

dents’ self study; engaging students to scientific and 

research activity, to take part in the structures of the 

student government, organization and conducting 

Faculty and University events; 

- assistance in development and formation of 

good features, and also self-criticism; 

- organization of the students’ academic group: 

to reveal formal and informal leaders of the group; to 

stave off the conflicts in the group; to define interest-

ing for students creative collective cases and to help 

in the organization; to spend hours of thematic com-

munication, paying attention to the development of 

political culture, formation of intelligence, aesthetic 

taste, moral norms and values, formation of civic po-

sition; to promote healthy lifestyle, to prevent the use 

of alcohol and drugs by the students; to assist stu-

dents’ participation in the revival of national and cul-

tural traditions, observance the traditions of the Fac-

ulties, the University; to study the historical and cul-

tural inheritance of Ukraine; to celebrate national 

holidays and memorable dates. 

Rights of the tutor of a student academic group: 

1. To make offers at the Dean’s office of the fac-

ulty as to the improvement of cooperation between 

students and a tutor. If necessary, participate in work-

ing out of the testimonials for students of academic 

groups. 
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2. To make offers at the administration of the 

faculty as to the encouragement of the students for 

success in educational, scientific, sports, cultural, and 

social work. 

3. To make offers at the administration of the 

faculty and dormitories for students as to the imposi-

tion of penalties for violation of educational and labor 

discipline, public order, etc. 

4. To participate in discussions as to the encour-

agement of the students or the imposition of penalties 

on them. 

5. To make offers as to the improvement of the 

educational process, living conditions, everyday life 

and recreation of the students, appointment and dis-

missal of a group monitor. 

6. To make offers as to the provision of financial 

assistance for students from low-income families, as 

to award a bonus for excellent studying, active par-

ticipation in public and social life of the faculty or 

university. 

7. To participate in matters of scholarships and 

other social benefits, accommodation in dormitories. 

8. A tutor has the right to inform parents of a 

student of his violation of the Internal Regulations 

and poor results. 

9. A tutor is entitled to attend lectures, practical 

classes and seminars, students’ reworks in agreement 

with the chief of the department. 

10. To arrange psychological counseling by the 

medical-psychological center of BSMU in case of ne-

cessity. 

11. To participate in productive meetings of the 

faculty. 

12. A tutor may be given encouragement in form 

of a gratitude, certificates, prizes, cash prizes for 

good performance according to the proposal of chief 

tutors of the faculties, chairman of the board of tutors 

and pro-rector of scientific and pedagogical work and 

education by means of the rector’s order. 

Indicators of the quality of the tutor’s work. 

1. The tutor’s work is promptly recorded in a tu-

tor’s diary. 

2. Reports are submitted to the chief tutors of the 

faculties in time. 

3. The efficiency of the tutor is assessed accord-

ing to the questioning of students of academic group 

directed by this tutor. 

4. The tutor’s activity at the seminars of tutors.  

5. The tutor’s activity at conducting educational 

work in dormitories. 

6. Educational work of tutors is a compulsory 

item on the agenda of department meetings once a se-

mester. 

7. A tutor may be invited to report on his or her 

work at the meeting of the Coordinating Council for 

Humanitarian Affairs and Education, dean’s office, 

academic council of the faculty. 

8. The tutor’s work is taken into account when 

deciding the election/re-election of the tutor to the 

post or submission to academic rank. 

9. Performance of tutor’s duties is necessarily 

taken into account in determining different types of 

promotion of employees. 

The criteria for the efficiency of the tutors’ work 

are: 

1. Good results, studies and everyday discipline 

of the students of the group. 

2. A high rating on the basis of students’ partic-

ipation in socially, politically and patriotically orien-

tated activities. 

3. Students’ active participation in the affairs of 

the group, in social life of the faculty, university, cre-

ative associations and sports clubs, etc. 

4. A tutor is responsible for the improper perfor-

mance of duties stipulated by this principle. 
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ABSTRACT 
Clinical teaching is not about the passive of transfer of knowledge from teacher to student. The challenge of 
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effectively interpreted by a student is considerable. This has resulted in crucial changes in the field of medical 

education, with a shift from didactic teacher centered and subject based teaching to the use of interactive, problem 

based, student centered learning. Traditionally, the subject of neuroscience and clinical neurology has been one of 

the most difficult courses for medical students in undergraduate medical education.  
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Nowadays, a new educational system is being es-

tablished. This is accompanied by significant changes 

in the pedagogical theory and educational practice. The 

educational paradigm is changed; a new content of ed-

ucation is offered. Traditional ways of presenting infor-

mation are replaced by new types of visualization, com-

puter means of teaching, different interaction between 

the teacher and the student, etc [1]. The instrumental 

nature of the vocational education methodology is dis-

cussed and debated within the framework of technolo-

gies and innovation in education. New concepts are cre-

ated to comprehend the changes in opinions regarding 

the theory, methodology, and technology of teaching 

[2]. Therefore, the teaching process in pedagogical high 

schools requires an organization that would make the 

student a subject of educational activity. This approach 

pays special attention to the individuality of the student. 

In the context of studying the personality traits of stu-

dents, consideration of the individual types of percep-

tion of educational information is significant.  

However, the principle of individualization often 

remains on paper only, while either lacking in practice 

altogether or being purely formal. The teacher develops 

and offers students individual assignments based on his 

or her own style of pedagogical activity [3]. This can 

cause frustration and anxiety in students and make it 

impossible for them to choose ways of learning freely. 

The quality of education in high school is discussed 

within the framework of technologies and innovation 

used in the educational process. New concepts are cre-

ated to comprehend the changes in opinions regarding 

the theory, methodology, and technology of teaching. 

A clinical teacher’s main job is to equip students 

with an enthusiasm to learn neurology. Clinical teach-

ing is not about the passive transfer of knowledge from 

teacher to student. Good teachers inspire, entertain and 

support their students in their learning. The word “edu-

cate” (from Latin “e” + “ducere”, to lead out), like the 

word “educe”, means to “bring out, develop from a la-

tent condition”. The word “train” (from Latin “trahere”, 

to draw out) refers to dragging or trailing something, 

usually behind you. Clinical teaching is about bringing 

out, not dragging behind; dogs and horses can be 

trained but medical students also need to be educated. 

Clinical teachers are privileged to teach students who 

are, by selection, among the most intelligent and highly 

motivated in the country; so a failure for them to learn 

is the fault of the teacher and not the student. Some 

teachers feel that their job is to lay out polished pearls 

of wisdom and then call students “swine” if they do not 

appreciate the beauty of the offering. Students will be 

bored and therefore not learn from teacher if teacher is 

boring as a teacher, no matter how pretty he thinks his 

pearls are. Many excellent teachers have had no train-

ing in teaching but bad teachers can be improved to rea-

sonable teachers by being taught to teach. Everyone’s 

teaching can be improved with reflection upon what 

they are doing when they teach. The good clinical 

teacher will teach with the students’ perspective in 

mind.  

Learning clinical medicine is a process of the pro-

gressive layering on of knowledge and skills, like a clay 

sculpture which only has the vague frame of a shape 

before the full form becomes evident as successive 

pieces of clay are applied and integrated with the final 

form. No one appreciates an art master who constantly 

rubbishes your efforts at sculpture; learning the joys of 

clinical medicine should be a positive experience, even 

if one’s early efforts are misshapen. There are many 

ways of teaching successfully and different styles of 

teaching suit students with different styles of learning 

[4]. However, there are some principles by which most 

good teachers are guided: 

- know what the students might be expected to 

know already, that is, what stage they are in their 

course; 

- know, and let them know, what you expect 

students to learn in their time with you (educators call 

these ‘learning objectives’); 

- encourage active learning through problem 

solving rather than passive fact accumulation. Relevant 

facts will accumulate through the problem solving ac-

tivities; 

- criticism should be constructive. Bullying stu-

dents is seen as a sport by some teachers but does noth-

ing of educational value for the victims. 

Dunn et al. [5] defined the term ‘learning style’ as 

different and unique ways used by individuals as they 

prepare to learn and recall information. Educational 

theory suggests that clinical experience and success at 

examinations bears a relationship to learning styles. 

Most clinical teachers are happiest with the ‘So-

cratic’ style of teaching in small groups, which is of-

fered by ward rounds and clinics. This is the mode of 
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teaching that medical students appreciate the most too. 

Most clinicians are least happy giving didactic lectures, 

which in turn probably have the least educational value 

to clinical students. 

Ideally, clinical teaching should be with actual pa-

tients but changes in clinical practice can make this dif-

ficult, so it is wise to have some virtual patients to show 

on our laptop or tablet; videos of patients with abnor-

mal eye movements and movement disorders are par-

ticularly good for this. Problem solving can only be 

learnt through experiencing the task of solving prob-

lems with the teacher as a knowledgeable guide. In neu-

rology, interviewing and examining the patient are cru-

cial skills in both diagnosing and excluding a disease, 

as well as in the follow-up of disease progression. 

There is a need to develop effective educational expe-

rience in neurology as it has been reported that students 

experience neurology as a difficult topic, and some as-

cribe this to insufficient knowledge and poor teaching. 

By the time neurologists meet clinical students they 

will have encountered much clinically relevant neuro-

science, usually hidden among much clinically irrele-

vant neuroscience. They can be guided to recover sight 

of the relevant wood from the trees and use their 

knowledge to solve a clinical problem.  

In teaching how to examine the nervous system a 

clinical teacher comes up against one of the pillars of 

neurophobia [6]. “Neurophobia,” a term coined in 1994 

by Dr. Ralph Józefowicz, a professor of neurology in 

the United States, is, unfortunately, a well-documented 

global phenomenon. It is an endemic chronic “disease” 

among medical students and junior doctors. How can 

we understand the genesis of neurophobia? This unto-

ward educational phenomenon quintessentially reflects 

medical students' daunting perceptions and beliefs, 

their negative preconceptions associated with neuro-

logical education, their apprehensive emotional senti-

ments of neuroanxiety, dislike, intimidation, and even-

tual disinterest emanating from their perceived diffi-

culty to apply basic science knowledge to clinical 

scenarios. Students with neurophobia express their 

“fear of neurology” as: 

- neurology to be ranked as far more difficult 

than any other discipline in a theoretical context; 

- having less comfort and least confidence to 

handle neurology “at the bedside” in clerking neurol-

ogy patients; 

- neurology to be the discipline where they felt 

least knowledgeable about since the integration of basic 

neurosciences was not early during their clinical train-

ing, and to have inadequate and less frequent clinical 

neurology exposure; 

- avoidance of examination of the nervous sys-

tem and a cynical and nihilistic attitude toward neuro-

logical diseases. 

The students always look relieved when I tell them 

that no one ever completes a ‘full neurological exami-

nation’ (even if anyone knows what this is). I ask the 

students to think about why they are examining the 

nervous system, since only then will they be able to say 

what they want to examine. Then I ask them what rea-

sons there might be for examining patients, ending up 

with the following list: 

- to test diagnostic hypotheses generated from 

history taking; 

- screen for unsuspected neurological signs; 

- baseline for the future (eg, in a patient thought 

to have Guillain–Barré syndrome: ‘yesterday he did 

have arm reflexes today he doesn’t’); 

- give some time to think about the history and 

management while the patient is not supposed to be 

talking; 

- because the patient expects it (it is what doc-

tors do) and it gives him/her the perception student have 

taken their problem seriously. Students usually quickly 

supply the first three reasons but need more help in ar-

riving at the last two. 

I then ask them to develop a neurological screen-

ing test, which with guidance ends up looking like the 

one I use in the clinic. I then point out that like all 

screening tests, they need to know what abnormalities 

this screen could miss (ie, have a feel for the sensitivity 

and specificity). I tell them that I expect them to be-

come confidently competent in this because this may be 

the only neurological examination they ever subse-

quently use. The opportunity to understand more com-

plex signs comes later as they go through their clinical 

experience but a few signs I do specifically make sure 

they can cope with: 

- difference between upper and lower motor 

neuron lesions; 

- significance of nystagmus; 

- third and sixth cranial nerve palsies (complete 

ptosis is third nerve palsy or myasthenia) and internu-

clear ophthalmoplegia (“the only subtle sign in neurol-

ogy which has anything other than subtle significance 

is the perceptible slowing of adduction on horizontal 

saccades”); 

- how to see the optic discs and recognise nor-

mal fundi;  

- different gaits (hemiplegic, Parkinson’s, spas-

tic, neuropathic, ataxic, myopathic etc). By the way, 

most neurologists can act these out if the right patients 

are not available; 

- the difference between “confusion” and fluent 

dysphasia or dysarthria. 

While teaching students with patients, clinicians 

are unavoidably teaching them attitudes towards pa-

tients. If you teach on a patient as an object with clinical 

signs, you are encouraging students to dehumanize 

their patients. So I make sure that the patients remain 

involved, usually with a bit of banter and apologies for 

“treating your legs (etc) like lumps of meat”, and the 

like. I also ask the patient at the end of the session if 

he/she has any questions arising from the session and 

then get the students to answer, thereby testing their 

communication skills (and mine). I also emphasize to 

the students that one must evolve a “patter” to com-

municate to the patient what is required of the patient 

being examined neurologically (“remember when we 

examine their nervous system, we do get patients doing 

things which must seem pretty strange to them!”). 

Thus, students will learn that to communicate ade-

quately with patients you have to see the situation from 

“the patient’s perspective” and this applies even to ex-

amining them neurologically. Similarly, a lot of our 
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neurology outpatient work involves explaining things 

to patients and students will learn how to explain diffi-

cult neurological phenomena to patients from your ex-

ample, so make it good! 

No matter how many times they are told, students 

take a long time to appreciate that most of the skill in 

neurology is eliciting (or educing) a good history. They 

should learn that while anatomy and physiology are 

used to decide where the lesion is, the history is essen-

tial in determining the pathology. One way in which I 

demonstrate how impossible it is to get to a diagnosis 

without a history (and often how impossible it is not to 

have any history) is by asking students to make a diag-

nosis only from the examination findings. So, at the end 

of 30 min or so of examining different parts of a pa-

tient’s nervous system, after we have elicited all the 

signs and know that the patient has a spinal cord lesion, 

I ask a student to ask one question about the history 

(“because of healthcare rationing only one question al-

lowed”). This means that students have to think about 

what the most discriminating question might be (it is 

usually ‘how and how long ago did this all come on?”). 

An alternative way of teaching the value of the history 

is to ask the patient to recount their history warning 

them that you will be interrupting them repeatedly to 

ask the students what they think is going on. Then after 

every few sentences, ask the students what they think 

the diagnosis is. But first I ask a student what the diag-

nosis is before the patient starts talking. Here the stu-

dent has to use the patient’s evident age and gender as 

well as any clues around the bed to start hypothesizing 

using epidemiologically based a priori likelihoods. This 

demonstrates the active way in which we think of the 

history, hypothetical diagnoses rising and falling in our 

minds as the story unfolds. If this type of exercise is put 

next to the one above, it can be shown that analyzing 

the history gets the answer much quicker than just ex-

amining the patient (or just doing a scan for that mat-

ter). 
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АННОТАЦИЯ 

Метод интерактивной технологии обучения – метод конкурентных групп, представлен в статье, спо-

собствует активному внедрению междисциплинарной интеграции в обучение, развивает у студентов уме-

ние самостоятельно создавать собственный подход к получению, анализу информации, формирование ин-

тегрированных выводов и собственного опыта, клинического мышления, умение отстаивать свою точку 

зрения в интеллектуальном пространстве. 

ABSTRACT 

The method of interactive learning technology, the method of competitive groups, presented in the article 

promotes the active implementation of interdisciplinary integration in learning, develops students’ ability to create 
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their own approach to obtaining and analyzing information, the formation of integrated conclusions and their own 

experience, clinical thinking, ability to defend their point of view in the intellectual space. 

Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, метод конкурентных групп, интерактивное 

обучение студентов-медиков. 

Keywords: interactive learning technology, method of competitive groups, interactive training of medical 

students. 

 

Among the priority directions of the state policy 

on higher education development in the context of the 

European integration of Ukraine there arises the prob-

lem of continuous improvement of the quality of edu-

cation, the modernization of its content and forms of 

educational process organization, and the introduction 

of educational innovations and information technolo-

gies[1]. Despite the diversity of learning technologies, 

the teacher remains in charge of the leading educational 

functions. The teacher-innovator is the carrier of spe-

cific innovations, their creator, and modifier. He has a 

wide range of opportunities and an unlimited field of 

activity because in real practice he is convinced of the 

effectiveness of existing technologies and teaching 

methods and can adjust them, conduct research work, 

develop new methods and technologies. The main con-

dition for such activities is the educator's potential for 

innovation [2]. With the introduction of modern tech-

nologies into the educational process, the teacher in-

creasingly acquires the functions of a counsellor, ad-

viser, and mentor. The latter requires special psycho-

logical and pedagogical training, as the professional 

activity of a teacher involves not only special subject 

knowledge but also modern knowledge in the field of 

pedagogy and psychology, acmeology, teaching, and 

education technology. On this basis, the readiness for 

perception, evaluation, and implementation of peda-

gogical innovations is formed. 

One of the interactive technologies methods is the 

method of competitive groups which allows developing 

creative thinking, mutual learning and improvement, 

involving all students without exception in the process 

of discussion and argumentation of their own opinion, 

as well as developing respect for colleagues and alter-

native ideas and proposals (approaches) [3]. The 

method of competitive groups in the interactive training 

of medical students can be implemented through dis-

cussion, debate, or a panel discussion, creating a prob-

lem-based situation and solving it through a role-play. 

With the improvement of the material and technical 

base of the departments, and namely the installation of 

LCD panels in clinical halls, wireless Internet makes it 

possible to combine innovative teaching methods with 

information technologies. This improves the perception 

and comprehension of the issues under consideration 

and creates more comfortable conditions for the in-

class work of students and teachers. Instead of the 

whiteboard and chalk, the teacher gets a powerful tool 

for presenting information in various forms (text, 

graphics, animation, sound, digital video, etc.). 

Through the example of a clinical problem situation 

which is crucial because of the high incidence rate of 

the Ukrainian population, the method of competitive 

groups allows to develop and improve the interdiscipli-

nary horizontal object integration which is so necessary 

for the preparation and evolvement of a therapist as a 

specialist, as well as for understanding the processes of 

development of pathologies, mechanisms of mutual 

burden and effective complex treatment of those. 

Educational objectives: to develop systematic in-

tegrated clinical thinking and professional clinical 

skills to solve a clinical problem in a flexible manner. 

Instructional objectives: to develop the ability for 

interaction and cooperation, group work, deontological 

behavior, the sense of collaboration between experts in 

different specializations in order to get the highest treat-

ment outcomes and shared responsibility for it. 

The practical training is conducted by the method 

of competitive groups in an interdisciplinary context. 

Students are divided into two (three) groups: a thera-

peutic and a surgical one. Each group develops its own 

plan for solving one clinical problem. The student in 

each group defends or complements the collective 

group opinion. Such training can be conducted with or 

without modern information technology support. The 

teacher helps to build groups, provide a list of profes-

sional literature sources, professional methods, ques-

tions, and clinical problems of different levels of com-

plexity, laboratory data, X-ray images, ultrasound ex-

amination data, ECG, computer spirograms, and 

microfilm presentations. During the main stage of the 

session, he follows the discussion noting the adequacy 

of the clinical problem solutions offered by the compet-

ing groups and evaluating the reactions of both groups 

to their colleagues’ speeches. The teacher identifies the 

student leader who offers the most accurate (rational) 

solution to the problem and increases the overall group 

result. At the final stage, the instructor evaluates the re-

sult of each group’s creative work and evaluates each 

student according to the developed assessment criteria 

(on a five-point system). An inter-group discussion is a 

key to creative thinking, a way of developing dialecti-

cal thinking as a component of creative thinking, the 

search for truth based on the active participation of all 

listeners. The results of the introduction of interdisci-

plinary discussion through the method of competitive 

groups are the ability to independently create one’s own 

approach to obtaining and analyzing information, form-

ing integrated conclusions and gaining experience; the 

formation of clinical thinking; the ability to defend 

one's point of view in the intellectual space taking into 

account alternative ideas. It also allows to unite stu-

dents around the solution of a specific clinical problem, 

to build constructive relationships in the group and de-

velop the understanding of the need for cooperation, to 

stimulate mutual perfection and students’ creative po-

tential as well as to develop the awareness of the need 

for a constant creative search. 

Thus, the use of innovative pedagogical tech-

niques along with information technologies, and 

namely the method of competitive groups, in the inter-

disciplinary aspect leads to better learning by students, 
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increases interest, broadens their mind and creativity, 

develops deep clinical thinking and develops a sense of 

the need for collective cooperation and responsibility, 

introduces horizontally-oriented interdisciplinary inte-

gration into the learning process, allows to form skills 

and abilities in a holistic manner and most importantly 

improves the quality of clinical training of a therapeutic 

physician. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен обзор литературы и собственные наблюдения по мотивации обучения и профес-

сионального роста студентов-медиков. Основные характеристики и составляющие понятия мотивации к 

учебе, виды мотивов и профессиональной компетентности учителя, призванные формировать личность 

будущего врача. Эти результаты исследований указывают на необходимость диверсификации работы сту-

дентов-медиков в аудитории и внеурочного времени с целью улучшения практического обучения, исполь-

зования симуляционного обучения с привлечением инновационных технологий. 

ABSTRACT 

The article presents a review of the literature and own observations on the motivation for learning and pro-

fessional growth of medical students. The main characteristics and components of the concept of motivation to 

study, types of motives and professional competence of teachers, designed to form the personality of the future 

doctor. These research results indicate the need to diversify the work of medical students in the classroom and 

extracurricular time in order to improve practical training, the use of simulation training with the involvement of 

innovative technologies. 

Ключевые слова: студенты-медики, профессиональный рост, мотивация. 

Keywords: medical students, professional growth, motivation. 

 

Modern society requires students motivated by 

their future profession, however, in the higher educa-

tion system there is a conflict between modern Euro-

pean requirements for learning and low motivation of 

students to acquire professional knowledge and skills. 

Psychologists and teachers claim that it is during the 

student years that the basic qualities are formed, which 

become the basis of professional development through-

out life, in particular: responsibility, creativity, constant 

improvement of knowledge and so on. 

The issue of student motivation is one of the basic 

problems of learning psychology. This status is ex-

plained, on the one hand, by the fact that the main psy-

chological characteristic, the basis of any activity, in-

cluding learning, is motivation. On the other hand, the 

management of motivation to learn allows you to man-

age the learning process as a whole, which is very im-

portant to achieve its effectiveness. This study of moti-

vation is devoted to a large number of works of domes-

tic and foreign psychology, which discuss the social 

problems of professional motivation, reveals the role of 

motivation in the formation of consciousness in the de-

velopment of personality, outlines methods of studying 

it and the possibility of adjustment. Of particular inter-

est are studies of the problem of forming professional 

motivation of students in a higher education institution. 

Psychologists note that positive motivation causes 

feelings of satisfaction, joy, increases self-esteem, 

arouses interest in life, which should actually happen to 
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a person every day. The learning process is time con-

suming and exhausting, after all, like any work focused 

on success. Therefore, it is the dream result, which is 

approaching the student, is based on positive motives 

and professional reality. Needs are a source of human 

activity, through which the regulation of its behavior, 

determines the direction of thinking, emotions, feelings 

and will. The intellectual needs of the student are pri-

marily aimed at professional growth and it is the system 

of motives that provides a way to achieve a professional 

goal and meet these needs. 

According to some authors [1, 2], the concept of 

competence defines an integral part of personality. Ac-

cording to T. Zelenetska, "competence" is interpreted 

as an integral quality of personality, its ability to learn, 

based on knowledge, experience and socialization, as 

well as focused on independent and successful activi-

ties. 

D. Yermakov [2] considers the definition of com-

petence in terms of continuous, holistic personal 

growth and self-education. The latter, in turn, is based 

on the ability to: mobilize the acquired knowledge and 

skills in an operational manner - if necessary; imple-

ment the acquired skills in each specific situation, tak-

ing into account the variable specific aspects (complex 

clinical case, providing/not providing timely emer-

gency care, ethical issues - euthanasia, deontology in 

communication with the seriously ill); activity within a 

certain algorithm of actions provided by the clinical 

protocol and the local route of action; organization of 

social action and involvement of all necessary re-

sources (diagnostic equipment, drugs, availability of 

block diagrams and algorithms of actions, use of mod-

els). 

In the formation of motivation in the first place is 

the question of finding and selecting priority motives, 

as well as determining the optimal structure of the mo-

tivational sphere of the student [3, 4]. Therefore, de-

spite the presence in modern science of a significant 

number of scientific and pedagogical works on the 

problem of forming the motivation of educational and 

cognitive activities of students, this issue still remains 

relevant. 

The process of studying in a higher medical insti-

tution has its own specific properties. Junior students 

master in detail the basic theoretical sciences, which in 

senior courses during the study of clinical disciplines 

should be reflected in practice, during the diagnosis and 

treatment of patients, in particular, the neurological 

profile. Therefore, knowledge of anatomy, chemistry, 

histology, etc. needs clinical rethinking. Formal sepa-

ration of related disciplines in the curriculum, insuffi-

cient use of interdisciplinary links in the educational 

process lead to the fact that the set of educational infor-

mation is spontaneously loaded on the students them-

selves, and even if they use it, the effect is negligible. 

All this hinders the purposeful formation of a holistic 

system of knowledge and skills [5, 6]. Given this prob-

lem, the main factor in the formation of the integrity of 

knowledge necessary for the implementation of the 

professional activity of a doctor is the formation of mo-

tivation to learn, which is based on previous learning 

experience. 

The main factors influencing the formation of pos-

itive motivation for learning are: the content of educa-

tional material and organization of educational activi-

ties, types and forms of learning, evaluation of student 

performance and style of pedagogical activity of the 

teacher. The formation of positive motives for learning 

is influenced by the style of communication and the 

teacher's attitude to students. It is possible to intensify 

the learning process in medical institutions: the pres-

ence of students' interest (introduction of clinical exam-

ples and situational tasks in the classroom); rich emo-

tional atmosphere (insight, when the demonstration of 

educational material gives the opportunity to include 

positive emotions and emphasize the uniqueness of the 

case, materials, etc.); discussions, discussions on a par-

ticular clinical case; formation of motivation for learn-

ing success [4, 7, 8]. 

A significant factor in increasing motivation to 

learn, interest in the profession is the professional skills 

of the teacher, especially pedagogical skills. A variety 

of forms and methods of teaching, including lectures, 

feedback from students, arouses interest in the subject, 

and conducting practical classes directly in the clinic 

with sick children, participation in the treatment and di-

agnostic process, in particular in clinical trials of com-

plex cases, motivates students to study pediatrics. 

The system of increasing motivation to study is 

also based on the systematic work of teachers of the de-

partment to improve the level of professional and ped-

agogical skills, wider involvement of students in scien-

tific work with subsequent presentation of their results, 

as well as work and study in extracurricular activities 

under the control of the teacher. and skills. 

An integral part of today's social life has become 

information technology, so the formation of the stu-

dent's information competence, in particular: the ability 

to find, analyze and structure information. The realities 

of medical practice show that it is necessary to prepare 

students for life in a market dominated by initiative, 

creativity, efficiency, perseverance, flexibility of think-

ing, in order to choose the best options. Students need 

to learn how to solve problems that arise in the field of 

information knowledge. One of the current ways to test 

knowledge is to solve situational problems focused on 

interdisciplinary knowledge, erudition, development of 

clinical thinking [9, 10]. It is the close cooperation of 

teacher and student in classroom and extracurricular 

work, high professional level of teaching with the use 

of innovative teaching methods is a reserve for increas-

ing student motivation to learn. 

No less important means of motivation is the use 

of simulation training with the involvement of innova-

tive technologies, which allows multiple and accurate 

reproduction of important clinical scenarios and allows 

future physicians to make independent decisions, form 

clinical thinking, improve students' practical skills. 

Thus, the formation of learning motivation in stu-

dents of clinical disciplines is an extremely important 

factor that determines the success of further study, as it 

determines the ways to achieve the desired result, mo-

bilizes the student's desire to begin their formation in 

professional activities. 
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ABSTRACT 

The problem of quality medical education is currently one of the first places in the national health care system. 

Medical education cannot ignore the changes taking place in medical science and modern society, which require 

certain changes in the forms of education, the amount of information received by students in educational institu-

tions and the technology of obtaining information. Modern fast - changing society requires changes in educational 

standards, needs new approaches to the educational process. Therefore, it is necessary to introduce learning tech-

nologies based on new methodological principles, modern didactic principles and psychological and pedagogical 

theories that develop an activity-based approach to learning. 
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Introduction. Education is a process and result of 

students' acquisition of scientific knowledge, cognitive 

skills, development of creative forces and abilities. Im-

proving the quality of education is important nowadays. 

One of the components of improving the quality of ed-

ucation is a high level of informatization. The effective-

ness of learning depends on the student's ability to man-

age information, find, perceive and distribute it. In-

formatization and individualization of learning are 

interconnected, because at the center of the educational 

process is the individual and his cognitive interest [1, 

2]. 

Teaching disciplines in medical schools should be 

based on the relationship of medical-biological, medi-

cal-preventive and elements of clinical disciplines, 

which will contribute to the holistic perception of stu-

dents of the subject, teachings and theories, understand-

ing their scientific and practical significance for human 

life, contribution to characteristics and processes of 

public health of the population of the region and the 

country [3] 

The main part.  

The effectiveness of the educational process in a 

medical school, in the first place, depends on the teach-

er's choice of form of practical training, ie special de-

sign of the educational process, the nature of which is 

determined by the content of teaching, methods, tech-

niques, means of teachers and students. Most teachers 

use traditional forms of teaching in their practice. At the 

same time, the implementation of practical orientation 

requires students to acquire life skills for successful ad-

aptation in society, ie the development of a group of 

psychosocial skills and interpersonal skills that help 

students make decisions, and then as a specialist to 

solve problems that may arise in the workplace. , think 

critically and creatively, communicate effectively [4]. 

A radical change in the educational environment 

should be considered a priority in survival and compe-

tition. 

The student's educational and research environ-

ment is determined by the national education system, 

the educational policy of a particular region, the pecu-

liarities of the educational institution, and, ultimately, 

the student himself. When the formed educational en-

vironment resonates with the environment created by 

the student, the best results are achieved. It is up to the 

teaching staff to choose whether the student's environ-

ment will be formed spontaneously, which will mean 

the uncertain future of a particular person and society, 
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or to form a student's research environment that will 

contribute to its full implementation in the future and 

get professionals who are in place. and fully imple-

mented. 

But this is possible only with a clear separation of 

things from each other, their location relative to each 

other. If we transfer this definition to the educational 

plane, we get a space in which the teacher and the stu-

dent interact, and sometimes, unfortunately, only coex-

ist. This space has certain limits and possibilities. In it, 

the teacher and student can be located differently, 

move, interact. In this space, everyone should be in 

their place: the teacher should be a teacher by vocation, 

and the student should, for example, choose a profile 

according to their own educational needs, inclinations 

and abilities. 

I would like to see the space of teacher-student in-

teraction as well organized as possible, and the partici-

pants of the educational process - able to use all its ben-

efits. 

Significant changes in the exchange of infor-

mation, methods of transmission, perception and repro-

duction require at the present stage of development of 

medical education a significant correction of ap-

proaches to the organization and planning of the educa-

tional process as a whole and individual disciplines, 

taking into account the ultimate goals of the discipline. 

Particular attention should be paid to the development 

of a special type of thinking of future doctors, aimed at 

understanding the need, first of all, to maintain the 

physiological state of the body (preventive direction of 

medicine). This approach in the future, in the study of 

clinical disciplines, will form in students a system of 

necessary ideas about the ultimate goal of the treatment 

process ~ return function to normal, maintaining, if 

possible, the physiological state of healthy organs in the 

presence of a disease in another and functional system, 

and understanding the need differentiated approach to 

treatment taking into account the systemic effects of 

drugs [5,7]. 

The main problem in the study of medical disci-

plines is related to the way information is perceived by 

modern youth, due to the need to quickly navigate the 

information space, which offers a lot of often redun-

dant, unimportant facts that need to be eliminated, se-

lecting only important. Psychologists believe that the 

imperfection of abstract thinking and memory of ado-

lescents and young people in the process of formation 

does not allow such effective "censorship", which leads 

to memorization of unnecessary but bright and emo-

tionally colored information, and the elimination of im-

portant. Assimilation of material that requires constant 

return to the previous studied and logical connection to 

the system of knowledge, is complicated by the inabil-

ity of students to retain in memory a large array of in-

formation and use it dynamically. 

In order to achieve a positive result, it is necessary 

to use modern interactive teaching methods that allow 

to actively participate in the learning process of stu-

dents with different initial levels of knowledge and 

skills, to use various mechanisms of perception and as-

similation of theoretical material and skills. Thus, the 

method of competitive groups with an element of dis-

cussion allows students to creatively approach situa-

tional problems, suggest different ways to solve them 

and learn to logically justify the appropriate solution, 

actively using knowledge and skills acquired not only 

in the study of previous disciplines. To solve complex 

problems, it is advisable to offer students a method of 

brainstorming. The skill of using this method will help 

future doctors to work with colleagues in solving com-

plex clinical situations. 

As a possible educational technology to test the 

degree of practical skills in the training of qualified pro-

fessionals involved in the decision-making process, the 

method of "case study" (CS) has successfully proven 

[6, 7]. 

The COP provides for the study of a real problem 

on the basis of the presented quantitative and qualita-

tive information, search, choice and substantiation of 

the way to solve the problem, which is optimal in the 

current situation. 

The COP puts the student and the teacher in the 

position of a participant in the situation, who acts in real 

conditions and is faced with the need to make decisions 

and develop an action plan based on them. The task of 

the teacher, as follows from this definition, is to select 

the appropriate real material, and students must solve 

the problem and get the reaction of others (other stu-

dents and the teacher) to their actions. It should be un-

derstood that different solutions to the problem are pos-

sible. Therefore, the teacher must help students to rea-

son, argue, and not impose their opinion on them. 

Students must understand from the beginning that the 

risk of decision-making lies with them, the teacher only 

explains the consequences of the risk of making ill-con-

sidered decisions. An important feature of the COP 

method is its effective combination with different 

teaching methods: modeling, systems analysis, experi-

ment, description methods, problem method, classifica-

tion method, game methods, "brainstorming", discus-

sion. 

Stages of development of the COP include the 

choice of a situation model, the creation of a descrip-

tion, the collection of additional information, the prep-

aration of the final text, the presentation of the case, the 

organization of the discussion. The text of the COP 

should be distributed to students before the lesson for 

self-study and preparation of answers to questions. At 

the beginning of the lesson the knowledge of the CS 

material is checked. The main problem underlying the 

COP and how it relates to the relevant section of the 

course is highlighted. Students are divided into tempo-

rary small groups for collective preparation of answers 

to questions during the time allocated by the teacher. In 

each small group there is a comparison of individual 

answers, their completion, development of the uniform 

position which is made out for the presentation. In each 

group, a student is selected to represent the decision. 

Speaking students present the decisions of the group 

and answer questions. The teacher organizes, directs 

and concludes the general discussion, analyzing the 

process of discussing the COP and the work of all 

groups, tells and comments on the actual development 

of events, summarizes.  
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Conclusions. Thus, the use of COP technology 

during practical classes for students allows to show in-

itiative, feel independent in mastering theoretical posi-

tions and mastering practical skills. This technique al-

lows the teacher not only to realize their full potential, 

but also to develop them. The method of competitive 

groups allows students to creatively approach the solu-

tion of situational problems, suggest different ways to 

solve them and learn to consistently justify the appro-

priateness of the chosen solution. 
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АНОТАЦІЯ 

Обґрунтовується інтегрований характер моделі педагогічної системи формування проєктної компете-

нтності майбутніх бакалаврів соціальної роботи. Доведено, що така модель має втілювати властивості уп-

равління та синергетики. Доведення здійснено через застосування історичного підходу, зокрема, через ана-

ліз досвіду методу проєктів у педагогічній діяльності С.Т. Шацького та А.С. Макаренка. 

Визначено специфіку проєктної компетентності бакалавра соціальної роботи: розробляти та реалізо-

вувати соціальні проєкти орієнтуючись на співавторство із клієнтами соціальної роботи, сприяти самоор-

ганізації, створювати умови для розроблення та реалізації клієнтами власних проєктів. Уточнено, що для 

бакалавра більшою мірою характерні соціально-педагогічні проєкти.  

На підставі реалізації історичного підходу доведено, що проєкти студентів можуть бути доволі амбі-

тними. Реалізація таких проєктів вимагає комбінації методу проєктів з іншими, зокрема, індивідуального 

перспективного планування, кооперативного навчання. 

ABSTRACT 

The integral character of the model of pedagogical system of formation of project competence of future bach-

elors of social work is substantiated. It is proved that such a model should embody the properties of control and 

synergetics. The proof is made through the application of the historical approach, in particular, through the analysis 

of the experience of the project method in the pedagogical activity of S.T. Shatsky and A.S. Makarenko. 

The specifics of the project competence of the bachelor of social work are determined: to develop and imple-

ment social projects focusing on co-authorship with social work clients, to promote self-organization, to create 

conditions for clients to develop and implement their own projects. It is specified that the bachelor is more char-

acterized by socio-pedagogical projects. 

Based on the implementation of the historical approach, it is proved that students' projects can be quite am-

bitious. The implementation of such projects requires a combination of the project method with others, in particu-

lar, individual long-term planning, cooperative learning. 
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Постановка проблеми. В сучасній Україні ві-

дбуваються процеси глибинного реформування си-

стеми надання соціальних послуг. Це вимагає ква-

ліфікованих фахівців, здатних впроваджувати ре-

форми на місцях, вивчаючи потреби місцевого 

населення у соціальних послугах, ставлячи цілі 

професійної діяльності з урахуванням наявних ці-

льових груп, знаходячи можливості для досягнення 

поставлених цілей. У зв’язку із цим актуальним 

вбачається формування проєктної компетентності 

майбутніх бакалаврів соціальної роботи.  

У ході дослідження методологічних засад фо-

рмування проєктної компетентності майбутніх ба-

калаврів соціальної роботи на особливу увагу за-

слуговує історичний підхід. Реалізація цього під-

ходу дозволяє отримати додаткові дані для 

розуміння відповідної педагогічної системи. Зок-

рема в ході застосування системного та синергети-

чного підходів теоретично обґрунтовано, що мо-

дель педагогічної системи формування проєктної 

компетентності майбутніх бакалаврів соціальної 

роботи носить інтегрований характер, включаючи 

властивості системи управління та синергетичної 

системи. Цей теоретичний висновок потребує свого 

практичного підтвердження, в тому числі й через 

аналіз того, наскільки така модель відповідає відо-

мим історичним практикам, що враховують особ-

ливості соціальної роботи. 

Реалізуючи історичний підхід у рамках цієї 

статті зосередимося на понятті «метод проєктів», 

розглядаючи його як провідний метод формуванні 

проєктної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Метод проєктів, який має більш ніж 300-річну істо-

рію, привертає увагу дослідників і в ХХІ столітті 

(О.В. Зосименко, О.Я. Мариновська, О.І. Огієнко). 

В полі особливої уваги науковців знаходяться зок-

рема практики та теоретичні узагальнення щодо за-

стосування методу проєктів у педагогічній діяльно-

сті із дітьми та молоддю в складних життєвих об-

ставинах, реалізовані С.Т. Шацьким та 

А.С. Макаренком. Свідченням того, що напрацю-

вання цих видатних педагогів не втратили своєї ак-

туальності є присвячені їм дослідження, виконані 

вже в ХХІ столітті (В.В. Бучківська, Й. Гайда, 

Н.П. Дічек, О.А. Дубасенюк, С.Г. Карпенчук, 

О.В. Мельникова, Н.М. Носовець, С.С. Огірок, 

А.О. Рижанова, Н.В. Семенова, Н.К. Чапаєв, 

М.М. Шимановський). Проаналізовано практики 

реалізації методу проєктів та їх вплив на процес ви-

ховання, організації самоврядування в дитячо-юна-

цьких установах, контекст впливу праць С.Т. Ша-

цького та А.С. Макаренка на світовий історико-пе-

дагогічний процес ХХ століття, а також їх вплив на 

педагогіку ХХІ століття в широкому сенсі та на 

конкретні педагогічні практики.  

Виокремлення невирішеної раніше частини 

загальної проблеми. При цьому недослідженим 

залишається аспект можливостей застосування дос-

віду С.Т. Шацького та А.С. Макаренка для профе-

сійної підготовки за достатньо новою спеціальні-

стю – соціальна робота, зокрема, формування проє-

ктної компетентності майбутніх бакалаврів 

соціальної роботи. 

Ціль цієї статті – перевірка інтегрованого ха-

рактеру моделі педагогічної системи формування 

проєктної компетентності майбутніх бакалаврів со-

ціальної роботи, що включає властивості управ-

ління та властивості синергетики на підставі ана-

лізу практичного досвіду застосування методу 

проєктів у першу чергу на прикладі педагогічної ді-

яльності С.Т. Шацького та А.С. Макаренка з ураху-

ванням специфіки соціального проєктування. 

Виклад основного матеріалу. Отже з кінця 

XVIII ст. метод проєктів трактується як такий, що 

передбачає здобуття знань для виконання практич-

ної діяльності, але не просто діяльності за зразком, 

а діяльності, яка вимагає планування та експериме-

нтування в умовах певної проблеми. У працях 

Дж. Д’юї на зламі ХІХ-ХХ ст. зазначається, що цін-

ністю є не стільки кількість здобутого знання, скі-

льки вміння його використовувати [1, с. 44]. 

У.Х. Кілпатрик схарактеризував метод проєктів як 

планування доцільної діяльності у зв’язку з вирі-

шенням певного навчального завдання у реальній 

життєвій ситуації, як діяльності, яка “виконується 

від щирого серця”, з високим рівнем самостійності 

та зацікавленості [цитується по 2]. Тобто в сучасній 

термінології йдеться про здобуття тим, хто навча-

ється, певних компетентностей. Хоча саме поняття 

«компетентність» в той час ще не використову-

ється. 

На початку ХХ століття практикує і виконує 

теоретичне розроблення методу проєктів С.Т. Ша-

цький. У полі його уваги – діти та підлітки незамо-

жних верств населення, батьки яких змушені були 

багато працювати і не мали змоги приділяти уваги 

вихованню, або не звертали увагу на власних дітей 

через інші проблеми. Тобто його діяльність демон-

струє не просто застосування методу проєктів, але 

й відображає специфіку застосування методу проє-

ктів у ситуації професійної діяльності соціальних 

працівників. 

У теоретичних розробках С.Т. Шацького по-

няття «проєкт» визначено як суспільна справа, в 

яку діти не просто залучаються, але самі її проєкту-

ють і готують, навчаючись в ході цього, щоб вико-

нати справу краще. Результатом є знання, що має 

значення з точки зору застосування в житті [11, с. 

50, 52]. Поняття «компетентність» все ще відсутнє 

в тезаурусі педагогіки, але по суті саме на той осві-

тній результат, який згодом назвуть «компетент-

ність», спрямовує свої теоретичні узагальнення і 

виховну практику С.Т. Шацький. 
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Типи проєктів, які реалізовувалися вихован-

цями в навчальних закладах С.Т. Шацького, – це 

створення майстерень, проведення досліджень, ку-

льтурно-просвітницька робота в районі, сільського-

сподарські проєкти, тощо [8; 12]. Реалізуються ж ці 

проєкти в системі виховного закладу, що діє на за-

садах самоврядування, де самі вихованці наділені 

правом визначати правила. Так, наприклад, клуб 

«Сеттельмент» розвивався на принципах ініціа-

тиви, самоврядування та самодопомоги, що реалі-

зувалися через дитячі збори. С.Т. Шацький діяв на 

підставі висновків: діти впливають один на одного 

сильніше, ніж дорослі; всі турботи вихователів ма-

ють полягати у створенні дружнього дитячого сус-

пільства; авторитет старших лише тоді дієвий, ко-

рисний і високий, коли в ньому немає елементів 

примусу, діти мають відчувати довіру до себе з 

боку старших, потрібен авторитет не сили, а 

знання, досвідченості та любові до дітей [9, c. 274]. 

Відповідним чином порядок не встановлюється до-

рослими, порядок налагоджується з часом. Самі 

діти докладають зусиль для визначення правил по-

рядку, а отже й високо цінують їх [8; 12]. 

Чи не так і зі студентами? Вони також мають 

відчувати довіру й для їх розвитку також важлива 

самостійність. Той рівень самоорганізації, якого 

С.Т. Шацькому вдалося досягти в дитячому колек-

тиві, дає підстави очікувати, що в студентському 

середовищі можливий ще вищий результат.  

С.Т. Шацький організовував виконання проєк-

тів групами учасників, де кожен мав певні за-

вдання, свою долю відповідальності в спільній 

справі [11, с. 52].  

Активно використовуючи групові методи ро-

боти, працюючи в умовах ідеології пріоритету гро-

мадських інтересів над особистими, С.Т. Шацький 

між тим ставить завдання пізнання та свободи ди-

тячої індивідуальності, застосування таких засобів 

і методів, щоб можна було зберегти дорогоцінні 

властивості молодої людини, не втратити їх у роки 

навчання та виховання [10, с. 25].  

Отже С.Т. Шацький розбудовує педагогічну 

систему, що ґрунтується на самоорганізації вихова-

нців через процедуру загальних зборів, потоки ін-

формації та енергії в системі активізуються через 

організацію групової роботи вихованців над проєк-

тами, при цьому вимогою є повага до індивідуаль-

ності дитини (молодої людини). Тим самим маємо 

в педагогічній практиці С.Т. Шацького організа-

ційну модель, яка згодом у ХХ ст. отримає назву 

синергетичної. Тобто отримуємо історичний аргу-

мент на користь того, що цілеспрямований педаго-

гічний процес може бути реалізований у синергети-

чній системі, а також на користь того, що саме така 

система дає можливості до продуктивного застосу-

вання методу проєктів, а значить і здобуття проєкт-

ної компетентності.  

Розглядаючи виховні заклади С.Т. Шацького 

як прототипи сучасних соціальних установ для ді-

тей та сімей, можна зрозуміти специфіку проєктної 

компетентності фахівця соціальної роботи. Вона 

полягає в тому, що соціальний працівник розробля-

ючи та реалізуючи соціальні проєкти орієнтується 

на співавторство зі своїми клієнтами у цих проєктах 

та їх реалізації, сприяє самоорганізації, залишаючи 

за собою лише функцію створення умов для розро-

блення та реалізації клієнтами власних проєктів.  

У 30-ті роки ХХ століття, практично парале-

льно з С.Т. Шацьким гідне життя та майбутнє дітей 

та молоді, які у безпорадності й бездоглянутості 

опинилися на вулиці й мусили як могли боротися за 

виживання, обстоював А.С. Макаренко. У 1988 

році рішенням ЮНЕСКО його визнають одним із 

чотирьох педагогів (поруч із Дж. Дьюї, Г. Кершен-

штейнером та М. Монтесорі), які визначили спосіб 

педагогічного мислення в ХХ столітті.  

А.С. Макаренко (так само як і С.Т. Шацький) 

ставив завдання щодо методу розвитку індивідуа-

льності вихованців: «створення методу, який, ви-

ступаючи спільним та єдиним, у той же час дає мо-

жливість окремій особистості розвивати свої особ-

ливості, зберігати свою індивідуальність», але при 

цьому «не має бути усамітненої особистості» поза 

колективу [4, с. 63]. 

Хоча в українській та англомовній макаренкі-

ані наявні неоднозначні оцінки діяльності педагога, 

однак важко заперечувати його успіхи у перевихо-

ванні малолітніх правопорушників [2]. Саме цей 

контекст є актуальним для дослідження, присвяче-

ного професійній підготовці бакалаврів соціальної 

роботи.  

Проєкти, ініційовані А.С.Макаренком та реалі-

зовані ним разом із вихованцями, – це ведення сіль-

ського господарства, гідне облаштування побуту, 

догляд за свійськими тваринами, столярна майсте-

рня. У цій діяльності для А.С. Макаренка принци-

пово важливим було залучення вихованців до спі-

льної активності, спрямування їх у майбутнє, вибу-

дова «перспективних ліній» [3, с. 23]. У 1932 р. їм 

вдалося налагодити найсучасніші для того часу ви-

робництва – виготовлення фотоапаратів та електро-

свердел. Педагогічна система, створена А.С. Мака-

ренком, в якій реалізуються перелічені проєкти, та-

кож має своїм механізмом самоврядування [5]. 

Особливий зміст спрямування у майбутнє сто-

совно індивідуальності кожного конкретного вихо-

ванця відкривався в тому, що А.С. Макаренко вста-

новив чітке правило – не цікавитися минулим ди-

тини чи молодої людини, яка стала вихованцем 

колонії. 

Самоврядування в педагогічній системі 

А.С. Макаренка характеризується такими основ-

ними рисами. Командири керували різновіковими 

загонами (у складі колоністів від 7 до 18 років), у 

яких менші набували досвіду від старших. Вищим 

органом були загальні збори, рішення яких сприй-

малися як обов'язкові вихованцями і вихователями, 

включаючи самого А.С. Макаренка. Загальне керу-

вання було за радою командирів. Кожні півроку всі 

командири, а відповідно і рада, змінювалися, що да-

вало можливість більшості вихованців відчути себе 

як у ролі керівника, так і виконавця. Тим самим між 

колоністами створювалися зв’язки «відповідальної 

залежності» [3, с. 20]. Представлена практика 

А.С. Макаренка є наочною ілюстрацією функціону-
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вання педагогічної системи як синергетичної сис-

теми учнівської самоорганізації. 

Про ефективність самоврядування свідчив той 

факт, що у 1933 році у комуні імені Ф. Дзержинсь-

кого на 300 вихованців достатньо було 3 виховате-

лів [3, с. 23, 53].  

Однак система А.С. Макаренка – це й педаго-

гічна система, що включає в себе елементи управ-

ління з боку викладача. Ним визначені етапи педа-

гогічного процесу, які хоча й включають пряме уп-

равління, але разом із тим спрямовані на розвиток 

системи самоорганізації: 1) за відсутності активу 

відповідальність на себе бере керівник, його вимоги 

є обов’язковими для всіх; 2) наявність ядра, групи 

дітей, які свідомо підтримують керівника; 3) всі пи-

тання життя дитячого співтовариства вирішуються 

колегіально, більшістю голосів; вимоги до кожного 

ставить сам колектив; 4) стадія самовиховання, 

коли кожен член колективу бере на себе певні зо-

бов’язання і контролює сам їх виконання [3, с. 53-

54]. Тобто в ситуації, коли є достатній ризик, що си-

нергетична система буде розвиватися деструкти-

вно, передбачено функціонування педагогічної си-

стеми як системи управління.  

Щодо специфіки проєктної компетентності фа-

хівців соціальної роботи, яку можна визначити на 

підставі досвіду А.С. Макаренка, то ця специфіка 

вбачається у можливості пропонувати клієнтам со-

ціальної роботи дуже амбітні перспективні цілі, на-

вчаючи їх дивитися у майбутнє і на власному дос-

віді переконатися, що здобуваючи нові знання та 

нові компетентності, можна реалізувати найамбіт-

ніші проєкти. Важливо, щоб поруч був педагог, 

який допоможе спробувати включити в поле влас-

ної діяльності майбутнє, певні плани на нього, пе-

вні цілі. 

Закцентуємо ще один момент, що ілюструє пе-

дагогічні системи С.Т. Шацького та А.С. Макаре-

нка як синергетичні. С.Т. Шацький, працюючи із 

«складними» дітьми, визнаючи вплив середовища 

на особистість, виходить у своїй педагогічній сис-

темі із необхідності впливу й на оточуюче середо-

вище для виховання особистості, розглядає школу 

як центр виховання в соціальному середовищі. 

А.С. Макаренко, маючи справу з таким саме «скла-

дним» контингентом, організує процес формування 

особистості як суб’єкта соціального середовища, а 

для цього створює спеціальне розвивальне середо-

вище виховного закладу. Наявність потоків обміну 

енергією та інформацією із зовнішнім середовищем 

із точки зору сучасної теорії синергетики сприяє 

встановленню в системі нового порядку, який долає 

хаос.  

Для обох педагогів метод проєктів був провід-

ним. Однак склалося так, що в їх час цей метод не 

був осмислений широкою педагогічною громадсь-

кістю належним чином. У 1931 році у «Постанові 

ЦК ВКП(б) про початкову та середню школу» було 

зазначено: «Застосовуючи в радянській школі різні 

нові методи навчання, які можуть сприяти вихо-

ванню ініціативних і діяльних учасників соціаліс-

тичного будівництва, необхідно розгорнути рішучу 

боротьбу проти легковажного методичного проже-

ктерства, насадження в масовому масштабі мето-

дів, попередньо на практиці неперевірених, що осо-

бливо яскраво в останній час виявилося у застосу-

ванні так званого “методу проєктів”» [7]. Тобто 

фактично метод проєктів був заборонений. 

У 40-роках ХХ ст. дослідники відзначають вга-

сання інтересу до проєктного методу і в країнах За-

хідної Європи та США через зниження системати-

чності навчання, а також теоретичних знань учнів 

та студентів.  

Однак менш ніж через півстоліття спостеріга-

ється активізація застосування методу проєктів у 

зв’язку із пошуком педагогами можливостей інди-

відуалізації навчання. Подальший розвиток проєкт-

ного методу пов’язаний із появою так званих «від-

критих шкіл», для яких характерними є тісний 

зв’язок із навколишнім середовищем, урахування 

соціальних чинників і самоосвіти індивіда. В таких 

закладах індивідуальний план роботи тих, хто на-

вчається, складається за допомогою тих, хто на-

вчає, а навчальний процес насичений різноманіт-

ними екскурсіями та іншими заходами поза межами 

навчальної установи. У 80-х роках ХХ століття ме-

тод проєктів розвивається також і в контексті коо-

перативного навчання, що передбачає індивідуа-

льну незалежність студентів і соціальну взаємодію 

між ними.  

Висновки. 

1. Протягом ХХ століття у тезаурусі педаго-

гіки не вживалося поняття «компетентність», однак 

результати, які отримували педагоги в різних краї-

нах світу, застосовуючи метод проєктів, були біль-

шими, ніж отримання знань, і навіть більшими, ніж 

отримання певного досвіду діяльності. Освітні ре-

зультати включали в себе також і складові став-

лення до діяльності, готовності до її виконання, са-

морозвитку особистості, саморозвитку соціальних 

спільнот, взаємодії. Тож із входженням у тезаурус 

педагогіки поняття «компетентність» вважаємо до-

цільним застосовувати поняття «проєктна компете-

нтність» як результат, якого можна досягти викори-

стовуючи метод проєктів. 

2. Метод проєктів як основний для форму-

вання проєктної компетентності, потребує для своєї 

повноцінної реалізації певної відкритої освітньої 

системи, обміну енергією та інформацією із зовні-

шнім середовищем.  

3. Аналіз досвіду С.Т. Шацького та А.С. Ма-

каренка підтверджує тезу про специфіку проєктної 

компетентності бакалавра соціальної роботи: роз-

робляти та реалізовувати соціальні проєкти орієн-

туючись на співавторство із клієнтами, сприяти са-

моорганізації, створювати умови для розроблення 

та реалізації клієнтами власних проєктів. Уточ-

нимо, що для бакалавра більшою мірою йдеться 

про соціально-педагогічну проєкту діяльність. 

4. Досвід А.С. Макаренка демонструє потен-

ціал реалізації доволі амбітних проєктів, однак реа-

лізація таких проєктів вимагає комбінації методу 

проєктів із іншими, зокрема, індивідуального перс-

пективного планування, кооперативного навчання.  
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5. Реалізація амбітних проєктів у співтворчо-

сті тих, хто навчає, і тих, хто навчається, чи то со-

ціальних працівників і клієнтів соціальної роботи 

вимагає створення відповідних умов у спеціальній 

педагогічній системі. Ці умови визначаються інтег-

рацією властивостей управління та синергетики в 

моделі педагогічної системи формування проєктної 

компетентності майбутніх бакалаврів соціальної 

роботи. При чому якщо в досвіді С.Т. Шацького бі-

льшою мірою реалізовано синергетичні властиво-

сті, то у А.С. Макаренка на певних етапах явно й 

доволі потужно проглядаються властивості управ-

ління.  

Перспектива подальших досліджень. В дос-

віді С.Т. Шацького та А.С. Макаренка на рівні цілей 

спостерігаємо взаємодоповнюючі акценти на роз-

виток дитячих/молодіжних спільнот і на розвиток 

індивідуальної особистості. На рівні ж засобів оби-

два педагоги віддають перевагу засобам колектив-

ної діяльності. Це залишає перспективою подаль-

ших досліджень щодо опрацювання компоненту 

педагогічної системи, пов’язаного із засобами інди-

відуального саморозвитку.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано особливості використання навчального комунікативного міжкультурного 

тренінгу у процесі формування лінгвокультурної компетентності студентів закладів вищої освіти. 

Наголошено, що навчального комунікативного міжкультурного тренінг має на меті формувати й удо-

сконалювати необхідні компоненти комунікативної та культурологічної підготовки студентів: вміння ро-

зуміти й виражати свою власну позицію й позицію партнерів по спілкуванню, уміння розбиратися в особ-

ливостях комунікативної ситуації, уміння говорити й слухати, уміння емоційного самовираження, емпа-

тичні вміння в спілкуванні тощо. 

Автор доходить висновку, що навчальний комунікативний міжкультурний тренінг не є єдиною фор-

мою організації освітнього процесу у контексті формування лінгвокультурної компетентності студентів 
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ЗВО, оскільки він повинен супроводжуватися використанням інших технологій і методів, вибір яких обу-

мовлений характером навчального матеріалу, специфікою навчального процесу у ЗВО, і тільки у сукупно-

сті з найбільш продуктивними формами роботи навчальний комунікативний міжкультурний тренінг ви-

явиться корисним і дозволить отримати високі результати за підсумками освоєння навчальних дисциплін 

в освітньому процесі ЗВО. 

ABSTRACT 

The article deals with the analysis of the peculiarities of usage of the educational communicative intercultural 

trainings in the process of the formation of linguo-cultural competence of students at higher educational establish-

ments. 

It has been stressed that an educational communicative intercultural training is aimed at forming and perfect-

ing the necessary components of the communicative and culturological training of students, namely: their skills to 

understand and express their own personal position and the positions of the interlocutors, their skills to manage 

the peculiarities of the communicative situation, their ability to speak up and to hear, to express themselves emo-

tionally, their empathic skills in communication, etc. 

The author arrives at the conclusion that an educational communicative intercultural training is not the only 

form of the organization of the educational process in the context of the formation of linguo-cultural competence 

of students of higher educational establishments because it must be accompanied by the use of other technologies 

and methods the choice of which is preconditioned by the character of the educational material, the specificity of 

the educational process of a university, etc. It is only in a combination with other most productive forms that an 

educational communicative intercultural training can become efficient and make it possible to receive high results 

in the educational process of higher educational establishments. 

Ключові слова: навчальні комунікативні міжкультурні тренінги; лінгвокультурна компетентність 

студентів; освітній процес; заклади вищої освіти. 

Keywords: educational communicative intercultural trainings; linguo-cultural competence of students; edu-

cational process; higher educational establishments. 

 

Беззаперечно, перед закладами вищої освіти у 

сучасних умовах глобального світу постає завдання 

не лише сформувати професійну особистість май-

бутнього фахівця, але й підготувати його до життя 

й професійної діяльності у мультилінгвальному та 

полікультурному середовищі, тобто йдеться не 

лише про необхідність формування його вузькоп-

рофесійної компетентності, але й про розвиток по-

лікультурної, комунікативної, іншомовної компете-

нтності майбутнього фахівця тощо. 

У цьому зв’язку важко переоцінити роль фор-

мування лінгвокультурної компетентності студен-

тів під час їхнього навчання у ЗВО, адже на відміну 

від суто комунікативної (іншомовної) компетент-

ності, лінгвокультурна компетентність передбачає 

не лише наявність у студентів знань з іноземних 

мов та сформованих вмінь та навичок їх викорис-

тання у ситуаціях комунікації, але й розуміння 

ними особливостей категоризації та концептуаліза-

ції універсальних та національно-специфічних по-

нять та явищ, притаманних тієї чи іншої лінгвоку-

льтурі. Іншими словами, іноземна мова засвою-

ється у нерозривному зв’язку із вивченням 

менталітету народу, що її використовує, з урахуван-

ням національно-культурних та історичних особли-

востей її розвитку, лінгвокультурних традицій вжи-

вання різноманітних мовних та мовленнєвих оди-

ниць тощо. 

Тренінг як сучасна технологія активного нав-

чання соціально-педагогічним навичкам активно 

використовується в освітньому процесі ЗВО бага-

тьох країн світу приблизно із середини ХХ сто-

річчя. Сферою її застосування, безумовно, стали 

дисципліни психолого-педагогічної спрямованості 

(педагогіка, методика викладання, психологія спіл-

кування, соціальна педагогіка та психологія, конф-

ліктологія, сімейна психологія і т.і.). Однак пере-

ваги цієї технології дозволили перенести її й у прак-

тику викладання мовних навчальних предметів. На-

самперед, тренінг стали застосовувати в рамках 

освоєння іноземних мов ( у тому числі рідної мови 

як іноземної) і різних лінгвістичних курсів комуні-

кативної спрямованості (мовна комунікація, кому-

нікативна лінгвістика і т.і.). 

Перші міжкультурні тренінги виникли в США 

в 60-і роки минулого сторіччя, поступово поширю-

ючись і отримуючи визнання в Європі [11, с. 181]. 

Споконвічно міжкультурні тренінги застосовува-

лися з метою підготовки до міжкультурних контак-

тів з мігрантами, але згодом галузь їх застосування 

суттєво розширилася. У цей час міжкультурний 

тренінг є одним із центральних засобів лінгвокуль-

турного навчання на рівнях вищої освіти й підви-

щення кваліфікації фахівців у багатьої країнах Єв-

ропи та світу [11, с. 181]. 

Навчальний комунікативний міжкультурний 

тренінг являє собою особливий різновид тренінгу. 

Під тренінгом прийнято розуміти „посередницький 

західˮ, спрямований на підвищення рівня знань і 

навичок індивідів, щоб вони змогли краще справля-

тися із проблемними ситуаціями, ефективніше вза-

ємодіяти з навколишніми, а також підвищити вла-

сні шанси на успіх [9, с. 8]. Ключовою відмінністю 

міжкультурного тренінгу від звичайного є присут-

ність міжкультурного компонента. 

Існує чимало дефініцій поняття „міжкультур-

ний тренінгˮ. Провідний німецький учений у галузі 

міжкультурної комунікації А. Томас розглядає між-

культурний тренінг як сукупність усіх засобів, які 

пропонує міжкультурне навчання й виховання з ме-

тою розвитку міжкультурної компетенції [14, с. 

150]. Е. Боссе, німецький дослідник у галузі розви-

тку міжкультурної ділової компетенції, вважає, що 
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міжкультурний тренінг слід розуміти як застосу-

вання науково обґрунтованих концепцій міжкуль-

турної комунікації на рівні практики [7, с. 422]. 

Один з найвідоміших учених у галузі міжкультур-

ної комунікації Ю. Больтен розглядає міжкультур-

ний тренінг як засіб міжкультурного навчання й ви-

ховання, який застосовується залежно від мети на-

вчання, змісту навчання, конкретної цільової групи 

й „навчального контекстуˮ, що передбачає викори-

стання різних компонентів тренінгу й типів вправ 

[4, с. 130]. Як підкреслює експерт з питань міжку-

льтурного навчання й виховання на рівні вищої 

школи С. Ратьє, міжкультурні тренінги все частіше 

являють собою альтернативу звичайним навчаль-

ним семінарам у рамках розвитку міжкультурних 

навичок [13, с. 215]. На думку Ратьє, міжкультур-

ний тренінг на рівні вищої школи має певні харак-

терні риси, що відрізняють його від тренінгів, на-

приклад, менеджерів. До таких рис належать: 

- комплексність (навчальна мета тренінгу не 

обмежена одним конкретним аспектом); 

- діяльність (студенти повинні проявляти само-

стійність і активність при навчанні); 

- систематика (окремі тренінгові вправи по-

винні бути погоджені між собою й з темою ви-

вчення); 

- опора на реалістичність (вправи повинні бути 

спрямовані на отримання знань й досвіду дій у кон-

кретних ситуаціях). 

На основі даних характеристик С. Ратьє дає ви-

значення навчальному міжкультурному тренінгу як 

методу навчання, який переслідує спрямовану на 

розвиток міжкультурної компетенції освітню мету 

за допомогою погоджених вправ, націлених на під-

готовку до ситуацій міжкультурної взаємодії [13, с. 

217]. 

Міжкультурні тренінги умовно можна розді-

лити на два види – загальнокультурні й культурно-

спеціфичні міжкультурні тренінги. Загальнокуль-

турні тренінги спрямовані не на конкретну куль-

туру, а на розуміння феномена „культураˮ у цілому. 

На цих тренінгах роз’ясняються особливості куль-

турно обумовлених манер поведінки й дій людини, 

що призводять до міжкультурних відмінностей [6, 

с. 68]. Культурно-специфічні тренінги спрямовані 

на конкретну культуру: дається докладна інформа-

ція про дану культуру й проводиться аналіз її куль-

турних стандартів у порівнянні із власною культу-

рою, що дозволяє глибоко впізнати особливості ці-

льової культури й у майбутньому уникати 

міжкультурних конфліктів при взаємодії з її пред-

ставниками [8, с. 121]. 

У свою чергу, кожний із цих видів може бути 

підрозділений на інформативні й інтерактивно-орі-

єнтовані міжкультурні тренінги [5, с. 13]. На інфо-

рмативних міжкультурних тренінгах ключове зна-

чення дістає когнітивний аспект: відбувається ви-

вчення й обмін інформацією. 

Такі тренінги нерідко здійснюються у форматі 

семінару або воркшопу. Інтерактивно-орієнтовані 

тренінги спрямовані не тільки на одержання інфор-

мації, але й на взаємодію. Основний упор робиться 

на групову роботу й на виконання різного роду ін-

терактивних вправ, що дозволяють краще закрі-

пити теоретичні знання або отримати їх у процесі 

інтерактивної взаємодії [5, с. 15]. 

Наприклад, німецькі вчені виділяють низку ос-

новних методів і підходів, які застосовують у рам-

ках міжкультурного тренінгу, у тому числі навчаль-

ного: 

– контрастивний метод, у якому за основу 

приймається власна культура й здійснюється її по-

рівняння з іншими, „чужимиˮ культурами на основі 

культурних стандартів або політичних і соціальних 

норм поведінки [10, с. 66]; 

- дистрибутивний або інструктивний підхід, у 

якому провідну роль відіграє доповідач (викладач, 

студент), виступаючи „посередникомˮ у процесі 

оволодіння знаннями [4, с. 132]; 

- інтерактивний метод, в основі якого лежить 

необхідність виконання тих або інших дій студен-

тами. Інтерактивний метод дозволяє студентам 

краще довідатися й осмислити вплив власних і „чу-

жихˮ культурних зразків поведінки, сприйняття, 

дій на протікання ситуацій міжкультурного спілку-

вання. При цьому аналізуються можливі нерозу-

міння й проблеми, а також спрацьовуються страте-

гії для їхнього подолання [10, с. 66]; 

- колаборативний метод на основі відкритих, 

проектно-орієнтованих навчальних сценаріїв. 

До колаборативного методу насамперед, згі-

дно Ю. Больтену, відносяться міжкультурні спільні 

проекти, а також спільна робота в рамках міжкуль-

турних зустрічей [4, с. 132–133]. 

Кожний із зазначених методів має набір тих 

або інших вправ, які щонайкраще підходять під 

конкретний вид міжкультурного тренінгу, напри-

клад, для загальнокультурного інформативного 

тренінгу найбільш відповідними вважаються аналіз 

загальнокультурних асиміляторів, семінари з теорії 

міжкультурної комунікації й міжкультурної психо-

логії, навчальні відео і їх аналіз, аналіз одиничних 

випадків [5, с. 14]. 

Участь студентів у навчальних комунікатив-

них міжкультурних тренінгах дозволяє розширити 

поле професійної підготовки, сприяє оптимізації 

поведінки в конфліктних, проблемних ситуаціях, 

підвищує стресостійкість і емоційну стабільність, 

знижує дискомфорт, непевність, коректує Я-конце-

пцію кожного учасника, формує її адекватність. 

Визначальної в тренінгу є цільова спрямова-

ність. Саме цілі тренінгу в значній мірі визначають 

зміст і методи конкретної тренінгової програми. 

На сьогоднішній день можна виділити два по-

гляди на роль тренінгу в розвитку й удосконалю-

ванні лінгвокультурної компетентності студентів. 

Представники першої точки зору вважають, що 

тренінг покликано заповнити дефіцит умінь і нави-

чок, які не завжди забезпечуються сучасною систе-

мою освіти й соціалізації, а з іншого – не можуть 

бути освоєні або придбані в процесі „стихійноїˮ, со-

ціальної й професійної адаптації. Інша точка зору 

полягає в тому, що тренінг – це насамперед робота 
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з осмислення комунікативного досвіду, розши-

ренню свідомості, вибудовуванню відносин зі 

своїм оточенням. 

Відповідно, існують й дві моделі процесів на-

рощування компетентності в результаті комуніка-

тивного тренінгу. Згідно з першою моделлю тре-

нінг – це форма придбання й удосконалювання 

знань, умінь і установок. Інша модель – у тренінгу 

опановують новими, більш досконалими спосо-

бами роботи зі своїм досвідом. У практиці прове-

дення тренінгів обидва підходи співіснують, іноді в 

рамках однієї, цілісної тренінгової програми. 

У якості ідейних основ тренінгу існують різні 

підходи, концепції й теорії. Це гуманістична психо-

логія К. Роджерса й А. Маслоу, гештальттерапія Ф. 

Перлза, школа групової динаміки К. Левіна, соціо-

драма й психодрама Дж. Морено, педагогічні пог-

ляди Д. Дьюї й ін. Вплив цих напрямків відчува-

ється у тренінговій діяльності й сьогодні. 

Аналізуючи сучасну практику тренінгу, Т. Зай-

цева підкреслює, що увесь процес тренінгу розпа-

дається на три фази: „виявлення й виведення в зов-

нішній план неефективних елементів поведінки, 

створення нового синтетичного еталона ефективної 

поведінки в зовнішньому плані, інтеріорізація змі-

неної форми поведінки усерединуˮ [3]. 

Ю. Ємельянов виділяє три основні тренінгові 

технології: дресура навичок, здійснення особистіс-

них реконструкцій і поглиблення розуміння соціа-

льних ситуацій [2]. І. Вачков виділяє 4 види трені-

нгу: тренінг як форма дресури, де формуються ба-

жані поведінкові патерни, тренінг як тренування, у 

якому відбувається формування й відпрацьову-

вання поведінкових і комунікативних навичок і 

вмінь, тренінг як активне навчання, де відбувається 

передача знань і розвиток навичок і вмінь, тренінг 

як метод створення умов для саморозкриття учас-

ників і самостійного пошуку ними вирішення влас-

них проблем [1]. 
Важливою методичною стороною сучасного 

тренінгу є компетенціарне навчання, тобто фокусо-
ване на компетенціях. Під компетенціями розумі-
ються вміння й готовність на відповідному рівні 
справлятися з колом завдань, обумовлених профе-
сією. Як приклад універсальних компетенцій для 
майбутніх фахівців розглядаються комунікатив-
ність, здатність до рефлексії, аналітичні здатності, 
саме вони можуть успішно формуватися через ко-
мунікативні тренінги. Привабливість компетенціа-
рного підходу можна пояснити тим, що його реалі-
зація пов’язана з життєвими реаліями сучасного су-
спільства. 

На основі компетенціарного підходу вибудо-
вується технологічний ланцюжок у проведенні тре-
нінгу: перший крок – робота з визначення потреби 
у тренінгу. На другому кроці розробляється зміст 
тренінгу, призначений для ліквідації виявленого де-
фіциту знань і вмінь. Третій крок – проведення са-
мого тренінгу. 

Альтернатива компетенціарному підходу – на-
вчання, засноване на досвіді. На думку багатьох фа-
хівців у галузі тренінгу теперішнє навчання відбу-
вається при зіткненні різного досвіду, різних точок 
зору й при обміні ними. 

Основні положення цього підходу можна сфо-
рмулювати в такий спосіб: досвід як головний сти-
мул навчання; на тренінгах студенти активно конс-
труюють свій власний досвід; через досвід зміню-
ється відношення людини до свого оточення й 
оточення до людини. 

Тренінг як форма інтерактивного навчання є 
гарним тому, що він є оптимізований для одер-
жання результатів у досить стислий термін. Він на-
цілений на те, що швидко змінюється в часі. Робота 
ведеться головним чином з тим, що підлягає зміні, 
корекції або модифікації „тут – і – теперˮ, а це, на-
самперед, зовнішня поведінка й способи її інтерп-
ретації. 

Якщо підсумувати дефініції, наявні в літера-
турі, то навчальний комунікативний міжкультур-
ний тренінг можна визначити як використання ак-
тивних (інтерактивних) методів навчання лінгвоку-
льтурної компетентності з метою більш успішного 
функціонування у соціальному й професійному се-
редовищі. Навчальний комунікативний міжкульту-
рний тренінг у цей час існує як самостійна форма 
навчання або є частиною інших, різноманітних ви-
дів тренінгу. 

Основним різновидом навчального комуніка-
тивного міжкультурного тренінгу є тренінг базових 
комунікативних та міжкультурних умінь. Даний 
вид тренінгу має на меті формувати й удосконалю-
вати необхідні компоненти комунікативної та куль-
турологічної підготовки студентів. Це вміння розу-
міти й виражати свою власну позицію й позицію 
партнерів по спілкуванню, уміння розбиратися в 
особливостях комунікативної ситуації, уміння го-
ворити й слухати, уміння емоційного самовира-
ження, емпатичні вміння в спілкуванні тощо.  

Однак існуючі освітні технології не завжди 
ставлять на меті використовувати тренінг базових 
комунікативних умінь як необхідну складову час-
тину освітніх програм. 

Недостатньо проробленою проблемою трені-
нгу є питання про його ефективність, але в той же 
час у розвитку лінгвокультурної компетентності 
йому, на наш погляд, немає альтернативи. У якості 
компонентів лінговкультурної компетентності ви-
ступає сукупність певних знань про норми й пра-
вила спілкування в різних соціальних ситуаціях; во-
лодіння різними техніками спілкування; комуніка-
тивні установки на відкрите або закрите 
спілкування. 

Існують різні підходи до оцінки ефективності 
тренінгу. Найбільш прийнята оцінка ефективності 
запропонована Д. Кіркпатриком. Він пропонує оці-
нювати ефективність тренінгу за чотирма критері-
ями: 1) рівень реакцій, відгуків; 2) рівень засвоєння 
нових знань і вмінь; 3) життєві знання й уміння у 
професійних і соціальних ситуаціях; 4) оцінка ко-
ристі тренінгу [12]. 

Слід сказати й про ефекти навчального кому-
нікативного міжкультурного тренінгу. До компоне-
нтів компетентності, на які тренінг впливає й у яких 
можуть відбутися зміни відносять: 1) знання; 2) 
уміння; 3) установки; 4) формування думок про тре-
нінг у цілому або про його частини. Важливе зна-
чення для результативності тренінгу має такий ком-
понент, як формування думок про нього. Думки – 
це суб’єктивні враження про тренінг у цілому або 
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його окремих сторонах, що є дуже значущим для 
того, хто проводить тренінг. Схильність тренерів 
збирати думки можна пояснити тим, що ця проце-
дура служить джерелом важливої інформації для 
вдосконалювання практики тренінгу, а також ду-
мки можуть використовуватися для поточного ко-
ректування програм тренінгу. Успішність тренінгу 
дозволяє відстежити експрес-аналіз. Звичайно для 
нього використовуються питання типу: Що ви дові-
далися на занятті? Як почували себе? Що особисто 
ви дали для групи? Що одержали від групи? Наскі-
льки ефективним було заняття? Відповіді дозволять 
оцінити якість знань, отриманих на тренінговому 
занятті. 

У відповідності зі специфікою тренінгу в ос-
нову побудови його програми й розробки окремих 
вправ нами були покладені наступні принципи: 

1. Розвиток розуміння іншої культури через 
краще усвідомлення своєї культурної приналежно-
сті, особливостей своєї культури. 

2. Розвиток не стільки знання про якусь конк-
ретну культуру, скільки уваги й позитивного інте-
ресу до всього нового, незнайомого, що можна ви-
явити в іншій культурі, – до відмінних від власних 
традиційних норм, звичаїв, особливостей вербаль-
ної й невербальної поведінки тощо. 

3. Розвиток якостей, властивих мультикульту-
рній особистості, формування відкритості й готов-
ності до прийняття міжкультурних відмінностей, 
розвиток толерантності до представників інших ку-
льтур. 

Використання тренінгової технології й тренін-
гових завдань і вправ дозволяє оптимізувати процес 
навчання: за невелику кількість навчальних аудито-
рних занять організувати роботу з удосконалю-
вання мовних навичок і лінгвокультурної компете-
нтності у рамках майбутньої професійної діяльно-
сті студентів ЗВО. 

Варто додати, що навчальний комунікативний 
міжкультурний тренінг не є єдиною формою орга-
нізації освітнього процесу у контексті формування 
лінгвокультурної компетентності студентів ЗВО. 
Він повинен супроводжуватися використанням ін-
ших технологій і методів, вибір яких обумовлений 
характером навчального матеріалу, специфікою на-
вчального процесу у ЗВО і т.і. Тільки у сукупності 
з найбільш продуктивними формами роботи навча-
льний комунікативний міжкультурний тренінг ви-
явиться корисним і дозволить отримати високі ре-
зультати за підсумками освоєння навчальних дис-
циплін в освітньому процесі ЗВО. 
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АННОТАЦИЯ 

Важным принципом в образовании является непрерывность экологического образования, что озна-

чает взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни. 

Таким образом, огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду 

деятельности. 

ABSTRACT 

An important principle in education is the continuity of environmental education, which means an intercon-

nected process of learning, education and development of a person throughout his life. Thus, a huge role in the 

development and upbringing of a child belongs to the game - the most important type of activity. 
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Основы экологической культуры закладыва-

ются в раннем возрасте, когда ребенок впервые по-

падает в мир знаний о природе. Дальнейшее отно-

шение детей к природе во многом будет зависеть от 

того, осознают ли они ее ценность, насколько глу-

боко будут воспитаны эстетические и нравствен-

ные отношения к природным объектам. Формиро-

вание у детей ответственного отношения к природе 

- сложный и длительный процесс. 

Формирование экологического сознания, эко-

логической культуры – это длительный процесс, 

который может осуществляться на протяжении 

всей жизни человека под влиянием идеологии, по-

литики, искусства, научных знаний, производ-

ственной практики, образования и просвещения. 

Началом формирования экологической 

направленности личности по праву можно считать 

дошкольное детство, так как в этот период заклады-

вается фундамент осознанного отношения к окру-

жающей действительности, накапливаются яркие 

эмоциональные впечатлениями, которые надолго (а 

порой на всю жизнь) остаются в памяти человека. 

Таким образом, рассуждения об экологической 

проблеме, о значении экологического сознания и 

культуры имеют непосредственное отношение к 

практике дошкольного воспитания. 

Итак, начинать экологическое воспитание сле-

дует с раннего возраста, учитывая любознатель-

ность мышления детей этого возраста. Знакомство 

с окружающей средой должно включать наблюде-

ния, на основе которых и разовьется интерес к жи-

вой и неживой природе: в доступной форме следует 

показать ребенку, что все в природе находится в 

определенной связи, зависимости. Для этого необ-

ходимо использовать различные методы и приемы. 

Освоение детьми представлений экологиче-

ского характера осуществляется легче, если в про-

цессы познания природы включаются игровые обу-

чающие ситуации, элементы сюжетно-ролевой 

игры. Сопоставление животного с игрушкой-анало-

гом и одновременно «обыгрывание» последней 

позволяет сформировать у детей первые представ-

ления о живом и заложить основы правильного об-

ращения с ним. Использование литературно-ска-

зочных персонажей (Незнайка и др.) вносит в про-

цессы обучения игровой стержень, создает условия 

для слияния игровой и учебной деятельности, что 

повышает умственную активность детей.[2] 

Эколого-педагогическая работа с детьми 

старшего дошкольного возраста имеет сходство с 

системой прошлого года, и отличие от нее. 

Организуются наблюдения, все циклы наблюдений 

объединяют компоненты умственного и 

нравственного воспитания: дети сенсорно –

чувственным путем приобретают конкретные 

знания, которые обеспечивают становление 

единственно правильного, действенного 

отношения к живым существам. Литературным 

стержнем экологической работы являются 

произведения В. Бианки, познавательные сказки 

которого отвечают экологическому содержанию и 

возможностям усвоения его детьми. Воспитателю 

старшей группы следует обратить внимание на 

комплексные занятия, их развивающее значение, 

смену видов деятельности. 

Значение игры в этом возрасте не 

уменьшается: воспитатель проводит занятия в 

форме путешествий, использует игрушки – аналоги 

при рассматривании картин, включает в разные 

мероприятия любимые игровые персонажи. Таким 

образом, огромная роль в развитии и воспитании 

ребенка принадлежит игре - важнейшему виду 

деятельности. Она является эффективным 

средством формирования личности дошкольника, 
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его морально - волевых качеств, в игре реализуется 

потребность воздействия на мир. 

Игра, как самостоятельная детская деятель-

ность формируется в ходе воспитания и обучения 

ребёнка, она способствует освоению ими опыта че-

ловеческой деятельностью. Игра, как форма орга-

низации детской жизни важна тем, что служит ста-

новлению психики ребёнка, его личности. 

Игровая деятельность ребенка всегда является 

обобщенной, потому что мотивом является не отра-

жение какого – то конкретного явления, а самого 

действия, как личного отношения. 

Игра это альтернатива действительности, ис-

пользуется для коррекции состояния и поведения 

ребенка. Но все же главная функция игры – разви-

вающая: она повышает интеллект, способствует 

чувственному восприятию мира и эмоциональному 

благополучию ребенка. 

Игра развивает и радует ребёнка, делает его 

счастливым. В игре ребёнок совершает первые от-

крытия, переживает минуты вдохновения. В игре 

развивается его воображение, фантазия, а следова-

тельно, создаётся почва для формирования инициа-

тивной, пытливой личности. 

Итак, игра среди всех других видов деятельно-

сти имеет в дошкольном детстве первостепенное 

значение. Дошкольный возраст считается классиче-

ским возрастом игры. В этот период возникает и 

приобретает наиболее развитую форму особый вид 

детской игры, который в психологии и педагогике 

получил название сюжетно-ролевой. В такой игре 

наиболее интенсивно формируются все психиче-

ские качества и особенности личности ребенка [2]. 

Игра, вызывающая эмоциональный отклик, не 

может не оказывать влияние на формирование 

правильного отношения к живому миру у 

дошкольников. 

В области экологического воспитания в насто-

ящее время осуществляется поиск путей привнесе-

ния элементов различных видов игр в процесс обу-

чения дошкольников и формирования у них осо-

знанно- правильного отношения к природе и себе, 

как ее части. 

Взаимосвязь игровой деятельности детей с 

формированием представлений о природе - вопрос 

малоисследованный в науке и неупорядоченный в 

практике. 

Большое и разностороннее влияние театрали-

зованных игр на личность ребенка позволяет ис-

пользовать их как сильное, но ненавязчивое педаго-

гическое средство, ведь во время игры ребенок чув-

ствует себя раскованно и свободно. Дошкольники с 

удовольствием включаются в театрализованные 

игры. Изображая различных героев (зверей, птиц), 

дети знакомятся с окружающим миром природы че-

рез образы, краски и звуки. 

Игры-драматизации используются в экологи-

ческом образовании дошкольников через обыгры-

вание различных ролей, основу которых состав-

ляют стихотворение, рассказ или сказка на экологи-

ческий сюжет. 

Авторами было выявлено 3 типа игровых обу-

чающих ситуаций, использование которых целесо-

образно в экологическом воспитании дошкольни-

ков: игровые обучающие ситуации с игрушками - 

аналогами, игровые обучающие ситуации с литера-

турными персонажами, игровые обучающие ситуа-

ции — путешествия [3, с. 11]. 

В то же время важно отметить, что преимуще-

ства игрового обучения, по сравнению с традици-

онным простором слайдов и рассматриванием кар-

тин, очевидны. Дошкольники практически овладе-

вают игровым действием, активно участвуют в 

создании воображаемой ситуации. Игровые обуча-

ющие ситуации помогают детям получить новые 

знания, дают им практическую модель правильного 

поведения на природе, что имеет большое значение 

для экологического воспитания дошкольников. 

Все рассмотренные виды игр интенсивно раз-

вивают у дошкольников мышление, умение при-

влекать и использовать имеющиеся экологические 

знания и достаточно широкий круг представлений 

о природе. Таким образом, игра как средство фор-

мирования основ экологической культуры - это 

игра, специально организованная педагогом и 

включенная в процесс познания природы и взаимо-

действия с ней. 

А сущность игры как ведущего вида 

деятельности заключается в том, что дети 

отражают в ней различные стороны жизни, 

особенности взаимоотношений взрослых, 

уточняют свои знания об окружающей 

действительности. Эколого-педагогическая работа 

с детьми старшей группы, базируясь на материале 

предыдущего возраста, развивает, усложняет его, 

то есть является новым витком в общей системе 

экологического образования дошкольников, 

формирования осознанного отношения к природе, 

к взаимодействию человека с ней. 
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено вивченню особливостей дискурсивної реалізації метонімічної / метафтонімічної 

концептуалізації у британській кінорецензії при характеристиці сюжетних особливостей фільму. У ході 

дослідження розмежовано і реконструйовано концептуальні моделі метонімічного / метафтонімічного пе-

ренесення, визначено дискурсивні параметри їх реалізації, розподілено реконструйовані моделі на групи 

залежно від перенесення, що відбувається. Визначено, що характеристик сюжетних особливостей фільму 

у британській кінорецензії може бути як метонімічною, так і метафтонімічною. Метонімічні вирази утво-

рено за такими метонімічними моделями, як інструмент замість діяльності, об’єкт замість діяльності, 

ознака героїв замість ознаки сюжету / кадру; водночас, у метафтонімічних виразах на позначення сюжет-

них характеристик кінострічки метонімічний корелят є змінним і залежно від цього варіюється метонімі-

чна частина метафтонімічної моделі, котра, відповідно, може бути представленою як компонент ситуації 

замість цілої ситуації, член категорії замість категорії, частина замість цілого і далі, коли метафорична 

частина метафтонімії є незмінною змістова характеристика фільму це рідина. 

ABSTRACT 

The article is focused upon the study of the peculiarities of discursive realization of metonymic / metaphto-

nymic conceptualization in the British film review when characterizing the film plot. In the course of the research, 

the conceptual models of metonymic / metaphtonymic transference are delimited and reconstructed, the discursive 

parameters of their realization are determined, the reconstructed models are divided into groups depending on the 

transference that occurs. It has been observed that the characterization of the film plot features in the British film 

review can be both metonymic and metaphtonymic. Metonymic expressions are formed according to such meto-

nymic models as tool for activity, object for activity, character feature for plot / frame feature; at the same time, in 

metaphtonymic expressions denoting plot characteristics of the film, the metonymic vehicle is variable and, de-

pending on it, the metonymic part of the metaphtonymic model varies, which, respectively, can be presented as 

component of situation for whole situation, category member for category, part for whole and so on, while the 

metaphorical part of metaphtonymy remains unchanged which is plot characteristics is liquid. 

Ключові слова: метонімія, метафтонімія, кінорецензія, когнітивна модель, дискурсивна характерис-

тика, сюжет фільму. 

Keywords: metonymy, metaphtonymy, film review, cognitive model, discursive characteristic, film plot. 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх до-

сліджень і публікацій. Сьогодні метонімія та мета-

фтонімія привертають до себе увагу науковців і рі-

зносторонньо вивчаються у сучасній парадигмі мо-

вознавчих знань, що підтверджується значною 

кількістю праць, присвячених цим явищам [2; 3; 4; 

5; 9], однак досі часто поза увагою залишається 

дискурсивна реалізація метонімічної / метафтонімі-

чної концептуалізації. Вагомий внесок у сучасну 

концепцію метонімії зробили лінгвісти-когнітиві-

сти: вони розкрили механізми формування метоні-

мії як явища повсякденної свідомості [8; 11; 16], ро-

зробили типологію концептуальної метонімії [6; 

10], пояснили її відмінність від метафори на конце-

птуальному рівні [8; 17] та описали моделі їх взає-

модії [7; 13]. 

Звернення представленого дослідження до 

дискурсивної реалізації метонімічної / метафтоні-

мічної концептуалізації у британській кінорецензії 

при характеристиці сюжетних особливостей фі-

льму пояснюється тим, що об’єктом кінорецензії є 

мультимодальний або полікодовий текст, у якому 

значення передається різними модусами або семіо-

тичними кодами, і таке дослідження може допомо-

гти з’ясувати важливі параметри стилістичного 

прийому метонімії, які не можуть знайти адекват-

ного вираження з точки зору традиційного лінгвос-

тилістичного підходу, що визначає актуальність 

теми дослідження. 

Мета статті – виявити характерні риси диску-

рсивної реалізації метонімічної / метафтонімічної 
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концептуалізації у британській кінорецензії при ха-

рактеристиці сюжетних особливостей фільму. Ви-

значена мета передбачає виконання таких завдань: 

1) дослідити параметри метонімічної концеп-

туалізації сюжетних особливостей фільму у брита-

нській кінорецензії; 

2) визначити особливості концептуалізації сю-

жетних особливостей фільму у британській кіноре-

цензії за допомогою взаємодії метонімії з метафо-

рою. 

Об’єктом дослідження є метонімія та метаф-

тонімія у текстах британської кінорецензії на мате-

ріалі текстів британської преси, предметом – типо-

логія та сутність метонімічних та метафтонімічних 

концептуальних моделей у британській кінорецен-

зії, що використовуються при характеристиці сю-

жетних особливостей фільму. 

Проведене дослідження вимагає застосування 

комплексу лінгвістичних методів: описового ме-

тоду, контекстуального, дискурсивного, інтерпре-

таційно-текстового, стилістичного, концептуаль-

ного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Одним із стру-

ктурних компонентів кінорецензії є аналіз змісту 

фільму, а саме, критик розглядає такі аспекти кіно-

твору, як тема, ідея фільму, проблематика, що під-

німається режисером, особливості сюжету і компо-

зиції, характеристика героїв тощо [1, с. 4].  

Усі названі категорії можуть бути представле-

ними за допомогою метонімії, наприклад: A film 

more about retirement and regret than questions and 

answers, it sees McKellen gently, brilliantly expose the 

frailties of an immortal character [15: URL]. У наве-

деному фрагменті рецензент аналізує проблема-

тику фільму «Містер Холмс» і стверджує, що у кі-

нострічці, названій іменем відомого літературного 

героя – геніального детектива, йдеться зовсім не 

про розслідування якогось цікавого випадку, а про 

проблеми виходу Містера Холмса на пенсію та вну-

трішні докори. Саме розслідування представлено за 

допомогою метонімічного виразу questions and 

answers (досл. запитання і відповіді), утвореного за 

моделлю ЧАСТИНА СЦЕНАРІЮ (questions and an-

swers) замість ЦІЛОГО СЦЕНАРІЮ (investigation) 

(англ. PART OF SCENARIO for WHOLE SCENARIO). Вираз 

є оказіональним в силу того, що у якості метонімі-

чного корелята обрано не початкову частину сцена-

рію розслідування, наприклад, огляд місця злочину, 

чи його заключну частину, наприклад, викриття 

злочинця, а сам процес розслідування, що склада-

ється із формулювання запитань й отримання від-

повідей від підозрюваних і свідків. У такий спосіб 

порушується когнітивний принцип вибору коре-

лята INITIAL over MIDDLE PART OF SCENARIO та 

CONCLUDING over MIDDLE PART OF SCENARIO, що слу-

гує індикатором новизни метонімічного виразу.  

Розглянемо більш докладно найбільш розпо-

всюджені метонімічні моделі, в яких вербалізу-

ються сюжетні особливості фільму: 

1) модель ІНСТРУМЕНТ замість ДІЯЛЬНОСТІ: He 

achieves this by splicing in impressive bullet-time digi-

tal transitions between scenes [...] [12: URL]. У наве-

деному фрагменті метонімія bullet-time (досл. час 

куль) позначає епізоди фільму, що зображують стрі-

лянину. Вираз утворено за моделлю ІНСТРУМЕНТ 

(bullets) замість ДІЯЛЬНОСТІ (shooting); 

2) модель ОБ’ЄКТ замість ДІЯЛЬНОСТІ: FIRST 

SENTENCE You don’t say ‘no’ to Cannes. Which is 

how John Hillcoat’s moonshine drama found itself in 

the wrong place at the wrong time, earning an unde-

served reputation as one of the festival’s disappoint-

ments. Because Lawless is singularly unsuited to the 

jaundiced expectations of the Croisette: too pulpy, too 

poppy, too violently unrestrained [12: URL]. Метоні-

мічний вираз moonshine drama позначає тему і мі-

сце розгортання подій у фільмі: час в історії США, 

коли було заборонено виготовляти алкоголь; 

3) модель ОЗНАКА ГЕРОЇВ замість ОЗНАКИ 

СЮЖЕТУ / КАДРУ: A tortured tale of love lost and a 

murder investigation revisited, the film (a huge domes-

tic and solid international hit) hardly needed an Eng-

lish language remake [15: URL]. У наведеному фра-

гменті метонімія представлена зміщеним означен-

ням tortured tale of love lost («змучена історія про 

втрачене кохання»), у якому характеристика героїв 

фільму – любовні страждання – приписується самій 

сюжетній лінії, внаслідок чого виникає персоніфі-

кація. Таке метонімічне перенесення можна опи-

сати за допомогою моделі ОЗНАКА ГЕРОЇВ замість 

ОЗНАКИ СЮЖЕТУ.  

Референція до сюжету кінострічки відбува-

ється також за допомогою виразів, у яких задіяно не 

лише метонімічний, а й метафоричний механізм. 

Простежено, що у британській кінорецензії це реа-

лізується за допомогою метафтонімічної концепту-

альної інтеграції, що згідно класифікації Р. Мен-

дози [13] іменується як «метонімічне розширення 

корелята метафори» і поєднує метафору ЗМІСТОВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛЬМУ це РІДИНА із низкою мето-

німічних перенесень.  

Зокрема, у британській кінорецензії зазначена 

метафтонімія має наступні моделі:  

1) модель ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛЬМУ 

це РІДИНА + НАСЛІДОК замість ПРИЧИНИ: Brimstone 

review: Blood-soaked revenge western can't help but 

get under your skin [15: URL]. Наведений фрагмент 

– це заголовок рецензії. За допомогою метафтонімі-

чного виразу blood-soaked (досл. просочений 

кров’ю) фільм жанру вестерн характеризується як 

такий, що містить багато епізодів насилля. Рефере-

нцію до концептосфери НАСИЛЛЯ забезпечує мето-

німічний корелят КРОВ; водночас лексична одиниця 

soaked вказує на метафору рідини НАСИЛЛЯ це 

РІДИНА; 

2) модель ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛЬМУ 

це РІДИНА + ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЇ: 

Queen of Katwe will not win over those who are averse 

to what they perceive to be Disney’s shamelessly sugar-

drenched, overly sweet-scented style of storytelling [12: 

URL]. У наведеному фрагменті метафтонімія sugar-

drenched (досл. просочений цукром) стосується сен-

тиментального згладженого стилю подачі історії 

про дівчинку з Уганди, що стала чемпіонкою з ша-

хів. Таке значення утворюється за допомогою реа-

лізації концептуальної метонімії ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ за-
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мість КАТЕГОРІЇ у метонімічному перенесенні «цу-

кор замість солодкості», що ґрунтується на мета-

форі СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ це СОЛОДКИЙ; 

3) модель ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛЬМУ 

це РІДИНА + ЧАСТИНА замість ЦІЛОГО: Luminous per-

formances and truly bewitching film-making elevate 

this uncanny, oestrogen-soaked dance drama [15: 

URL]. У наведеному прикладі назва стероїдного го-

рмону, який забезпечує характерні риси жіночого 

тіла, – естрогену (oestrogen) – відкриває менталь-

ний доступ до концептосфери ЖІНКА за типом пе-

ренесення ЧАСТИНА – ЦІЛЕ, від якої у свою чергу ві-

дбувається референція до абстрактної концепто-

сфери ЖІНОЧНІСТЬ, у контексті аналізованого 

фільму ПІДЛІТКОВА ДІВЧАЧІСТЬ, за типом перене-

сення ПРЕДСТАВНИК КАТЕГОРІЇ замість КАТЕГОРІЇ. 

Таким чином метонімічна референція від концепто-

сфери джерела до концептосфери мети здійсню-

ється у два етапи, тобто має місце ланцюжкова ме-

тонімія. Аналогічним способом осмислюється і по-

няття МАСКУЛІННОСТІ як важливої змістової 

складової сюжету фільму: And somewhere in the mid-

dle, brokering the deal, is Armie Hammer’s sharp-

suited Ord, his associate Martin (Babou Ceesay) and 

Justine (Brie Larson), the lone lady amid this tidal 

wave of testosterone [12: URL]; 

4) модель ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛЬМУ 

це РІДИНА + НАСЛІДОК замість ПРИЧИНИ або ГОРМОН 

замість ХАРАКТЕРИСТИКИ: The adrenaline only pumps 

harder from here [12: URL]. У наведеному фрагменті 

напружені моменти фільму концептуалізуються за 

допомогою метонімії «АДРЕНАЛІН замість 

НАПРУГИ», що утворюється на підставі фонового 

знання про те, що у напруженому стані в організмі 

людини виробляється адреналін. Тому можна зве-

сти конкретне перенесення до концептуальної мо-

делі НАСЛІДОК (adrenaline) замість ПРИЧИНИ 

(tension); 

5) модель ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛЬМУ 

це РІДИНА + ОБ’ЄКТ замість ДІЯЛЬНОСТІ: In his liquor-

soaked Prohibition-era drama John Hillcoat offers an 

imperfect depiction of family, masculinity and authority 

[15: URL]. У наведеному прикладі метонімічний 

корелят liquor вжито для референції до ситуації не-

законного виготовлення і продажу алкоголю в 

США у 20-30 роки, коли діяв закон про заборону 

ведення такого бізнесу. Зазначена метонімія є дис-

курсивною, оскільки поза контекстом критичного 

огляду конкретного фільму, з відповідним сюже-

том, найменування спиртного напою може вказу-

вати на іншу тему у фільмі, зокрема, алкоголізму; 

6) модель ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛЬМУ 

це РІДИНА + ЧАСТИНА замість ЦІЛЕ і ІНСТРУМЕНТ за-

мість ДІЯЛЬНОСТІ: For sure, there is plenty of fuel-in-

jected action, fast moving and furiously edited – but for 

those who want a little more from their movies than 

adrenaline-pumped spectacle, there is also some enter-

tainment to be found in the film’s equivocal approach 

to sexuality [12: URL] – ланцюжкова метонімія 

«ПАЛИВО замість МАШИН замість ЕПІЗОДІВ У ФІЛЬМІ 

З АВТОМОБІЛЬНИМИ ПОГОНЯМИ» або Insane and re-

petitive, but fans will lap (ahem) up this brainless, ni-

trate-injected sequel [12: URL] – «НАТРІЙ замість 

ВИБУХОВА РЕЧОВИНА замість ЕПІЗОДІВ У ФІЛЬМІ, ДЕ 

ЩОСЬ ВИБУХАЄ» використовується на позначення 

великої кількості моментів, де щось вибухає, пере-

важно машини; 

7) модель ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛЬМУ 

це РІДИНА + ІМ’Я РЕЖИСЕРА замість СТИЛЮ ЙОГО 

ФІЛЬМІВ: Hunnam has a wily, pugnacious charisma 

that’s initially ideal: in an early showdown that’s drip-

ping with Ritchieness, he advises an antagonist to “Put 

your ring back on, honey t__s, you haven’t had enough 

porridge this morning to talk like that” [14: URL]. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Концептуалізація характеристик сюжетних 

особливостей фільму у британській кінорецензії 

може бути як метонімічною, так і метафтоніміч-

ною. Це – такі особливості фільму, як тема, ідея фі-

льму, проблематика, що піднімається режисером, 

особливості сюжету і композиції, характеристика 

героїв тощо. Метонімічні вирази британської кіно-

рецензії використовуються на позначення теми та 

ідеї фільму, особливостей сюжетної лінії кінострі-

чки. Серед них – такі основні метонімічні моделі, 

як ІНСТРУМЕНТ замість ДІЯЛЬНОСТІ, ОБ’ЄКТ замість 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОЗНАКА ГЕРОЇВ замість ОЗНАКИ СЮЖЕТУ 

/ КАДРУ. Важливо, що у цій групі оказіональних ме-

тонімій зустрічаються такі, при утворенні яких по-

рушуються когнітивні принципи вибору корелята, 

що надає такому висловленню новизни та образно-

сті.  

Референція до сюжету кінострічки відбува-

ється також за допомогою виразів, у яких задіяно не 

лише метонімічний, а й метафоричний механізм. У 

метафтонімічних виразах на позначення сюжетних 

характеристик кінострічки метонімічний корелят є 

змінним і залежно від цього варіюється метонімі-

чна частина метафтонімічної моделі, котра, відпо-

відно, може бути представленою як КОМПОНЕНТ 

СИТУАЦІЇ замість ЦІЛОЇ СИТУАЦІЇ, ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ за-

мість КАТЕГОРІЇ, ЧАСТИНА замість ЦІЛОГО і далі. Во-

дночас метафорична частина метафтонімії є незмін-

ною ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛЬМУ це РІДИНА, 

що зумовлена вибором в якості метонімічного ко-

релята лексичної одиниці, яка позначає об’єкт, що 

сам по собі є рідиною (blood, liquor, adrenaline). 

Перспективним напрямом подальших дослі-

джень залишається лінгвокогнітивне мапування 

метонімічної / метафтонімчної концептуалізації у 

британській кінорецензії при характеристиці сюже-

тних особливостей фільму.  
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена питанню становлення жанру автобіографії в європейській наративній традиції ча-

сів Середньовіччя. Поява такого зразка его-документа зумовлена динамікою в соціально-економічній, ін-

телектуальній та ментальній сферах, що, власне, і породило новий тип самосвідомості. Це дає підстави 

вважати Середньовіччя часом народження нової індивідуальності не лише як біографічного, але і як осо-

бистісного факту. Індивід, сформований в дусі «християнського персоналізму», починає процес самоіден-

тифікації в системі «людина-соціум-світ», що призводить до появи текстів досить неоднорідних за гене-

рикою та архітектонікою, проте дуже близьких стосовно до реалізації основної ідеї — усвідомлення цін-

ності та потреби транслювання особистого досвіду широкому загалу. Мета роботи ‒ дослідження 

жанрової специфіки «Монодій» Гвіберта Ножанського. Методологія полягає у використанні історичного, 
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біографічного й аналітичного методів, що зумовлено темпоральним-тематичним полем предмета дослі-

дження. Наукова новизна визначена недостатньою вивченістю цього питання у вітчизняній медієвісти-

стиці та потребі активного уведення тексту «Монодій» у функціональне поле наукових студій. «Монодії» 

Гвіберта Ножанського є найбільш репрезентативним зразком автобіографічного жанру, чим і пояснюється 

посилений інтерес як до особи автора, так і до його творчого доробку. Висновки. «Монодії» — єдиний 

середньовічний персональний документ, особисте свідчення людини з багатим життєвим та інтелектуаль-

ним досвідом, що наприкінці життя провадить ретроспективні дослідження особистої біографії з можли-

вістю подальшої перспективи виходу на ширший читацький загал. Твір складається з трьох книг, перша з 

яких і є автобіографією. У ній органічно поєднуються факти зовнішнього і внутрішнього життя особис-

тості, що досліджуються й аналізуються автором відповідно до існуючої системи християнських ціннос-

тей. Друга і третя книги характеризуються суттєвим зменшенням автобіографічної частки й виразним ак-

центуванням на двох екзистенційних центрах ‒ Ножанське абатство та єпархія міста Лан. Це свідчить про 

важливу особисту внутрішню еволюцію автора, яка спричинила розширення горизонту автонарації і вида-

ється цілком логічною, оскільки Гвіберт Ножанський уповні зреалізував центральну середньовічну ідею 

«служіння».  

ABSTRACT 

This article is devoted to the formation of the genre of autobiography in the European narrative traditions of 

the Medieval Period. Appearance of a sample of ego-document is due to the dynamics in the social and economic, 

intellectual and mental spheres, which, in fact, led to a new type of a mindset. This gives basis to consider the 

Middle Ages as the period of the birth of a new personality, not only as a biographical but also as a personal fact. 

An individual formed in the spirit of «Christian personalism» starts the process of self-identification in the «hu-

man-society-world» system, which leads to the emergence of texts rather heterogeneous in generic and architec-

tonic terms but very close in relation to the realization of the basic idea-awareness of the value and the need for 

the personal broadcasting experience to the general public. The purpose of the research is to study the genre 

specificity of «Monodiae» by Guibert de Nogent. The methodology consists of historical, biographical and ana-

lytical methods, which is determined by the temporal and thematic areas of the object of research. Scientific nov-

elty is determined by the insufficient study of this issue in Medieval studies and the need for the active introduction 

of the text «Monodiae» in the functional field of scientific studies. Guibert de Nogent’s «Monodiae» is the most 

representative sample of the autobiographical genre, which explains the heightened interest in both the author as 

a person and his creative work. Conclusions. «Monodiae» is the only medieval private document, a personal 

testimony of an individual with a rich life and intellectual experience that at the end of his life makes retrospective 

studies of a personal biography with the possibility of further prospect of reaching the wider readership. The work 

consists of three books: the first one is an autobiography. It organically combines the facts of external and internal 

life of the individual, which are researched and analyzed by the author in accordance with the existing system of 

Christian values. The second and third books are characterized by a significant decrease in the autobiographical 

content and expressive emphasis on two existential centers - the abbey of Nogent-sous-Coucy (founded 1059) and 

the Diocese of Laon. This testifies to the important personal inner evolution of the author, which led to the expan-

sion of the horizon of auto narrative and seems quite logical, since Guibert de Nogent fully implemented the central 

medieval idea of «ministry». 

Ключові слова: автобіографія, его-документи, Середньовіччя, Гвіберт Ножанський, «Монодії». 

Keywords: autobiography, ego-documents, the Middle Ages, Guibert de Nogent, «Monodiae». 

 

Постановка проблеми. Вивчення тексту як 

способу матеріалізації особистості, прояву її 

суб’єктивності незмінно приводять нас до часів Се-

редньовіччя. Саме тоді і там відбувається по-справ-

жньому революційний перехід, що визначив як ро-

звиток нової європейської цивілізації, так і форму-

вання індивіда нового типу (європейського 

індивіда). Стосовно цього відомий історик ХІХ сто-

ліття Т. М. Грановський зазначав: «Середня історія 

(історія Середніх віків – авт.) демонструє явища, 

протилежні давній… Тоді як в стародавньому світі 

окремі особистості зникали в державі, в середній іс-

торії особистість ставить себе незмірно вище дер-

жави…» [1, с. 6].  

Таким чином, окреслюється проблема, яка 

нині набуває статусу міждисциплінарної, ‒ про-

блема особистості. Правомірність її постановки 

стверджував А. Я. Гуревич, наголошуючи на тому, 

що «так чи інакше в будь-яку історичну епоху ма-

ємо справу з людською особистістю. Неможливо 

уявити собі людину в суспільстві, яка так чи інакше 

не володіла особистісною самосвідомістю і особис-

тістю в певному смислі не була» [3, с. 277-278]. 

Індивіда, по суті, неможливо мислити поза суспі-

льством. Чимало його основних рис свідомості та по-

ведінки є суспільним продуктом та обумовлені систе-

мою соціальних зв’язків, що властиві даному типу су-

спільної структури [4, с. 245]. Проте, коли маємо на 

увазі автобіографічні тексти, то спершу треба вести 

мову про рівень самосвідомості авторів, які осмислю-

ють власну екзистенцію через призму соціально-куль-

турних норм і традицій. Его-документи такого типу, з 

огляду на специфіку генеалогії та функціонального 

поля, породжують наративний дискурс, хоч тривалий 

час активно експлуатувалися істориками, культуроло-

гами, етнолінгвістами, соціологами тощо. Середньо-

віччя породило цілу низку текстів більш чи менш ви-

раженими автобіографічними характеристиками, 

проте саме «Монодії» Гвіберта Ножанського чи не 

найбільше привертають до себе увагу науковців з 

огляду на спробу автора самоосмислити власну інди-

відуальність в системі, що розчиняла і більш потужні 
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особистості та цілеспрямовано формувала риси пред-

ставника одного із трьох станів. Маємо на увазі трьо-

хскладову структуру середньовічного соціуму, сфор-

мульовану у 20-х роках ХІ ст. єпископом Адальбер-

том Ланським і єпископом Герардом Камбрійським: 

одні моляться (oratoribus), інші воюють (pungatoribus), 

треті – обробляють землю (agricolari-laborare) [5, с. 

21].  

Аналіз досліджень і публікацій. Інтерес дос-

лідників до особи і творчості Г. Ножанського то на-

ростав, то спадав: так, наприкінці ХІХ – на поч. ХХ 

ст. про нього пишуть Б. Ландрі, А.Лефран, Б. Моно, 

Ч. Хескінс. Наступний етап припадає на ІІ пол. ХХ 

ст. Саме тоді з’являються дослідження Ж. Шорана 

і Дж. Бентона, автора коментарів до англійського 

перекладу автобіографії Гвіберта (1970). В останні 

десятиліття творчою спадщиною Гвіберта Ножан-

ського цікавляться такі науковці, як А. Гуревич, П. 

Донецький, Ю. Зарецький, В. Землер-Кіжевські, В. 

Карева, С. Кругер, Дж. Рубенштейн, С. Лучицька, 

Л. Тер’є, К. Фукс. Проте у вітчизняній медієвісти-

стиці це питання потребує серйозного вивчення та 

активного уведення тексту «Монодій» у функціона-

льне поле наукових студій. 

Мета статті — дослідження жанрової специ-

фіки «Монодій» Гвіберта Ножанського.  

Виклад основного матеріалу. Біографія Гві-

берта Ножанського небагата на зовнішні події. На-

родився 15.05.1053 (1055) р. в м. Катенуа, що у 

Франції, помер бл. 1125 р. в м. Ножані. Як довгоо-

чікуваний син подружжя знатного роду, Гвіберт ще 

з народження був призначений для церковного 

життя, яке розпочав у 12 років у монастирі Сен-

Жерме-де-Флі. Його наставником був Ансельм Ке-

нтерберійський, під впливом якого Гвіберт і зрелі-

зувався як письменник-богослов: написав комен-

тарі до Книги Буття («Moralia Geneseos»), Книги Іє-

ремії і Малих пророків, окрім книг Аггея і Малахії, 

трактати «De virginitate» («Про цноту»), «De laude 

S. Mariae» («Про похвалу Діві Марії»), «De 

incarnatione contra Iudeos» («Про Боговтілення 

проти іудеїв») та інші. У 1104 р. був обраний насто-

ятелем абатства Діви Марії в Ножані, подорожував, 

зустрічався і спілкувався з відомими й впливовими 

особами тих часів, зокрема, з Папою римським Па-

схалієм ІІ, вів досить активне громадське і релігійне 

життя, був учасником традиційних для часів Сере-

дньовіччя богословських диспутів з євреями.  

Виконання обов’язків абата Гвіберт поєднував 

із заняттями історією та літературою. Його праці 

останніх років, зокрема «Gesta Dei per Francos» 

(«Діяння Бога через франків») та «De vita sua sive 

monodiarum» («Про моє життя, або Монодії»), да-

товані відповідно 1104–1108 рр. і 1114–1115 рр., 

стали знаковими феноменами історіографії та біог-

рафічного письма часів Середньовіччя. І якщо 

праця «Діяння Бога через франків» давно і остато-

чно знаходиться в арсеналі істориків-медієвістів за-

вдяки інформації стосовно І Хрестового походу, то 

наукові дискусії навколо останнього твору Гвіберта 

Ножанського тривають. Цей твір неоднозначним і 

за жанровою специфікою, і з огляду на авторський 

замисел та його реалізацію [7, с. 301]. 

«Монодії» складаються з трьох частин. Сам 

Гвіберт є центральною постаттю лише в першій з 

них. Поступово спостерігаємо зміщення смисло-

вого центру (особистості автора) на події, учасни-

ком чи сучасником яких він був. Авторське «я» ро-

змивається, розчиняється у колективному, яке 

представляє світогляд представника класу людей 

молитви – oratoribus. Таким чином, перед нами уні-

кальний его-документ, значимість якого для осмис-

лення горизонту бачення середньовічного індивіда 

важко недооцінити. 

При всій своїй мозаїчності й тематичній фраг-

ментарності, «Монодії» характеризуються дивови-

жною цілісністю, якої їм надають авторські харак-

теристики «покаяння» і «сповіді». На це звернув 

увагу Арон Гуревич, підкресливши, що першим 

словом у «Monodiae» Гвіберта є confiteor («каюсь»), 

а одним із заключних – confessio («сповідь»), і саме 

в цих смислових межах, які визначила релігійна ду-

мка епохи, і рухається його життєпис [2, 302]. Ці 

смислові межі і визначають особистісні цінності та 

екзистенційні орієнтири: справжній християнин 

постійно пам’ятає про плинність та короткочас-

ність земного життя, готується до вічності (чи не 

тому марно шукати в тексті точних дат?) і повинен 

постійно співвідносити свої помисли з євангельсь-

кими заповідями і прикладом всеблагого життя, що 

явив світові Ісус Христос [6, с. 35]. 

Це особливо яскраво прослідковується в пер-

шій частині твору, де тема автобіографізму (розпо-

віді про дитячі та юнацькі роки) домінує. У восьми-

місячному віці Гвіберт втратив батька, тому ріс під 

материнською опікою. Це, як він вважав, і визна-

чило його подальшу долю: «І при цьому я повинен, 

Господи, дякувати Тобі за те, що Ти дозволив Йому 

померти з християнськими почуттями, бо він, якщо 

б залишився живим, неодмінно вчинив би опір Тво-

єму задуму стосовно мене… Але Ти, премудрий 

Подателю, Ти спасенно розпорядився нами, і я не 

позбавлений Твоїх заповідей, і батько не порушив 

даної Тобі обіцянки» [6, с. 315–316].  

Ретроспективна характеристика матері, яка так 

і залишилася безіменною, також подається із враху-

ванням християнської шкали цінностей: вона ото-

чила хлопчика найніжнішою турботою, обрала 

день св. Григорія, щоб посвятити Гвіберта на поча-

ток навчання. Саме мати і відшукала згодом наста-

вника для нього, разом з яким вона остаточно про-

вела межу між сином — майбутнім ченцем і його 

однолітками: «Від тієї хвилини, як мене віддали 

йому в руки, він пильнував мене з такою чистотою, 

так мистецьки захищав мене від усіх вад, котрими 

зазвичай супроводжується молодший вік, що я був 

позбавлений від безперервних небезпек» [6, с. 317].  

Варто зазначити, що доволі часто благочестива 

оповідь зрілого ченця набуває незвичної емоційно-

сті й щирості: «… У той час, коли мої однолітки бі-

гали то тут то там в своє задоволення й мали дозвіл 

час від часу користуватися своєю свободою, я, за-

лишаючись вічно на прив’язі, закутаний, ніби клі-

рик, дивився на натовп гравців, як істота, що стоїть 

вище від них» [6, с. 318]. І майже одразу Гвіберт по-
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вертається до звичного темпу оповіді, ніби доріка-

ючи самому собі й знаходячи переконливі аргуме-

нти на користь саме такої методи: «здавалося, він 

(вчитель – авт.) виконував обов’язки не вихователя, 

а батька, і турбувався не про моє тіло, а про душу» 

[6, с. 320]. 

Так в життєписі Гвіберта Ножанського форму-

люється, визначається і утверджується основополо-

жна для середньовічного соціуму опозиція — 

«душа—тіло», яка породжує в подальшому інші, не 

менш важливі: «духовне — тілесне», «земне — не-

бесне», «гріховне — праведне». Факти приватного 

життя поступово втрачають індивідуальні характе-

ристики, узагальнюються з перспективою виходу 

на широкий загал.  

«Усе це, Господи, говорю не для того, щоб за-

плямувати ім’я друга, такого дорогого для мене, але 

щоб кожен, читаючи нашу працю, зрозумів, що ми 

не повинні видавати іншим за правдиве те, що існує 

в нашій уяві, і не повинні вкривати сумнівним мо-

роком своїх здогадок», — наголошував Ножансь-

кий, вважаючи свій особистий досвід повчальним 

для широкого кола читачів [6, с. 320]. Елементи 

exempli (прикладу) — популярного згодом оповід-

ного жанру середньовічної літератури тут, безпере-

чно, присутні, проте їхня функціональна роль ви-

значається стилістичними особливостями життєпи-

сної літератури, включаючи саме темпоральний 

аспект — від «блукання» в горизонтальній площині 

матеріального і земного (однозначно — гріховного 

або такого, що балансує на межі добра і зла) до «зі-

ткнення» у поворотних екзистенційних моментах із 

вищим духовним – по вертикалі. Людина живе у 

світі хаосу, тому вона повинна завжди бути на сто-

рожі, бо гріховні зерна, дані їй від природи, можуть 

прорости і оплести її душу спокусами.  

Небезпечними для неї можуть виявитися і най-

рідніші люди. Так, Гвіберт розповідає, що його 

мати пообіцяла зробити його рицарем, як тільки він 

досягне віку, придбати зброю та відповідний одяг, 

але він зневажливо відмовився від такої пропозиції. 

І хоч від слів сина вона «радісно ожила духом» і 

«сама передала… відповідь … наставнику» [6, с. 

321], та факт залишається фактом: життя людини – 

це постійна боротьба між тілесним і духовним. 

Факт Божественної присутності надає цій боротьбі 

смислу, бо навіть моральне падіння означає не по-

разку, а наступний етап змагання. 

Традиційні топоси християнської житійної лі-

тератури, що були, безперечно, взірцем для автора, 

поступово втрачають свою схематичність і набира-

ють яскраво індивідуального забарвлення. Спокуси 

стають випробуванням сили духу, долаючи їх, Гві-

берт «очищується», ніби готуючись до нового 

життя. З цього приводу Юрій Зарецький зазначав: 

«… Звернення середньовічного автора до самого 

себе – не самоціль, а всього лиш проміжна ланка на 

шляху досягнення Бога, і процес «самоідентифіка-

ції, усвідомлення власного Я відбувається в нього у 

співвіднесенні себе з Ним, а не іншими людьми, по 

«вертикалі», а не по «горизонталі» [6, с. 38]. 

Саме як зіткнення мирського і духовного, про-

фанного і сакрального трактує Гвіберт свою непо-

гамовану пристрасть до віршування («достойну 

осміяння суєту»), що виявилася вже під час черне-

чого життя в монастирі Флавіньї. Коли його «дух, 

забувши всю суворість, якій він повинен підкоря-

тися, і відкинувши усілякий сором релігійної про-

фесії монаха, так багато живився спокусами отруй-

ної розбещеності» [6, с. 324–325], коли він сам «ін-

коли дозволяв собі непристойні слова і писав 

невеликі твори, в яких не було ні розуму, ні стрима-

ності, ні благородних почуттів» (там же), то був по-

караний за це «хворобами плоті» [6, с. 325]. Подо-

лана спокуса духу зумовлює повернення Гвіберта 

до «занять більш корисних: «Так я почав, хоч і пі-

зно, з ревністю працювати над тим, на що мені ча-

сто вказували численні і прекрасні письменники, а 

саме я звернувся до коментарів Святого Письма, і 

особливо беззупинно почав вивчати твори Григо-

рія, в котрих більш ніж де-небудь прихований ключ 

науки» [6, с. 325–326].  

Подальша робота із текстами пророків та єван-

гельських книг, яку здійснює Гвіберт, використову-

ючи методи давніх авторів, що виділяли алегорич-

ний, моральний та містичний рівні тексту, по суті, 

завершили формування його внутрішнього світу та 

його особистого вибору свого місця в житті, що 

ознаменувався обранням на місце очільника монас-

тиря Св. Марії в Ножані. З цього моменту життєпис 

Гвіберта Ножанського поступово втрачає індивіду-

альні характеристики, авторське «Я» екстраполю-

ється на монастир як екзистенційний центр (ІІ 

книга) та на єпархію міста Лана, до якої той нале-

жав (ІІІ книга).  

Висновки. Зменшення частки біографічного 

матеріалу в двох останніх книгах «Монодій» не 

призводить до трансформації жанру. Можливість 

такого процесу допускав французький літературоз-

навець і філософ Ц. Тодоров, наголошуючи, що 

коли «твір «не кориться» своєму жанрові, не озна-

чає, що жанр не існує; хотілося б майже сказати: на-

впаки» [8, с. 24]. Гвіберт Ножанський просто ви-

йшов на зовсім інший рівень – як у плані духов-

ному, так і в плані фізичному. Згідно з 

середньовічною традицією, суть особистості «по-

лягала в тому, що в ній втілювалися певні «покли-

кання», «служіння», «чин», проте, як підкреслював 

А. Гуревич, «станова свідомість не виключала ви-

явлення особистості» [2, с. 171]. Тепер Гвіберт — 

не просто зрілий муж, чернець, а цілком заверше-

ний, самодостатній духовно і фізично індивід, абат 

монастиря, наставник і керівник, який, аналізуючи 

факти, осмислюючи події та виділяючи причинно-

наслідкові зв’язки, формує автонараційний текст. 

Розширення такого авторського горизонту бачення, 

що особливо яскраво виражено в ІІ і ІІІ книгах, по-

требує використання нових методів роботи з текс-

том життєпису і відкриває перспективи для подаль-

шого дослідження феномену автобіографізму сере-

дньовічної прози. 
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ABSTRAKT 

Niniejszy artykuł jest poświęcony problemom bezpiecznego dostępu do sieci Internet przez użytkowników 

mieszkających w państwach totalitarnych. Przeprowadzone badania opierają się na analizie raportu Freedom 

House Freedom in the World 20202. Celem badań jest wyjaśnienie jak wygląda aktualna sytuacja z prawami i 

wolnościami człowieka na świecie oraz ustalenie czym jest TOR i czy można ten program komputerowy uznać za 

narządzie gwarantujące użytkownikom bezpieczeństwo w Internecie. Głowna metoda badawcza – metoda analizy 

treści. 

ABSTRACT 

This article is devoted to problems with secure access to the Internet by users living in totalitarian states. The 

research was conducted mainly on the basis of the Freedom House Freedom in the World 2020 report. The aim of 

the research was to explain what the current situation with human rights and freedoms in the world looks like and 

to determine what TOR is and whether this computer program can be considered as an instrument guaranteeing 

users safe use of the Internet. Main research method— content analysis method. 

Słowa kluczowe: demokracja, prawa człowieka, państwa totalitarne, TOR, bezpieczeństwo internetowe. 
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Wstęp 

Freedom in the World 2020 jest corocznym 

raportem organizacji Freedom House dotyczącym praw 

i wolności człowieka na całym świecie. Raport zawiera 

informacje o sytuacji w 195 państwach oraz 15 

podmiotach stosunków międzynarodowych 

niebędących państwami suwerennymi3. Do takich 

podmiotów Freedom House zalicza państwa nieuznane 

na arenie międzynarodowej (Naddniestrze, Górski 

Karabach, Cypr Północny, Somaliland), częściowo 

uznane (Kosowo, Abchazję, Osetię Południową, 

Saharę Zachodnią i inne), kraje i terytoria okupowane 

przez inne państwa (Tybet, Krym) oraz terytoria o 

nieustalonym statusie międzynarodowym (Dżammu i 

Kaszmir).  

Po raz pierwszy organizacja przedstawiła swój 

raport dotyczący analizy poziomu wolności w różnych 

krajach w końcu lat 50. XX wieku. W dokumencie o 

                                                           
1 Wyniki badań zaprezentowano 7 lipca na konferencji międzynarodowej Human & Technologies organizowanej przez Jan 

Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (Republika Czeska), Polish University Abroad in London (Wielka 

Brytania) oraz Uniwersytet Szczeciński 

2 Raport Freedom House, https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020 [dostęp: 08.07.2020] 

3 Freedom in the World 2020 Methodology, https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-

methodology [dostęp: 08.07.2020] 

4 Tamże 

5 Tamże 

nazwie Balance Sheet of Freedom analitycy Freedom 

House zaprezentowali jak wpływają na prawa i 

wolności jednostek tendencji polityczne4. W 1972 roku 

specjalista Freedom House Raymond Gastil w raporcie 

The Comparative Study of Freedom zaprezentował 

nową metodę badań nad wolnością która pomogła 

klasyfikować wszystkie państwa i podmioty niebędące 

państwami suwerennymi. Zgodnie z nią zostali one 

podzielony na trzy kategorii: wolne (Free), częściowo 

wolne (Partly Free), nie wolne (Not Free)5. Tą metodę 

analitycy Freedom House stosują do dziś. 

Trzy filary Freedom in the World 2020 

Z analizy Freedom in the World 2020 wynika, że 

większość ludzi na ziemie obecnie mieszkają w 

https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020
https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology
https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology
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państwach mających status Not Free oraz Partly Free6. 

Status Free mają głównie państwa Europy Zachodniej 

i Północnej oraz Ameryki Północnej (z wyjątkiem 

Meksyku, Gwatemali, Kuby, Haiti, Dominikany, 

Salvadoru, Hondurasu i Nikaragui), Australia, Nowa 

Zelandia, niektóre kraje azjatyckie (Korea Południowa, 

Japonia, Mongolia, Tajwan), afrykańskie (Republika 

Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Tunezja) 

oraz Ameryki Południowej7. Wszystkie kraje analitycy 

Freedom House oceniają w skali od 0 do 100 punktów, 

gdzie 0 oznacza całkowity brak wolności w kraju, a 100 

– najwyższy poziom wolności. 

 

 
Szwecja oraz inne państwa skandynawskie w rankingu Freedom in the World 2020 uzyskali najwięcej punktów. 

Źródło: https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020&country=SWE 

 

Freedom in the World 2020 składa się z trzech 

filarów: globalna wolność (Global Freedom), wolność 

Internetu (Internet Freedom) oraz status demokracji 

(Democracy Status). Global Freedom pokazuje ogólny 

stan wolności na świecie, Internet Freedom – poziom 

wolności Internetu we wszystkich zbadanych 

podmiotach. Democracy Status dotyczy badań jedynie 

29 państw byłego ZSSR, byłej Jugosławii, Polski, 

Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii8.  

                                                           
6 https://freedomhouse.org/explore-the-

map?type=fiw&year=2020&status[not-free]=not-

free&status[partly-free]=partly-free [dostęp: 08.07.2020] 

7 https://freedomhouse.org/explore-the-

map?type=fiw&year=2020&status[free]=free [dostęp: 

08.07.2020] 

8 https://freedomhouse.org/explore-the-

map?type=nit&year=2020&status[consolidated-

Z analizy raportu wynika że wolność Internetu 

bezpośrednio zależy od ogólnej sytuacji politycznej w 

kraju. Im mniej w państwie swobód politycznych tym 

mniej wolnego Internetu. To widać na przykładach 

Chin, Turkmenistanu, Rosji (wraz z okupowanymi 

przez nią ukraińskimi Krymem i Donbasem), Białorusi 

oraz innych państw totalitarnych.  

 

authoritarian-regime]=consolidated-authoritarian-

regime&status[semi-consolidated-authoritarian-

regime]=semi-consolidated-authoritarian-

regime&status[transitional-or-hybrid-regime]=transitional-

or-hybrid-regime&status[semi-consolidated-

democracy]=semi-consolidated-

democracy&status[consolidated-democracy]=consolidated-

democracy [dostęp: 08.07.2020] 

https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020&country=SWE
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020&status%5bnot-free%5d=not-free&status%5bpartly-free%5d=partly-free
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020&status%5bnot-free%5d=not-free&status%5bpartly-free%5d=partly-free
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020&status%5bnot-free%5d=not-free&status%5bpartly-free%5d=partly-free
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020&status%5bfree%5d=free
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020&status%5bfree%5d=free
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=nit&year=2020&status%5bconsolidated-authoritarian-regime%5d=consolidated-authoritarian-regime&status%5bsemi-consolidated-authoritarian-regime%5d=semi-consolidated-authoritarian-regime&status%5btransitional-or-hybrid-regime%5d=transitional-or-hybrid-regime&status%5bsemi-consolidated-democracy%5d=semi-consolidated-democracy&status%5bconsolidated-democracy%5d=consolidated-democracy
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Mieszkańcy Turkmenistanu mają 0 praw politycznych i nie mają wolnego Internetu. Źródło: 

https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020&country=TKM 

 

W państwach Not Free media oraz Internet są 

poddawane cenzurze państwowej, rządy decydują jakie 

strony internetowe użytkownikom wolno odwiedzać a 

jakie nie, dostawcy usług telekomunikacyjnych mają 

nakaz blokowania zakazanych przez władze stron i 

portali. W Rosji za to odpowiada Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (The Federal 

Service for Supervision of Communications, 

Information Technology, and Mass Media)9. Ta 

agencja państwowa nadzoruje blokowanie stron i 

przestrzeganie nakazu blokowania przez dostawców 

                                                           
9 Oficjalna strona internetowa Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций, 

https://eais.rkn.gov.ru/ [dostęp: 08.07.2020] 

usług internetowych. Przy próbie użytkownika wejść 

na stronę zakazaną pojawi się komunikat że jest ona 

zablokowana ponieważ znajduję się na liście „storn 

zakazanych”. Sprawdzić na jakiej podstawie prawnej 

żądana strona trafiła na listę użytkownik może za 

pomocą oficjalnej strony tej agencji państwowej: 

https://eais.rkn.gov.ru/ W wyszukiwarce na tej stronie 

wystarczy wprowadzić URL adres szukanej strony lub 

portalu i pojawi się informacja jaki sąd rosyjski, kiedy 

i na jakiej podstawie postanowił się zablokować tę 

stronę. 

 

https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020&country=TKM
https://eais.rkn.gov.ru/
https://eais.rkn.gov.ru/
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Przykład działania wyszukiwarki „stron zakazanych” w Rosji. Źródło: https://eais.rkn.gov.ru/en/#form 

 

Na tą listę wpisane są głównie strony partii 

opozycyjnych, rebeliantów kaukaskich, nie 

akceptowanych przez władze nurtów religijnych (w 

tym muzułmanów salafitów i Świadków Jehowy) oraz 

wolnych media. Podobny system funkcjonuje i w 

innych państwach totalitarnych. 

W Chinach, Rosji, państwach poradzieckiej Azji 

Środkowej (za wyjątkiem Kirgistanu), na Białorusi i w 

innych krajach o podobnym systemie politycznym 

odwiedzanie się stron zakazanych lub krytykowanie 

rządów za pomocą portali społecznościowych wiąże się 

z konsekwencjami prawnymi. Człowiek może zostać 

zaaresztowany i pozbawiony wolności za zwykły post 

w Internecie (na przykład krytykujący politykę 

rządową). Dlatego żeby w sposób bezpieczny 

korzystać z Internetu użytkownik mieszkający w 

państwie Not Free musi mieć zainstalowane na 

komputerze specjalne programy. 

TOR. Anonimowość w Internecie i 

bezpieczeństwo 

Według analityków cyberbezpieczeństwa 

najbardziej zaawansowanym programem 

komputerowym który chroni anonimowość 

                                                           
10 Krohn D., Przeglądarka Tor — Najlepszy przewodnik 

po przeglądarkach Tor 2020, 

https://pl.vpnmentor.com/blog/tor-co-jest-jak-dziala-jaki-

ma-zwiazek-z-korzystaniem-z-sieci-vpn/ [dostęp: 

19.07.2020] 

11 Co to jest TOR i jak z niego korzystać?, 

https://bezpiecznyvpn.pl/co-to-jest-tor/ [dostęp: 08.07.2020] 

użytkownika w Internecie (a znaczy i jego 

bezpieczeństwo) jest TOR10. Skrót TOR pochodzi od 

angielskiego The Onion Router, co w wolnym 

tłumaczeniu określane jest przez internautów jako 

“Sieć Cebulkowa”11. Tomasz Szydłowski w artykule 

Tor – wszystko, co trzeba wiedzieć o sieci cebulowej 

pisze, że „TOR jest siecią tysięcy serwerów (proxy), 

które podczas otwierania stron internetowych włączają 

się między internautę i stronę w różnej kolejności. 

Pierwszy serwer proxy podmienia przy tym adres IP 

peceta na własny. Na każdym następnym przystanku 

oznaczenie zmienia się kolejny raz. W ten sposób 

operator strony nie poznaje prawdziwego pochodzenia 

zapytania. TOR wysyła zaszyfrowane zapytania i 

adresy IP użytkownika do operatora strony. Każdy 

serwer proxy w łańcuchu rozszyfrowuje teraz dane 

poprzedniego proxy i szyfruje je ponownie dla 

następnego. Jeśli jeden z serwerów proxy jest 

inwigilowany, to otrzymane informacje będą 

bezwartościowe. Tylko ostatni serwer w łańcuchu 

tłumaczy zapytanie z powrotem na otwarty tekst - to 

jedyny słaby punkt”12.  

 

12 T. Szydłowski, Tor – wszystko, co trzeba wiedzieć o 

sieci cebulowej, 

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/tor-

wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-sieci-cebulowej/lp69phy 

[dostęp: 08.07.2020] 

https://eais.rkn.gov.ru/en/#form
https://pl.vpnmentor.com/blog/tor-co-jest-jak-dziala-jaki-ma-zwiazek-z-korzystaniem-z-sieci-vpn/
https://pl.vpnmentor.com/blog/tor-co-jest-jak-dziala-jaki-ma-zwiazek-z-korzystaniem-z-sieci-vpn/
https://bezpiecznyvpn.pl/co-to-jest-tor/
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/tor-wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-sieci-cebulowej/lp69phy
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/tor-wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-sieci-cebulowej/lp69phy
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Przykład działania TOR. Źródło: https://trybawaryjny.pl/czym-jest-tor/#prettyPhoto 

 

Lukasz Michalik podaje, że TOR powstał w 

DARPA (amerykańskiej Agencji Zaawansowanych 

Obronnych Projektów Badawczych), która angażuje się 

w rozwój różnych technologii dających szansę na 

wykorzystanie w wojsku13. W artykule Sieć TOR, czyli 

jak zostałem przestępcą on pisze, że „inicjatywa 

DARPA była następnie rozwijana przez laboratorium 

badawcze amerykańskiej marynarki wojennej, a 

doprowadzeniem projektu do stanu używalności zajęła 

się organizacja Electronic Frontier Foundation, 

zajmująca się znoszeniem barier w Sieci i walką o 

internetową wolność słowa. W 2004 roku gotowy TOR 

został przekazany organizacji non profit o nazwie Tor 

Project, która od tamtego czasu zajmuje się jego 

udoskonalaniem i rozwojem”14. Departament stanu do 

dziś finansuje działalność The Tor Project.  

Zdaniem Michalika TOR powstał w celu 

promowania wartości zachodnich wśród mieszkańców 

krajów muzułmańskich zarządzanych przez reżimy 

teokratyczne15. O racji tego zdania może świadczyć to, 

że TOR wszedł na arenę internetową po 2001 roku 

kiedy doszło do agresji Stanów Zjednoczonych na 

Islamski Emirat Afganistanu w którym od 1996 roku 

rządził ultrakonserwatywny islamski ruch Taliban 

odrzucający wartości światu zachodniego. W 2003 

roku USA zaatakowali totalitarny Irak oraz groziły 

wojną innym krajom z tzw. „osi zła”: Iranowi, Syrii, 

Libii16.  

                                                           
13 Ł. Michalik, Sieć Tor, czyli jak zostałem przestępcą, 

https://gadzetomania.pl/4011,siec-tor-czyli-jak-zostalem-

przestepca [dostęp: 08.07.2020] 

14 Tamże 

15 Tamże 

Zdaniem badaczy TOR ma swoje plusy i minusy. 

Do plusów one odnoszą: 

1) otwarty kod źródłowy, dzięki czemu każdy 

użytkownik może do kodu “zajrzeć” i zobaczyć, co się 

w nim znajduje. Według portalu BezpiecznyVpn.pl 

„Informacje w nim zwarte nie będą jednak jasne dla 

tych, którzy z programowaniem nie mają wiele 

wspólnego. Otwarty kod umożliwia społeczności 

sieciowej na bieżąco monitorować ewentualne błędy i 

luki w kodzie, co zwiększa bezpieczeństwa działania 

sieci cebulkowej17”. 

2) darmowy dostęp do programu. Odpowiednie 

narzędzia (przeglądarkę Tor Browser) można pobrać za 

darmo ze strony https://www.torproject.org/ 

Do minusów badacze odnoszą niska prędkość. 

Według portalu BezpiecznyVpn.pl „jest to 

spowodowane niczym innym jak konstrukcja TOR-a. 

Sieć cebulkową tworzą węzły wolontariuszy, którzy 

charakteryzują się zróżnicowaną prędkością łącza. To 

właśnie węzły są wykorzystywane do przesyłania 

pakietów danych, a ich niska wydajność ma 

bezpośredni wpływ na szybkość działania całej 

sieci18”. 

Portal BezpiecznyVpn.pl podaje, że „połączenie 

poprzez sieć TOR pozwoli na ukrycie IP, korzystanie z 

sieci w sposób anonimowy, omijanie cenzury internetu, 

a także dostęp do blokowanych treści19”. 

16 https://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/print/20020

129-11.html [dostęp: 08.07.2020] 

17 https://bezpiecznyvpn.pl/co-to-jest-tor/ [dostęp: 

08.07.2020] 

18 Tamże 

19 Tamże 

https://trybawaryjny.pl/czym-jest-tor/#prettyPhoto
https://www.eff.org/
https://www.torproject.org/
https://www.torproject.org/
https://gadzetomania.pl/4011,siec-tor-czyli-jak-zostalem-przestepca
https://gadzetomania.pl/4011,siec-tor-czyli-jak-zostalem-przestepca
http://www.bezpiecznyvpn.pl/
https://www.torproject.org/
http://www.bezpiecznyvpn.pl/
http://www.bezpiecznyvpn.pl/
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/print/20020129-11.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/print/20020129-11.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/print/20020129-11.html
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Źródło: University of Oxford, http://geography.oii.ox.ac.uk/the-anonymous-internet/ 

 

Dostępność TOR dla zwykłych użytkowników 

jednak nie oznacza dużego zainteresowania tym 

programem. Brak wiedzy wśród mieszkańców państw 

totalitarnych na temat istniejących możliwości 

bezpiecznego korzystania się z sieci Internet sprawia, 

że obecnie z tej formy anonimowego przeglądania 

zasobów sieciowych korzysta niewiele ponad 700 

tysięcy osób na całym świecie20, gównie z państw 

zachodnich: USA, Niemiec, Holandii, Francji, 

Zjednoczonego Królestwa, Kanady. 

Wnioski 
Z raportu Freedom in the World 2020 wynika, że 

miliardy ludzi obecnie są pozbawione wolnego dostępu 

do informacji oraz możliwości bezpiecznego 

komunikowania się przez Internet. Większość państw 

nadal próbuje kontrolować i ograniczać swoich 

obywateli, cenzuruje informacje, prześladuje 

opozycjonistów i niezależnych dziennikarzy. Dlatego 

ważnym jest szerzyć wiedzę wśród mieszkańców 

państw totalitarnych na temat możliwości korzystania 

się z Internetu w sposób anonimowy i bezpieczny w 

tym za pomocą takich programów komputerowych jak 

TOR. Taka wiedza może pomóc wielu ludziom 

uzyskać dostęp do informacji niezależnej oraz chronić 

swoje życie i wolność. Dzisiaj TOR jest ważnym i 

głównym narzędziem umożliwiającym się obejście 

cenzury państwowej oraz komunikowania się ze 

światem zewnętrznym w sposób bezpieczny. Jest ten 

program prawdziwym „oknem” na świat dla 

mieszkańców państw totalitarnych. 
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АНОТАЦІЯ 

Перська затока є один з найбільш напружених регіонів світу в політичному, соціально-економічному 

і військовому аспектах. В статті розглянуто основні напрями зовнішньої політики Ісламської Республіки 

Іран в регіоні Перської затоки. Ісламська Республіка Іран займає одну з центральних місць у даному регіоні 

та здійснює політику, спрямовану на поширення та зміцнення регіонального впливу. 

У статті проаналізовано особливості енергетичного та релігійного фактору у відносинах між держа-

вами регіону. Поєднання двох чинників, а саме – географічного положення і енергетичних ресурсів, пере-

творило Іран в стратегічно важливого гравця в регіоні Перської затоки. Ця обставина не тільки сформувала 

зовнішню політику Ірану, а й призвела до економічних і соціальних перетворень у країні. З іншого боку, 

наявність глибоких протиріч між шиїтськими та сунітськими релігійними групами створює серйозну за-

грозу не лише для безпеки регіону, а й впливає на загальну політичну ситуацію у світі. 

ABSTRAKT 

Zatoka Perska jest jednym z regionów świata, w którym występują liczne napięcia, zarówno w aspektach 

politycznych, społeczno-gospodarczych, jak i wojskowych. Artykuł omawia podstawy i główne kierunki polityki 

zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu w regionie Zatoki Perskiej. Islamska Republika Iranu(IRI) zajmuje jedno 

z centralnych miejsc w regionie i realizuje politykę mającą na celu szerzenie i wzmocnienie wpływów 

regionalnych. 

W artykule przeanalizowano główne czynniki, religijny i energetyczny, wpływające na stosunki między 

krajami regionu. Połączenie dwóch czynników, a mianowicie położenia geograficznego i zasobów 

energetycznych, przekształciło Iran w strategicznie ważnego gracza w regionie Zatoki Perskiej. Z drugiej strony, 

pojawienie się głębokich sprzeczności między szyickimi i sunnickimi grupami religijnymi stanowi poważne 

zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa regionu, ale także wpłynęło na ogólną sytuację polityczną na świecie. 

Ключові слова: зовнішня політика, Ісламська Республіка Іран, Перська затока, Близький Схід, Ліга 

Арабських Держав (ЛАД), шиїтський півмісяць. 

Słowa kluczowe: polityka zagraniczna, Islamska Republika Iranu, Zatoka Perska, Bliski Wschód, Liga 

Państw Arabskich (LPA),szyicki półksiężyc.  

 

1. Wstęp. 

Islamska Republika Iranu jest aktywnym, 

międzynarodowym graczem zaangażowanym w 

globalną debatę na temat aktualnych kwestii stosunków 

międzynarodowych. Polityka zagraniczna Teheranu 

jest dość agresywna, nastawiona na osiągnięcie i 

realizację własnych celów. Ostatnie wydarzenia na 

Bliskim Wschodzie, wojna w Iraku, Bahrajnie, 

Jemenie, czynią tematykę badania aktualną. 

Celem artykułu jest analiza głównych zasad oraz 

specyfiki polityki zagranicznej Islamskiej Republiki 

Iranu w regionie Zatoki Perskiej. Aby osiągnąć 

wyznaczony cel wykorzystano ogólnnaukowe oraz 

specjalne metody poznawcze. W szczególności 

wykorzystano metody indukcji i dedukcji, a także 

analizy. Za pomocą metod indukcyjnych i 

dedukcyjnych można było kompleksowo zbadać 

główne aspekty polityki zagranicznej IRI w Zatoce 
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Perskiej. Wykorzystano także metodę historyczną i 

analizę systemową. 

Należy zaznaczyć, że ważnym elementem 

historycznego rozwoju Islamskiej Republiki Iranu w 

ostatniej dekadzie, stanowi stopniowa transformacja 

jego rewolucyjnych składowych od skrajnego 

radykalizmu do pragmatycznego i umiarkowanego 

islamizmu. 

2. Znaczenie i rola IRI w Zatoce Perskiej. 

We współczesnej literaturze nie ma spójności w 

poglądach dotyczących określenia granic Bliskiego 

Wschodu i przynależności lub braku przynależności do 

tego regionu konkretnych państw, w tym IRI. 

Niektórzy autorzy zauważają, że kraje Bliskiego 

Wschodu znajdują się w regionie wschodniej części 

Morza Śródziemnego i jako czynniki [6, c. 87] 

zjednoczenia bliskiego wschodu wskazują czynniki 

religijne i etnolingwistyczne, które ich zdaniem 

świadczą o przynależności do cywilizacji 

muzułmańskiej [2, c. 22]. Wyznaczenie granic Zatoki 

Perskiej według J. Czerkaskiej zależy od 

"przynależności gospodarczej i politycznej", zgodnie z 

którym następujące kraje są związane z regionem: 

państwa-członkowie Rady Współpracy Państw Zatoki 

(RWPZ) – Bahrajn, Katar, Kuwejt, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie (ZEA), Oman, Królestwo Arabii 

Saudyjskiej, Jemen z jednej strony, i Irak, Iran – z 

drugiej [5, c. 83-85]. Należy zauważyć, że Zatoka 

Perska jest największym regionem rezerw 

energetycznych na świecie. Kraje Zatoki Perskiej 

(Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt, Bahrajn, Katar i 

Zjednoczone Emiraty Arabskie) stanowią około 66% 

światowych rezerw ropy naftowej, natomiast Arabia 

Saudyjska dysponuje 22,3% światowych rezerw ropy 

naftowej. 

Z geopolitycznego punktu widzenia Iran ma 

szczególny wpływ w regionie. Ponieważ kraj ten 

znajduje się między Zatoką Perską, a Morzem 

Kaspijskim -regiony te posiadają potężne rezerwy 

energii. Bezpośrednie sąsiedztwo z tak ważnymi 

regionami, jak Azja Środkowa i Bliski Wschód oraz 

własne wpływy w tych regionach, przyczyniają się do 

zwiększenia roli Iranu w stosunkach regionalnych [9, c. 

7-8] i międzynarodowych. Długie wybrzeże Iranu w 

Zatoce Perskiej, obecność pól naftowych i gazowych 

oraz terminali naftowych w południowych portach IRI, 

wsparcie dla eksportu i importu Iranu do portów Zatoki 

Perskiej oraz, co najważniejsze, utworzenie Islamskiej 

Republiki Iranu, sprawia, że jest ona jednym z 

najważniejszych miejsc w regionie i realizuje politykę 

mającą na celu szerzenie i wzmocnienie wpływów 

regionalnych. Wiodąca pozycja Iranu w regionie 

Zatoki Perskiej jest wzmacniana czynnikami 

historycznymi, kulturowymi, religijnymi, 

rewolucyjnymi i geopolitycznymi, które kiedyś 

obejmowały znaczne przestrzenie, na których dziś 

znajdują się inne, sąsiednie państwa. Dlatego z 

większością krajów regionu Iran ma wspólną 

przeszłość historyczną i kulturową. Szczególnie jego 

znaczenie nasiliło się po rewolucji islamskiej, kiedy 

doszło do odrzucenia wartości prozachodnich oraz 

pełnego wsparcia i rozwoju islamskich tradycji 

kulturowych. Przywódca rewolucji islamskiej Imam 

Chomeini zwrócił znaczną uwagę na rozwój kultury 

irańskiej i uznał ją za fundamentalną w utrwalaniu 

irańskich trdycji [4, c. 32]. 

Obecnie Iran jest państwem, które zajmuje ważną 

pozycję geopolityczną, posiada duże rezerwy 

strategicznie ważnych złóż, duże zasoby ludzkie i ma 

potężny potencjał wojskowy i gospodarczy. Iran 

posiada 16% światowych rezerw gazu ziemnego, jest 

czwartym eksporterem ropy naftowej na świecie 

(drugim w OPEC), a także największym dostawcą ropy 

naftowej dla Chin. 

Polityczna walka w Zatoce Perskiej, jak uważa 

większość naukowców, jest ściśle związana z 

"czynnikiem naftowym" i w dużej mierze jest nim 

spowodowana. Konkurencja i niewłaściwe działania w 

gospodarce naftowej są zasadniczo spowodowane 

przez aspiracje polityczne zainteresowanych monarchii 

arabskich, a także przez kraje Europy Zachodniej i 

USA [3, c. 142]. Naturalnym wydaje się pragnienie 

przywódców Iranu, aby zmniejszyć zależność 

gospodarki od ropy naftowej, a zatem i zależność 

polityczną od rynku zewnętrznego. Trudno jest 

rozwiązać ten problem, ponieważ oczywiste jest, że dla 

podstawy finansowej restrukturyzacji gospodarki 

najłatwiej jest wykorzystać dochody z ropy naftowej. 

Iran sformułował koncepcję "szyickiego 

półksiężyca", w ramach którego stara się stworzyć 

przestrzeń rozciągającą się od Zatoki Perskiej do 

Morza Śródziemnego, która należy do terytorium 

Iranu, Iraku, Syrii i Libanu – tak zwanej szyickiej strefy 

bezpieczeństwa [4, c. 52]. Dziś Iran buduje swoje 

interesy geopolityczne, biorąc pod uwagę fakt, że 

głównymi rywalami regionalnymi są Arabia Saudyjska 

i Izrael, które aspirują do hegemonii nie tylko w Zatoce 

Perskiej, ale i na całym Bliskim Wschodzie.  

3. Stosunki między Iranem a krajami RWPZ. 

Rada Współpracy Państw Zatoki obejmuje sześć 

suwerennych i niepodległych państw: Arabię 

Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, 

Katar, Kuwejt, Oman, które zjednoczyły się w celu w 

wypracowania wspólnej strategii, mającej 

zabezpieczyć ich wpólne interesy 

RWPZ jest jedynym wielostronnym forum 

bezpieczeństwa regionalnego w Zatoce Perskiej, 

jednak ma wiele wad [10, c. 5-6]. Wśród krajów Zatoki 

Arabskiej stosunek do Iranu jest więcej niż wrogi, 

szczególnie z Arabią Saudyjską i ZEA. Historycznie 

Iran i Arabia Saudyjska nigdy nie miały przyjaznych 

stosunków. Wynika to z religijnych, kulturowych i 

ideologicznych różnic, zaciętej rywalizacji o dominację 

w regionie Zatoki Perskiej, świecie muzułmańskim 

oraz międzynarodowych rynkach energii. 

Geopolityczne ambicje Iranu, które tworzą „szyicki 

półksiężyc” w ostatnich dziesięcioleciach, powodują 

rozdrażnienie arabskich monarchii Półwyspu 

Arabskiego. Biorąc pod uwagę, że około 10% ludności 

Arabii Saudyjskiej to szyici, którzy zamieszkują 

właśnie we wschodniej prowincji z zasobami ropy 

naftowej, co stwarza poważne problemy dla sunnickiej 

dynastii rządzącej krajem. Próby głoszenia 

„antymonarchicznych” haseł przez szyitów spotyka się 

z ostrą reakcją saudyjskich służb bezpieczeństwa. 

Właśnie Arabia Saudyjska pomogła sunnickiemu 
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rządowi Bahrajnu stłumić szyicką większość w tym 

kraju. Irańczycy rozpalili pragnienie ludzi, aby pozbyć 

się rządzącej władzy, nie interweniować bezpośrednio 

w konflikt i ograniczyć głównie wsparcie ideologiczne 

i finansowe. Arabia Saudyjska obawia się 

geopolitycznych ambicji Teheranu, a zwłaszcza 

koncepcji poszerzenia rewolucji islamskiej i ambicji 

dotyczących regionalnego liderstwa [5, c.174]. 

W ostatnich latach doszło do zaostrzenia dawnego 

sporu między Islamską Republiką Iranu i 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oficjalne 

przedstawiciele ZEA, przy wsparciu arabskich 

sąsiadów w regionie, wymagają zwrotu trzech 

spornych wysp, które zajmują strategicznie ważną 

pozycję w Zatoce Perskiej. Prowadzi to do dalszego 

wzrostu napięć, między Iranem, a arabskimi 

monarchiami Zatoki Perskiej. Sporne są wyspa Abu 

Musa, Wielki Thumb i Mały Thumb położony przy 

wyjściu z Zatoki Perskiej w Cieśninie Ormuz. 

Lokalizacja wysp sprawia, że są strategicznie ważne, 

ale teraz ich znaczenie jest jeszcze wieksze, ponieważ 

przez ich obszar idzie do 30-40% całkowitego 

światowego eksportu ropy naftowej [4, c. 73]. W ciągu 

ostatniej dekady Iran wzmocnił swoją kontrolę nad 

wyspami i nie zapobiegł rewolucji i długotrwałej 

wojnie z Irakiem. Teraz wyspy są bardzo dobrze 

chronione i są częścią irańskiej strategii obronnej w 

Zatoce Perskiej i Cieśninie Ormuz. Na wyspach 

znajdujących się irańskie garnizony, bazy morskie, z 

których można obsługiwać rakiety, łodzie torpedowe i 

okręty podwodne. 

Stosunki dwustronne między tymi krajami 

przeżywają obecnie zdecydowanie nienajlepsze czasy, 

ale oprócz sporów terytorialnych istnieje wiele innych 

problemów. Teheran patrzy z podejrzliwością na 

bliskie stosunki między ZEA, a Stanami 

Zjednoczonymi i Francją, a także na obecność 

amerykańskich i francuskich baz wojskowych. 

Wielomiliardowe zakupy broni zrealizowane przez 

ZEA również nie mogą pozostać niezauważone, biorąc 

pod uwagę, że podstawowe środki z budżetu idą na 

wzmocnienie Powietrznych Sił Zbrojnych, Marynarki 

Wojennej i Ochrony Przeciwrakietowej. Z kolei 

monarchowie ZEA, a także Arabia Saudyjska i Katar są 

bardzo zaniepokojeni irańskim programem jądrowym i 

ekspansją wpływów Iranu na Bliskim Wschodzie [1, C. 

98]. Należy zauważyć, że pomimo wszystkich 

konfliktów i sporów ZEA jest największym irańskim 

partnerem handlowym wśród krajów Zatoki Perskiej. 

Pomimo konfliktu terytorialnego Iran i ZEA 

aktywnie rozwijają stosunki biznesowe i gospodarcze. 

Emiraty są jednym z wiodących importerów irańskiej 

żywności i innych produktów oraz zajmują wiodącą 

pozycję w eksporcie swoich produktów do Iranu. 

Stosunki IRI z Kuwejtem i Omanem można 

również nazwać neutralnymi. W tych krajach istnieją 

dosyć duże społeczności szyickie, a do otwartej 

konfrontacji z Iranem przywódcy Kuwejtu i Omanu nie 

są gotowi. 

W Jemenie, który nie odgrywa znaczącej roli na 

Półwyspie Arabskim, chociaż jest największym krajem 

pod względem populacji, istnieje wystarczająco duża 

społeczność szyitów. Stosunki między Jemenem a IRI 

są w stanie zamrożonym, biorąc pod uwagę niestabilną 

sytuację w tym arabskim kraju. 

Stosunki między Bahrajnem a Iranem w dalszym 

ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci nie były przyjazne. 

Oprócz tego sunnicka monarchiczna elita Bahrajnu 

zawsze uważała szyitów za egzystencjalnego wroga. 

Iran z kolei przed ogłoszeniem niepodległości Bahrajnu 

w 1971 roku uznał go za czternastą prowincję. Istnieje 

wiele sporów między tymi dwoma krajami, które 

dotyczą przede wszystkim problemów w regionie i 

aktywnej polityki zagranicznej Teheranu, mającej na 

celu osiągnięcie własnych celów i rozwiązanie 

sprzeczności między nimi. W przypadku 

nierozwiniętych stosunków dyplomatycznych jest to 

mało prawdopodobne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod 

uwagę, że liczba kontrowersyjnych kwestii ciągle 

rośnie. 

Irak nie jest członkiem RWPZ, ale geograficznie 

jest położony nad brzegiem Zatoki Perskiej. USA i ich 

sojusznicy w Iraku w 2003 r. zmienili warunki 

geopolityczne nie tylko w tym kraju, ale także w całym 

regionie Chociaż [8, c. 1-2] IRI nie poparła 

amerykańskiej operacji wojskowej i potępiła ją, to 

jednak inwazja na Irak, do pewnego stopnia, 

odpowiada interesom Iranu. Po obaleniu Saddama 

Husajna wyeliminowano jedno z głównych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa narodowego Iranu. Szyici i 

kurdyjscy działacze polityczni z Iranu, którzy 

wcześniej przebywali na jego terytorium lub wspierali 

go, po obaleniu jego reżimu wrócili do domu i stali się 

„efektownym instrumentem” wpływania na Teheran w 

Bagdadzie. Dało to pierwszą okazję, aby rozszerzyć 

swoje wpływy w regionie i przekształcić jednego z 

wrogów w sojusznika. 

Warto zauważyć, że Iran ma bliskie stosunki z 

rządem szyickim w Iraku. Strategia polityki 

zagranicznej Teheranu w sąsiednim państwie polega na 

zebraniu irackich partii szyickich w celu wzmocnienia 

rządów szyitów w Bagdadzie.  

4. Wnioski. 

Podsumowując, należy zauważyć, że IRI 

prowadzi aktywną politykę zagraniczną nie tylko w 

regionie Zatoki Perskiej, ale także na Całym Bliskim 

Wschodzie. Iran zajmuje jedno z centralnych miejsc w 

regionie Zatoki Perskiej i realizuje politykę mającą na 

celu szerzenie i wzmocnienie wpływów regionalnych. 

Liderska pozycja Iranu w danym regionie jest 

wzmacniana przez historyczne, kulturalne, 

rewolucyjne, regionalne i geopolityczne czynniki. 

Teheran odgrywa dziś kluczową rolę we wprowadzeniu 

pokoju i bezpieczeństwa w regionie, co wpływa na 

międzynarodową stabilność na świecie. 

Stanowisko arabskich stolic w sprawie polityki 

regionalnej prowadzonej przez Iran zależy przede 

wszystkim od historii i obecnego stanu stosunków 

między państwami, perspektyw ich rozwoju i 

wspólnych interesów. Członkowie RWPZ mają nie do 

końca nieprzychylny stosunek do Iranu i mają 

wątpliwości do jego polityki zagranicznej. 

Dziś nie ma wątpliwości co do znaczenia 

regionalnego Iranu. Wzmacniają ją zasoby kulturowe, 

religijne, wojskowe, gospodarcze, demograficzne i 
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ideologiczne, co jest szczególnie zauważalne w 

przypadku Iraku, Jemenu i Bahrajnu.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті піднімаються проблеми цифрової демократії, використання новітніх цифрових технологій та 

цифрові трансформації в демократичному процесі в тому числі й у діяльності неурядових організацій 

(НУО). Розглянуті основні механізмів та засобів запровадження принципів прямої демократії з урахуван-

ням сучасних цифрових технологій, характеристики, рівні участі та напрями взаємодії НУО з органами 

публічної влади. Запропоновані комплексні заходи досягнення ефективної системи взаємодії органів 

публічного управління та НУО, а також цифрові інструменти діяльності НУО з використанням сучасних 

технологій, у т. ч. штучного інтелекту та технології «Блокчейн». Розглянуто питання інтероперабельності 

взаємодії органів публічного управління та НУО. 

ABSTRACT 

The article raises the issues of digital democracy, the use of the latest digital technologies and digital trans-

formations in the democratic process, including in the activities of non-governmental organizations (NGOs). The 

main mechanisms and means of implementing the principles of direct democracy, taking into account modern 

digital technologies, characteristics, levels of participation, and areas of interaction of NGOs with public authori-

ties are considered. Comprehensive measures to achieve an effective system of interaction between public admin-

istration and NGOs, as well as digital tools for NGOs using modern technologies, including artificial intelligence 

and Blockchain technology, are proposed. The issue of interoperability of interaction between public administra-

tion bodies and NGOs is considered. 
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The urgency of the problem. The development 

of modern technologies and digital transformations af-

fect, among other things, the principles of democratic 

processes. One of such manifestations was the emer-

gence of a new form of social relations – digital democ-

racy, which is characterized by the use of digital tech-

nology as one of the main means of involving citizens 

in social and governmental processes at all levels of 

public life. However, at the state level, not enough at-

tention is paid to the development of digital democracy 

tools for non-governmental organizations. 

Analysis of recent research. The role of non-gov-

ernmental organizations in the development of civil so-

ciety has always aroused interest in both Ukrainian and 

world scientific thought. Theoretical and methodologi-

cal foundations of the study of public organizations are 

presented in the works of such scientists as O. Vash-

chuk, E. Dodina, L. Kormich, V. Kravchuk, I. Rozhko, 

I. Kichko, G. Domanski, J. Laville, D. Lewis, W. Pow-

ell, A. Tocqueville, S. Feldman, J. Fisher, and others. 

The issue of digital transformations in the field of pub-

lic administration has become the object of research of 

many foreign and Ukrainian scientists, so, in our opin-

ion, it is worth mentioning the thorough scientific 

achievements of O. Karpenko, O. Orlov, S. Bremen and 

D. Kreis, L. DeNardis, H. Margets, A. Williams and 

H. Hay, as well as K. Schwab, who studied the creation 

and practical implementation of the concept of "Digital 

Era Governance" (DEG). Despite the rather extensive 

coverage of the functioning of public associations, the 

issue of digitalization of NGOs as civil society institu-

tions remains underdeveloped. 

The purpose of the article. Identify the issues of 

non-governmental organizations in the context of digi-

tal transformations and offer tools for digital participa-

tion for NGOs. 

Presenting the main material. Digital democ-

racy is a form of public relations in which citizens, us-

ing digital technologies, and, on their initiative, partic-

ipate in the process of formation, decision-making, and 

control over their implementation at the level of public 

authorities; the main purpose of which is to increase the 

effectiveness of citizen participation in public govern-

ance processes [1]. 

Until recently, the use of digital technologies in 

the democratic process focused mainly on the use of 

online voting procedures, but recently the debate has 

shifted to expanding the role of technology in the dem-

ocratic process and focused on digitizing existing pro-

cesses, creating and reviving various basic democratic 

institutions and methods at a new technological level. 

Even though these initiatives have their differences, an 

essential feature of all is the focus on increasing the ac-

tivity of citizens in the democratic process. Using digi-

tal technology as a means to this end, it is now possible 

to raise awareness, transparency, and accountability 

and to consider a wider variety of views, which can un-

doubtedly lead to better public policy outcomes. Digital 

democracy is essentially a technological platform for 

participatory democracy, which has the right to deter-

mine or influence the exercise of powers and responsi-

bilities of public authorities and is a component of both 

representative and direct democracy, realizes the right 

of public participation in political decision-making [2]. 

The world experience of digital democracy offers 

the use of interactive technologies through the creation 

of digital (information and communication) platforms, 

organization of online access to draft decisions and reg-

ulations, transfer of activity of public authorities, and 

its representatives to social networks, which radically 

changes the public landscape. In this context, digital de-

mocracy, representing the public interest, behaves au-

tonomously from the government and, accordingly, has 

its trajectory of development. Its variety aimed at the 

realization of public participation is "liquid democ-

racy", the essence of which is to unite direct and repre-

sentative democracies and makes them accessible to the 

vast majority of society. In the concept of volatile de-

mocracy, it is defined as "direct parliamentary" and is 

applied according to the principles of adhocracy [1]. 

Traditional (offline) democratic processes can be 

digitized. In Ukraine, digital democracy is at an early 

stage of development and is closely linked to socio-po-

litical phenomena. The components of the development 

of digital democracy should be tools: e-parliament, e-

voting, e-justice, e-mediation (pre-trial dispute resolu-

tion), e-referendums, e-consultations, e-petitions, e-po-

litical campaigns, e-polls [ 3]. 

The development of digital governance and dem-

ocratic processes, the application of a universally rec-

ognized system of democratic values, in particular the 

participation of citizens and civil society institutions in 

the formation and implementation of public policy, 

plays a key role in ensuring economic and social pro-

gress in the country. 

The tools of digital democracy can provide many 

benefits to democratic processes. They can reduce the 

transaction costs of information dissemination and 

civic participation; promote transparency and systema-

tize the fight against corruption more effectively; to 

create a new experience of direct, interactive, analytical 

participatory involvement of citizens in politics; pro-

mote the dissemination of ideas, mobilization of citi-

zens and networking; provide space for collective prob-

lem solving and political learning; to involve new par-

ticipants in political processes [4]. 

The basis of digital democracy at the present stage 

of development of society is a set of mechanisms and 

means of implementing the principles of direct democ-

racy. In Ukraine, such instruments for citizen participa-

tion already exist and are regulated by law, which, in-

cluding the introduction of and using the mechanisms 

of digital democracy [5]: 

– request for public information (Laws of Ukraine 

“On Access to Public Information”, “On Information”, 

Decree of the President of Ukraine and Resolution of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine); 

– appeals (requests) of citizens (Law of Ukraine 

"On appeals of citizens" and the resolution of the Cab-

inet of Ministers of Ukraine); 

– electronic petitions (Law of Ukraine "On Citi-

zens' Appeals", Decree of the President of Ukraine); 

– participatory budgeting/participation budget (at 

the initial stage of implementation/testing in several 
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dozen cities, implemented by decisions taken by local 

councils). 

However, with the rapid development of digital 

transformations of society and the development of dig-

ital tools, both for individuals and businesses there is a 

significant gap in the provision of digital public ser-

vices to non-governmental organizations. For the most 

part, the only digital tool for NGOs is the electronic reg-

istration of an organization with the creation of an entry 

in the register of public formations, and the only digital 

communication channel is e-mail. On the other hand, 

without modern digital tools, there is no single compre-

hensive information about the activities of NGOs. 

The relationship between public administrations 

and NGOs in the framework of digital governance is in 

line with the G2N (Government to Non-governmental 

organization) interaction model, which builds a digital 

information society aimed at interacting outside gov-

ernment, developing communities, public partnerships 

and civil society. The model assumes the emergence of 

various associations or interest groups that provide an 

increase in living standards. The basis for the G2N in-

teraction model is open access to government infor-

mation for all participants in the exchange of infor-

mation. The main characteristics of the G2N model by 

types of interaction are [6]: 

– Information. Exchange of information regarding 

administrative acts, administrative policy, data, regis-

ters, laws, political programs, background information 

to decisions, etc; 

– Communication Online. Information is ex-

changed among different organizations and agencies, 

discussion fora, communication in negotiation and de-

cision making, interaction regarding administrative 

acts; 

– Transaction. Intra-organizational workflow, and 

exchange of policy and solution, data, information and 

knowledge management, etc. 

Depending on the stages of decision-making and 

the intensity of participation, there are four levels of 

participation [5]: 

– Information. Relatively low level of participa-

tion, which usually consists of the unilateral provision 

of information from public authorities, where interac-

tion or participation of NGOs is not required or ex-

pected; 

– Consultation. Public authorities may ask NGOs 

to express their views on a specific political issue or the 

political process. The initiators and authors of the top-

ics are public authorities, not a non-governmental or-

ganization; 

– Dialogue. Either party can initiate a dialogue, 

which in turn can be broad or cooperative; 

– Partnership. This is the highest level of involve-

ment at which NGOs and public authorities work 

closely together, while NGOs remain independent, 

have the right to campaign and act independently of 

partnerships. The partnership may include activities 

such as the provision of services, participation forums, 

and the establishment of joint decision-making bodies. 

Each type and level of interaction must use its own 

set of digital tools, which, moreover, must comply with 

the principles of interoperability. 

To achieve an effective system of interaction be-

tween public administration and NGOs, it is necessary 

to ensure the implementation of comprehensive 

measures in the following areas: 

– wide involvement of profile NGOs in develop-

ment planning and monitoring of the state of digital 

government development; 

– stimulating the use of electronic tools to involve 

citizens and supporting public initiatives in the field of 

digital governance; 

– modernization of public services and develop-

ment of interoperable interaction of the authorities, in-

dividual citizens in NGOs with the help of information 

and communication technologies, including the use of 

Blockchain distributed registry technology and artifi-

cial intelligence; 

– development and expansion of the functional ca-

pabilities of the institute of electronic appeals and elec-

tronic petitions, 

– development of tools "open budget", "public 

budget", online discussion of draft regulations and 

other tools for citizen participation in governmental de-

cisions; 

– formation and development of open data infra-

structure based on a single state web portal of open 

data, integrated with other relevant resources, public 

application programming interfaces (API), open stand-

ards and formats; 

– publication and regular updating of data sets in 

the form of "open data" by the public interest, best in-

ternational practices, established requirements for data 

quality and openness and transparency of activities; 

– implementation of the principle of a single elec-

tronic window ("one-stop-shop") through ensuring the 

development and functioning of the Unified State Por-

tal of Administrative Services as a single point of ac-

cess for individuals and legal entities, including NGOs 

to electronic services; 

– development of electronic public procurement, 

electronic contracts and invoices, electronic auctions; 

– stimulating the development of public projects 

and services (social, public, media and commercial) 

based on open data, including in cooperation with the 

authorities, to increase the openness and efficiency of 

their activities, provide quality services and develop an 

innovative business; 

– introduction of integrated electronic services for 

NGOs; 

– implementation of the principle of “single-sign-

on” through the introduction of an integrated system of 

electronic identification and authentication and reuse in 

information and telecommunication systems of public 

authorities. 

According to the Unified State Register of Legal 

Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associa-

tions, as of January 1, 2019, 84,608 public organiza-

tions, 1,455 public unions, 26,075 religious organiza-

tions, 28,026 trade unions, 314 creative unions, 18,433 

were registered in Ukraine. charitable organizations 

and 1572 bodies of self-organization of the population 

[7]. 

Because, according to the principles of activity, 

NGOs have the characteristics of both individuals and 
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legal entities, which, depending on the basic functions 

of a particular NGO, should determine a set of digital 

e-tools, access to which should be provided through the 

electronic office of NGOs. 

An e-office of an NGO is a personal automated 

workplace of an authorized person of a non-govern-

mental organization, access to which is carried out from 

any computer or other personal communication device 

(smartphone, tablet, etc.) connected to the Internet 

through authentication using electronic digital signa-

ture and authorization of such. 

The e-office of an NGO should perform three 

main functions: 

– providing access to NGO digital toolkits; 

– feedback, in particular, responses to information 

requests and appeals; 

– electronic consultations on socially important is-

sues; 

Digital tool kits should include: 

– tools for processing and publishing electronic in-

quiries and appeals of NGOs; 

– digital participation tools for NGOs; 

– participation tools for NGOs; 

– tools for administering an NGO as a legal entity. 

Sets of digital tools should be defined based on 

certain characteristics of the NGO. One of such features 

is the territorial principle of NGO activity, according to 

which three types of public organizations are distin-

guished by their basic features, the legal status of which 

is defined by law: international (global, regional) non-

governmental organizations, state (all-Ukrainian) pub-

lic organizations and NGOs with local status. 

The second feature that determines the set of digi-

tal tools should be the system of classification of NGOs 

by basic functions [8]: 

– representative (organizations that unite the voice 

of citizens); 

– creative (organizations that provide information 

and advice, as well as lobbying on certain issues); 

– facilitators (organizations that provide support to 

other representatives of civil society, including fund-

ing); 

– service (organizations that implement develop-

ment projects or provide services); 

– social (organizations that promote collective rec-

reational activities). 

Besides, the electronic office of the NGO should 

systematize and automate the activities of the non-gov-

ernmental organization, as well as ensure its openness 

and transparency, thanks to the publicity of information 

about the activities of the NGO. Also, the introduction 

of an e-office of an NGO will allow the use of the NGO 

rating tool, which aims to increase trust in both NGOs 

and public authorities in general, especially at the local 

level, and simplify the system of collecting statistical 

information to assess the reliability of organizations for 

providing grants and transparent public funding for 

such NGOs. For example, NGOs with a high confirmed 

rating of activity in the framework of rating voting in 

the system of public councils should have a priority sta-

tus, which makes it possible to reduce the impact of the 

corruption component in the activities of such entities. 

Another result of the implementation of the rating sys-

tem should be the development of mechanisms for in-

volving residents in local self-government. It should be 

noted that at the present stage of development of soci-

ety rating systems for evaluating the activities are 

widely used in science, education, banking and credit, 

urban planning, and many other areas. 

To implement NGO rating tools, it is necessary to 

define a set of multifactor evaluation criteria, based on 

which the current rating of a particular organization 

will be calculated. Such criteria may include involve-

ment in the decision-making process, availability in the 

information space, activities in electronic appeal sys-

tems, public budgets, etc. 

One of the effective mechanisms of modern de-

mocracy is the system of the electronic appeal of citi-

zens. According to Article 3 of the Law of Ukraine "On 

Citizens' Appeals" appeals of citizens or public organi-

zations, given the lack of legislation in the current leg-

islation, which would regulate the consideration of ap-

peals of public organizations, as well as given that a 

public organization is an institution that acts on behalf 

of and in the interests of its members (in particular, cit-

izens of Ukraine), exercises their rights, promote the 

protection of the rights of citizens of Ukraine and the 

restoration of such rights in case of violation [10]. 

There are appeals set out in the written or oral or elec-

tronic form. Separately, and especially in the field of 

local self-government, it is necessary to consider the 

types of such appeals: proposals, statements and com-

plaints [9]: 

– Proposal – is an appeal of citizens, which ex-

presses advice, recommendation on the activities of lo-

cal government, council deputies, government officials 

who extend their competence to the community, and so 

on. 

– A statement (petition) is an appeal of citizens 

with a request to promote the realization of their rights 

and interests enshrined in the Constitution and current 

legislation or notification of violation of current legis-

lation or shortcomings in the activities of enterprises 

and institutions; organizations of communal forms of 

ownership, deputies of local councils, officials, as well 

as expressing opinions on improving their activities. 

– Petition – a written appeal to a local government 

or enterprise, institution, organization of communal 

forms of ownership with a request for recognition of the 

person's status, rights or freedoms, etc. 

– A complaint is a request to restore the rights and 

protect the legitimate interests of citizens violated by 

actions (inaction), decisions of local governments, offi-

cials, etc. 

According to the current legislation, all forms of 

appeals, including electronic ones, are divided into in-

dividual, which can be submitted by an individual and 

collective, which can be submitted by a group of per-

sons or can be initiated by an NGO. A separate type of 

petition is a petition. 

An electronic petition is a type of collective peti-

tion signed by several members of a territorial commu-

nity determined by the statute of a territorial commu-

nity or addressed by the local self-government body. 

The petition is addressed to the local self-government 
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body, whose competence (authority) includes the solu-

tion of the issues raised in the petition [1]. 

To improve the system of electronic applications 

and increase the efficiency of local authorities, intro-

duce additional mechanisms for individual and group 

applications and a system of combining mass individ-

ual electronic applications on a package basis with the 

definition of the criteria for such an association. Such a 

mechanism occupies an intermediate link between in-

dividual citizens' appeals and electronic petitions. The 

basic initial criterion for aggregation may be the geolo-

cation data of the object of treatment. The initiator of 

merging such appeals can be either the contact center 

or the initiator of the appeal, who, if there are previous 

submissions with similar content, will be able to link 

their appeal to the existing one. 

One of the technological tools for digitizing the 

activities of NGOs is the use of Blockchain technology 

and artificial intelligence in the automation of appeals. 

Thus, an intelligent bot can perform the function of a 

digital assistant for generating requests and implement 

digital intelligent support in their formation, link the 

text of appeals with the legal framework and data from 

open registers, which ensures organizational and legal 

interoperability of such appeals with digital governance 

systems, and to build connected chains of the process 

of processing appeals and inquiries, incl. using Block-

chain distributed registry technology. Besides, artificial 

intelligence systems, based on a set of criteria, link such 

appeals into packages on certain grounds and build the 

logistics of their implementation. Such tools should re-

duce the transaction and human costs of public author-

ities in the process of reviewing and processing re-

quests and appeals from both NGOs and individuals. 

Conclusions. Legislative modern innovative pro-

duction and technology (including Blockchain systems 

and elements of artificial intelligence), promotion of 

methods of data processing of large volumes (Big 

Data), factual and legal regulation of the principles of 

"digital by default", "single-use of information" and 

"Compatibility to order", as well as use promising 

forms of organization that confirm their activities and 

develop digital technology, using the structure of effec-

tive use of public administration in Ukraine to meet the 

needs and necessities of both citizens and NGOs, im-

proving the governmental system, within strategies of 

the international cycle, transformation, competitiveness 

and stimulation of social and economic development of 

the country. 

By offering a variety of technologies that are com-

bined between all typical e-citizens at the local level, 

taking into account a set of principles that trust the pri-

ority of such barriers, reducing working hours, and us-

ing the efficiency of both contact centers and local au-

thorities. And the use of artificial intelligence systems 

will reduce transaction costs and ensure interoperability 

of interaction between public authorities and NGOs and 

citizens. 

Further research in the field of public administra-

tion should focus on scientific and theoretical justifica-

tion of interoperable mechanisms for the formation and 

implementation of digital democracy in Ukraine, the 

use of modern digital technologies and mechanisms, 

and their legal support. 
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ВВЕДЕНИЕ. Обсуждаемая проблема обуслов-

лена тем, что в содержании преподаваемых медико-

биологических и психолого-педагогических дисци-

плинах в вузах, готовящих специалистов по физи-

ческой культуре и спорту, не рассматривается суть 

природы человеческого сознания, не изучается без-

условная роль самосознания индивидуума в управ-

лении своей жизнедеятельностью и реализации 

врождённых психофизических способностей в из-

бираемой спортивной сфере, включая намечаемое 

восхождение по ступеням мастерства. Более того, 

само понятие «мастерство» спортсмена, как пра-

вило, ограничено сравнительной оценкой уровня 

развития его физических качеств, сложности осво-

енных им определённых технических навыков и 

стратегий, определяющих успешность соревнова-

тельной деятельности и прирост достижений. 

Студенты-спортсмены – будущие тренеры, 

наставники и воспитатели, изучающие теорию и 

практику своей спортивной специализации, без-

условно ожидающие раскрыть секреты повышения 

собственного мастерства или получить професси-

ональные знания для воспитания когорты чемпио-

нов и новых мастеров, фактически знакомятся с об-

щепризнанными представлениями о морфологиче-

ской конституции человека как такового, 

физиологических функциях его организма, наблю-

даемых возрастных изменениях, возможных адап-

тивных перестройках телесных структур и функ-

ций, сопутствующих физическому развитию и ре-

гулярной тренировке. 

При этом, вся информация, десятилетиями (!) 

наполняющая учебники, является результатом 

неких туманных исследований неизвестных попу-

ляций, носит сугубо вероятностный, средне-стати-

стический характер, относится к человечеству во-

обще, вне времени, пространства, истории, науки, 

культуры и потребностей естественно развивающе-

гося общества. Следовательно, нормативные, коли-

чественные характеристики деятельности орга-

низма, фигурирующие в учебниках, не могут слу-

жить объективным основанием для сравнительной 

оценки истинного физического и, тем более, психи-

ческого статуса конкретного спортсмена. Более 

того, на таком сомнительном основании и весьма 

ограниченном знании человеческой природы, 

нельзя ожидать позитивного решения реальных 

практических проблем индивидуализированного 

или массового психофизического оздоровления об-

щества или прогресса многообразных видов 

спорта. Новаторские проекты потребуют принци-

пиальное дополнение содержания профессиональ-

ных знаний изучением и пониманием законов и 

природы, определяющих обширные творческие 

потенции индивидуального сознания, особенно-

сти психики, уникальность врождённой одарён-

ности каждого человеческого существа. 
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Сегодня в компетенциях будущих профессио-

налов, призванных развивать сферу физической 

культуры и спорта, не акцентируется внимание на 

принципиальных различиях практически всех па-

раметров персонифицированного психофизиче-

ского статуса каждой человеческой особи. Ника-

кие дисциплины не раскрывают обучающимся вли-

яние на их индивидуальное сознание информации о 

многомерной родословной персонального генома –

планируемой генетической программы земной, те-

лесной жизнедеятельности. Не раскрывается роль в 

этом процессе изменчивого индивидуального гено-

типа и фенотипа, чьи влияния проявляются в ди-

намике функциональных, физических характери-

стик, в самосознании, интеллектуальном отра-

жении смысла жизни. Обучающиеся остаются 

вне ведения о выражениях феномена осознанно-

сти, касающейся понимания и признания соб-

ственной уникальности в многолюдном мире и воз-

можностей продуктивного использования умствен-

ных потенций в самосовершенствовании, в 

признании широких перспектив и темпов развития 

индивидуализации, в понимании ценности соб-

ственных душевных и духовных качеств. 

Вместе с тем, инновационные тенденции спор-

тивного прогресса, подверженного естественным 

законам эволюции индивидуального и обществен-

ного сознания, способствуют зарождению в само-

сознании спортсменов новых потребностей – вы-

явить наличие и убедиться в деятельной силе твор-

ческих потенций сокровенной человеческой 

природы для их целенаправленного, всестороннего 

совершенствования. 

В современной молодёжной среде растёт гене-

рация своеобразных новаторов, увлечённых спор-

тивным экстримом, намеренно подвергающих 

себя испытаниям неожиданными, непредсказуе-

мыми требованиями к психофизическим качествам 

человека. Необходимость изыскания совершенно 

новых пространственно-временных координаций, 

рождённых в сложных композициях техники воз-

душного, водного, горного спорта, которые испы-

тывают человеческие возможности во взаимодей-

ствиях со стихийными силами природной среды, 

вовлекают энтузиастов экстрима в мужественные 

состязания с собственным разумом. При этом, 

неизбежная мобилизации ранее не проявленных, 

даже не подозреваемых резервов человеческой пси-

хики, мышления, способности к волевой концен-

трации физических сил, – позволяет раскрыть и 

убедительно продемонстрировать уникальные спо-

собности безмерного человеческого духа и мощной 

энергии самосознания. 

Совершенно очевидно, что вершины достиже-

ний в разнообразных видах спорта непреодолимы 

без развития специфических ментальных ка-

честв личности, без её любви к познанию, без 

намеренного, осознанного приведения своего ра-

зума к состояниям высокой психоэмоциональной и 

физической готовности – изыскать решение и 

выйти победителем в непредсказуемых ситуациях 

соревновательной борьбы, превозмочь возможные 

провалы и нарастить успехи. Известные атлеты, 

мировые чемпионы, спортивные звёзды, обладаю-

щие неожиданными, весьма специфическими, твор-

ческими особенностями в умственной деятельно-

сти, ярко выраженным стратегическим мышле-

нием, благодаря которому, они смогли проявить 

уникальные способы самоовладения в критиче-

ских, жизненных и соревновательных ситуациях, 

достичь их успешного преодоления, не без основа-

ний являются субъектами вдохновенных научных 

исследований по всему спортивному миру. В част-

ности, в исследованиях, которые в течение ряда лет 

проводились широко известным американским 

учёным, профессором психологии Стэнфордского 

Университета, членом Американской Академии 

Искусств и Наук, Двик Кэрролл ( dr. Carol S. Dweck 

), представлены неопровержимые доказательства 

того, что не столько конкретные спортивные ре-

зультаты, обусловленные концентрацией физиче-

ской мощности организма спортсмена-лидера – 

голы, очки, секунды, – сколько непосредственные и 

непрестанные умственные, интеллектуальные 

усилия личности, сознательно устремлённой к 

обретению мудрости самопознания, к самоиссле-

дованию, самообучению, самораскрытию, само-

развитию, самопризнанию – составляют, в сово-

купности, главную награду подлинного чемпиона – 

лучшего из лучших в спортивных состязаниях [ 9, 

С. 82]. 

ЗНАЧЕНИЕ ОСОЗНАННОСТИ ДЛЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ В СПОРТЕ 

Очевидно, помимо изучения традиционных 

теорий, технологий и методик спортивной подго-

товки в отдельных видах спорта, составляющих со-

держание учебников, студентам необходимо обре-

сти понимание исключительного значения много-

гранной, самоосознанной умственной 

деятельности, которая создаёт основу реальных 

проявлений и подлинного признания собственных 

возможностей в достижении всестороннего само-

совершенствования качеств разумного, высокоор-

ганизованного, высокоценного человеческого су-

щества. 

Каждому здравомыслящему спортивному про-

фессионалу важно чётко осознать, в чём заключа-

ется его личное, спортивное мастерство, в каких 

качествах, в каком направлении оно может и 

должно приумножаться и совершенствоваться, не 

путая его смысл с коллекционированием собствен-

ных достижений и медалей. Подлинная ценность 

мастерства, по существу, должна выражаться той 

неотразимой силой яркого примера реализации че-

ловеческих возможностей, человеческого таланта, 

которая убеждает и побуждает других спортсменов 

к поиску своих путей и своих вершин саморазви-

тия. 

Поскольку достижение высшего мастерства в 

современном мировом спорте прочно обусловлено 

преимущественно совокупными усилиями и указа-

ниями целого «мозгового штаба» – тренеров, кон-

сультантов, психологов, спортивных врачей, пси-

хика спортсмена, его самосознание и оперативное 

мышление, поневоле утрачивают качества самосто-
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ятельности и надёжности критической оценки соб-

ственных действий, уверенности в своих возмож-

ностях и весомости своих чувств, мнений и реше-

ний. 

В результате, личность, особенно малоопыт-

ного спортсмена или студента, приходит к само-

утверждению, как особи, чьи достижения опосре-

дованы исключительно компетентными рекомен-

дациями со стороны тренера, без которых 

собственное мышление, собственная психика и 

воля – обесцениваются, подавляются, а возможно-

сти творческого интеллекта теряют силу. Избегая 

полемики с авторитетом, спортсмен принуждается, 

затем и привыкает к различным формам внешнего 

программирования сознания, ждёт воздействий 

внешнего побуждения, не исключающего завуали-

рованные рекомендации к использованию эргоген-

ных стимуляторов. При этом, самоосознанность 

личности теряет власть, уступает вере в обещанное 

повышение физической работоспособности и ре-

зультатов, что закономерно исключает мобилиза-

цию сознательной воли и, тем более, подавляет 

умозрительную оценку спортсменом последствий 

подобных рекомендаций. Нивелируется главный 

жизнеутверждающий психический принцип осо-

знанности – «слушай себя!» 

Таким образом, проблема изучения феномено-

логии самоосознанности и достижения спортсме-

нами и тренерами полноты её понимания и дей-

ственности для полноценного здоровья спортсме-

нов и восхождения к высотам спортивного 

мастерства, требует полноценного освещения в 

программе образовательной подготовки професси-

оналов в сфере физической культуры и спорта. 

Как проблема, связанная с психической реаль-

ностью, с развитием личности и проявлением ожи-

даемых и неожиданных возможностей её ментали-

тета, осознанность человека требует рассмотрения 

в различных ракурсах, на основе которых каждый 

индивидуум – спортсмен, тренер, преподаватель – 

сможет провести самоисследование и самооценку 

феномена осознанности, учитывая перспективы и 

запросы, касающиеся собственной жизненной, со-

циальной и профессиональной деятельности. По-

этому, целесообразно обратить внимание на ре-

зультаты различных теоретических подходов и 

сравнить концептуальные выводы исследователей, 

имеющих отношение к различным научным плат-

формам. 

Всестороннее изучение осознанности пред-

принято доктором философии и профессором пси-

хологии Гарвардского Университета Элен Лангер 

(Ellen J. Langer), научная деятельность которой от-

мечена многочисленными наградами, тремя преми-

ями, как выдающегося учёного и премией Всемир-

ного конгресса психологов. Интригующей про-

блеме расшифровки феномена осознанности 

(Mindfullness) – была посвящена её многолетняя 

теоретическая и практическая работа в области 

нейронаук и психологии, которую она осуществляла 

в исследовательском Университете Йеля (Нью Хей-

вен, шт. Коннектикут), в Университете Нью-Йорка 

и Университете Гарварда (Кэмбридж, шт. Массачу-

сетс). Следует отметить, что образовательная и 

научная деятельность этого знаменитого универси-

тета освящена неотразимым древним девизом – 

«VERITAS» – «ИСТИНА», который фигурирует на его 

фронтоне, подразумевая, что именно таким един-

ственным, победоносным оружием разума 

должны владеть профессора, элита исследователей 

и выпускники Гарварда [2 ]. 

Естественно соотнести феномен осознанно-

сти и самоосознанности с уровнем развития и ка-

чествами человеческой психики, с характерными и 

преимущественными особенностями ментальной 

деятельности индивидуума. 

Так ещё в начале нашей эры, в период культур-

ного расцвета римской империи, знаменитый рим-

ский философ и император – Марк Аврелий, /121-

180 г.г./, отмечал, размышляя наедине с собой: 

«Наша жизнь – это то, во что её превращают 

наши мысли». Подразумевалось, что мыслимая, 

осознаваемая человеком жизнь, как вечно движу-

щийся поток событий, объединяет и направляет 

действие духовных сил к постоянным превраще-

ниям телесной материи, что должно побуждать 

личность непрестанно «смотреть в себя, смот-

реть вовнутрь, не довольствоваться поверх-

ностным взглядом», то есть – не утрачивать само-

осознанность. Собственная жизнь Аврелия дей-

ствительно служила примером глубоко 

осознанного стоицизма, присущего личности, ко-

торая демонстрировала завидное умение владеть 

собой, призывала своих сограждан стойко перено-

сить все превратности судьбы, не терять самообла-

дания. 

Среди принципиально важных признаков осо-

знанного состояния сознания личности, выявлен-

ных в исследованиях профессора Лангер, отметим: 

//открытость к восприятию новой информации; // 

понимание наличия множества точек зрения, от-

личных от собственного мнения, что обусловлено 

неизбежными нюансами в ментальном отражении 

событий другими наблюдателями; // признание 

наличия неисчерпаемого набора возможных пер-

спектив любой идеации, что приводит осознан-

ность личности к избавлению от привязанности к 

стереотипам; // ориентация мышления на восприя-

тие динамичности окружающей среды, влияющей 

на сознание, что предупреждает зацикленность на 

конкретном, желаемом результате, которая сни-

жает проницательность мышления, его результа-

тивность, расширяет область неосознанности, 

оставляет самосознание личности в состоянии не-

удовлетворённости, неуверенности в способностях 

собственной психики [ 2, C.C. 84, 88]. 

Согласно наблюдениям Лангер, зарождение 

состояния осознанности соотносится с обширной 

сферой подсознательных, интуитивных процессов. 

Благодаря интуиции, подсознательного опыта 

жизни в повторяющихся телесных воплощениях 

уникальной души каждого индивидуума, мир по-

знаётся, как некое Единое Целое, пребывающее в 

постоянных изменениях, что побуждает самосозна-
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ние личности освобождаться от ментальных сте-

реотипов мышления и учитывать вероятность 

неожиданных открытий. Таким образом, высвечи-

вается перспектива проникновения в суть вещей, 

расширяется пространство поиска значимых осно-

ваний подлинного мастерства самоосознанно-

сти. Именно её интуитивная составляющая слу-

жит условием состояния вдохновения, предпосыл-

кой для креативной, новаторской деятельности 

личности [2, С. 133-134] 

Теоретическое оснащение и практическое 

обоснование принципиально важного для жизни 

феномена осознанности, позволяет профессору 

Лангер обратить внимание на существенный де-

фект образовательного процесса в университетах. 

Как правило, обучение, ориентировано на сообще-

ние студентам популярных теорий, гипотез, моде-

лей, которые являются косвенно условными, веро-

ятностными, субъективными высказываниями ис-

следователей или педагогов о фактически 

неопределённой природе ряда состояний, наблюда-

емых в психической и физической деятельности че-

ловека. При этом информация воспринимается уча-

щимися как безусловно неоспоримая данность, не 

требующая от них никаких размышлений, тем бо-

лее сомнений несведущего разума. Студент обязан 

её запомнить, даже не осознавая смысла (!), воспро-

извести на экзаменах, что не исключает её последу-

ющего стереотипирования в профессиональной 

практике. 

Подобное необусловленное обучение ведёт к 

деградации творческих способностей, которые не 

могут стимулироваться массой вероятностных вы-

сказываний, возведённых в статус абсолютных, 

незыблемых научных фактов, утверждаемых, как 

полностью достоверное знание, не подлежащее ни-

каким сомнениям или оспариванию учащимися [ 2, 

С. 144-146 ]. 

Вместе с тем, среди студентов всегда нахо-

дятся одарённые, любознательные, психологически 

экзальтированные личности, чьё мышление 

устремлено за пределы навязываемых, «клонируе-

мых» контекстов учебных дисциплин и нацелено на 

раскрытие природы изучаемых вещей и явлений. 

Такие личности, чья психика склонна к креа-

тивности, проявляют также способность к форми-

рованию своей, осознанной точки зрения, к пре-

одолению чуждых предрассудков. Их мышление 

открыто для нового знания, сосредоточено на про-

цессе познания. При этом, сама личность испыты-

вает радость удивления, когда обыгрывает след-

ствия новых теорий, выявляет неопределённости и 

усматривает необходимость поиска творческих ре-

шений. Именно такие студенты обладают истин-

ными признаками владения мастерством осо-

знанности и склонностями к творческой деятель-

ности в любой сфере жизни [ 2, C. 137-145]. 

ИНЖЕНЕРИЯ САМООСОЗНАННОСТИ 

Целеустремлённые искатели, намеренные из-

бавиться от ограничений невежества, присущего 

малоподвижному разуму и неосознанности, желаю-

щие взрастить полноценную самоосознанность, 

обрести поддержку сверхфизических сил своей со-

знательной природы, возвышающих избираемый 

вид общественно полезной деятельности, в том 

числе – искусство профессионального спорта до 

уровня признанного мастерства, могут обра-

титься, в частности, к духовным практикам, позво-

ляющими целенаправленно развивать силы созна-

ния и мышления . На протяжении длительной исто-

рии эволюции земного сообщества йогические 

науки древней Индии накапливали жизненную муд-

рость и совершенствовали технологии преображе-

ния человеческого сознания, направляя его к обла-

гораживанию и оздоровлению индивидуальной и 

общественной жизни, придавая ей радость всео-

хватной осознанности и гармоничной самореа-

лизации [ 6]. 

Не секрет, что преподаватели медико-биологи-

ческих и спортивных дисциплины в вузах физиче-

ской культуры, одержимы исключительно изуче-

нием проблем развития телесной тренированности 

и качеств физической силы, быстроты и выносливо-

сти, что и внушается студентам со всех учебных ка-

федр. В то же время, не являются предметами ис-

следования, изучения, обсуждения, направленного 

практического развития такие психические фено-

мены, как сила воздействия энергии мысли на со-

вершенство сложной координации двигательного 

аппарата в различных спортивных специализациях, 

проявления быстроты принятия ментальных 

решений в неожиданных соревновательных ситуа-

циях, игровых взаимодействиях, а также эффектив-

ность длительных умственных концентраций не 

только в шахматах, но и во многих единоборствах. 

Поскольку технологии развития мышления 

и самосознания спортсменов не изучаются учеб-

ными дисциплинами, целесообразно обратиться к 

мудрому опыту, который поможет просвещению 

современного поколения студентов, спортсменов, 

тренеров и спортивных педагогов, стимулируя их 

познавательную активность, развитие полноцен-

ной осознанности, просветляя их разум, устраняя 

тяготы необразованности, побуждая к самосовер-

шенствованию. 

Одним из таких источников может служить со-

держание лекций и практических технологий ори-

гинального курса – так называемой «Внутренней 

инженерии», который разработан почитаемым, 

вдохновенным индусским специалистом Йоги – 

Садхгуру. Содержание программы курса является 

всесторонне научно обоснованным, духовные 

практики – лично апробированы Гуру и получили 

широкое распространение, благодаря образова-

тельной деятельности международного фонда и ис-

следовательского центра – 

Института внутренних наук Isha (шт. Тэн-

неси – США). Цель благородной просветительской 

деятельности этой уникальной организации – все-

мерно помогать всем желающим в реализации 

наивысшего внутреннего потенциала самоосо-

знанности [5; 6]. 

Следует осветить и предложить для изучения 

основополагающие позиции йогических наук, даю-
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щие старт для индивидуального выбора направле-

ний и технологий совершенствования самоосо-

знанности. 

*) Осознание самого себя должно иметь ос-

нову в понимании феномена человека, как исключи-

тельно сложной формы жизни, являющейся по су-

ществу интеллектом, который управляется без-

укоризненным, независимым Высшим 

Интеллектом; 

*) Искусство Йоги призвано поддерживать 

жизнеспособность организма, телесных функций, 

но также осуществлять его последовательную реор-

ганизацию, направляя к сверхфизическим измере-

ниям; 

*) Человеческий разум наделён стремлением к 

бесконечному расширению, к преодолению ограни-

чений, что находит выражение в основополагаю-

щем желании человека к самопревосхождению ка-

ких бы то ни было психофизических достижений 

[6, С. 93, 107 ]. 

*) Устремление человеческого существа к 

наивысшим возможностям – эволюционно обос-

новано и предоставлено ему, как значимой энерге-

тической частице безграничного Единого Живого 

Организма Вселенной, с которым каждый индиви-

дуум, каждое мгновение своей Жизни осуществ-

ляет глубокий, персонифицированный взаимооб-

мен энергии и информации, побуждающий к непре-

кращающемуся развитию уникального 

самосознания. 

*) Формирование феномена осознанности и 

понимание его смысла предусматривает необходи-

мость последовательного восхождения человече-

ского интеллекта от доминирования эгоизма и неве-

жества к Истине, от укоренённых, примитивных 

принципов умственной деятельности, отвечающей 

привычным позициям массового сознания, к осо-

знанию безграничных возможностей своей выс-

шей, сверхфизической, духовной природы, своей 

истинной, осознаваемой живоносности, придан-

ной человеку от Истока Сознания в процессе 

Творения; 

*) Осознанность понимается как суть Жизни, 

как интеллект самого бытия, как самое Высокое 

измерение Разума, соединяющее человека с самой 

Основой Творения, как то, чем является природа 

человека; 

*) Осознанность означает признание много-

мерной, многоуровневой реальности бытия, кото-

рая раскрывается в индивидуальном опыте жизне-

деятельности через самогармонизацию – намерен-

ное преобразование физического тела, разума, 

эмоций и энергий духовной души в средства и ин-

струменты самопознания и восхищения осозна-

нием – быть человеком, способным совершать 

путешествия внутрь себя, а также вести непре-

рывный диалог с мирозданием ! [ 6, C. 218-219 ]. 

Если названные позиции принимаются созна-

нием личности и включаются ею в духовный поиск, 

можно полагать, что она претендует на овладение 

мастерством осознанности. 

ОСОЗНАННОСТЬ СЕБЯ В ЕДИНСТВЕ СО 

ВСЕЛЕННОЙ 

Реалии современного мира, насыщенного ост-

рыми ментальными и физическими конкуренциями 

в жизни и спорте, требуют повышенной сознатель-

ной боеготовности каждого жизнелюбивого чело-

века к их безусловному преодолению. В целях про-

дуктивного воспитания силы разума и психологи-

ческой тренировки качеств осознанной 

конкурентоспособности у современной генерации 

студентов и спортсменов, целесообразно обра-

титься к опыту и знаниям признанного канадского 

исследователя и тренера по саморазвитию – Джона 

Кехо (John Kehoe), который позиционирует пер-

спективного, разумного современника, как «кван-

тового воина» – готового овладеть всеобъемлю-

щим Космическим Сознанием – подлинным двига-

телем эволюции мироздания и человечества [ 1 ]. 

В представленных концепциях, определяющих 

условия преобразования индивидуального и кол-

лективного сознания человеческого сообщества до 

уровня созидательного Космического Сознания, 

подчинённого законам безукоризненного вселен-

ского порядка, Кехо обращает внимание на ниже-

следующие когнитивные аспекты и условия разви-

тия человеком осознанности. 

*) Разум – уникальная Сила, которую необхо-

димо познать, осознать, уметь применять для до-

стижения самоосознанности, как сущности 

осмысленной, насыщенной жизни, преобразова-

ние которой достигается благодаря способности че-

ловека выбирать объекты мышления, восприни-

мать и обрабатывать информацию, обучаться и со-

знательно, целенаправленно управлять ансамблем 

ментальной, эмоциональной и телесной энергий [1, 

C. 9,15]. 

*) Творчество сознания и материализация 

силы мысли, мыслеобразов, –дополняется и кор-

ректируется энергией подсознания, которое отсле-

живает и отражает на своих экранах сигналы о 

динамике событий в энергетической паутине окру-

жающего мира, фиксируя их узоры в виртуальном, 

эфирном пространстве человеческой памяти, фор-

мируя функциональные резервы памяти, индивиду-

ального опыта деятельности сознательной души в 

повторяющихся телесных воплощениях [1, C. 23, 

28]. 

*) Согласно Высшего Космического Замысла 

в сознании и генетической программе каждого че-

ловека предусмотрена реальность проявления 

практически непредсказуемых возможностей, уни-

кальных способностей, успешного функциониро-

вания в изменяющихся пространственно-времен-

ных условиях жизни, что свидетельствует о наделе-

нии человека высшим предназначением и 

могуществом, которое предполагает осознанную 

реализацию потенций своей космической при-

роды; 

*) Формирование осознанности себя, своей 

жизни в единстве со Вселенной, строится на плат-

форме непрерывного отображения невообразимого 

объёма информации, которая воспринимается тон-

кими планами индивидуального сознания. Воспри-

ятие разнообразных по значимости стимулов внеш-
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ней и внутренней среды запрограммировано эпиге-

нетически (надгенетически), персонифицировано 

по доступному объёму воспринимаемой информа-

ции, форме откликов, значению для жизнедеятель-

ности особи [1, С. 23]. 

*) Все события жизнедеятельности человека 

представляют результат взаимодействия персо-

нального сознания с циклической динамикой миро-

вого квантового энергетического поля, в резуль-

тате чего мысли, чувства, размышления, желания, 

надежды, страхи, призывы, визуализация – превос-

ходят энергетическую силу опосредующих психи-

ческих процессов и подчиняются вибрациям Все-

ленской энергетической сети – исключительно 

разумной и открытой системы с обратной связью, 

активно реагирующей на энергетические поля и 

комбинации человеческого сознания; 

*) Феномен Сознания является универсаль-

ным, всеохватывающим энергетическим состоя-

нием Единства Жизни Вселенной на всех её уров-

нях и во всех формах дифференциации материи, 

предопределяя бесконечные возможности их со-

пряжённого, закономерного развития. 

*) Исключительная важность феномена че-

ловеческой осознанности в том, что Человечество, 

в совокупности, представляет со-творцов Выс-

шего, Глобального Разума, признаваемого Законо-

дателем Жизни Мироздания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЧТО НУЖНО ОСОЗНАТЬ 

СПОРТСМЕНУ 

Обращаясь к многочисленным мнениям и 

определениям феноменов самосознания и осознан-

ности человеком себя, как личности, как живой, 

эволюционирующей формы земной и космической 

природы, как движущей силы прогресса и оздоров-

ления социума, отметим в заключении доступное 

для ясного понимания любым непредвзятым инди-

видуумом определение изучаемого феномена осо-

знанности. 

«Осознанность – это свойство человеческого 

сознания, для которого характерно принятие не-

прерывного потока переживаемого опыта, а 

также повышенное внимание к нему. Проявление 

осознанности укрепляет связь с настоящим мо-

ментом и позволяет яснее понять, как мысли и 

эмоции влияют на здоровье и качество жизни.» [7, 

C.171 ]. 

Феноменология осознанности – 

(«mindfulness» в англоязычной психологической 

терминологии) – получила разностороннее рас-

смотрение в психологии развития личности и в 

практике психотерапии на основе сравнительной 

оценки отличительных индивидуальных черт соци-

ального поведения и когнитивных способностей, 

оценки качественных особенностей самосознания 

личности, характерного стиля и эффективности це-

ленаправленной деятельности, а также возможно-

стей психологического совершенствования этого 

феномена, как основы здоровой, психопродуктив-

ной общественной жизни [3; 4]. 

Среди учебной литературы, рекомендуемой 

программами подготовки специалистов в сфере фи-

зической культуры и спорта по разделам общей и 

спортивной психологии, следует отметить без-

условно полноценный учебник Уэйнберга Р.С. и Д. 

Гоулда – « Основы спортивной психологии и физи-

ческой культуры» [ 8]. Однако, его содержание не 

касается самых каверзных проблем психологии, 

связанных с основополагающими, интригующими 

феноменами человеческого сознания, реализации 

психической деятельности, включающей такие 

проявления, как самоосознанность, самоиденти-

фикация личности. 

Многоаспектная тренировочная и соревнова-

тельная деятельность спортсмена подробно анали-

зируется и красочно демонстрируется с учётом пси-

хологических, возрастных и биологических особен-

ностей особей, внутренней и внешней 

мотивированности личности, вариаций взаимодей-

ствий с соперниками, с товарищами по спортивной 

среде, психологической настроенности на резуль-

тат, степени самоорганизованности в жизнеустрой-

стве и поддержании стрессоустойчивости. 

Вместе с тем, деятельность спортсмена рас-

сматривается исключительно на основе принципов 

редукционизма. Представлены устоявшиеся, как бы 

неопровержимые, современные концепции теории 

и практики спортивной подготовки как таковой, 

фактически зависимой от компетенций и неодно-

значного практического опыта целой команды тре-

неров, спортивных психологов и врачей. Не учтены 

никакие реальные изменения времени, простран-

ства, условий материально-технического обеспече-

ния сферы спорта и главное – сознания человече-

ского общества и его научной осведомлённости. 

Тренирующийся спортсмен рассматривается, 

как преимущественно, неизменно управляемый 

извне, абсолютно «послушный телесный объект», 

нацеленный на развитие психофизических качеств, 

создающих приоритеты и результаты в избранной 

спортивной деятельности, отвечающей побуждаю-

щему олимпийскому девизу – «Выше, Быстрее, 

Сильнее!». 

Теория и практика изучаемой и пропагандиру-

емой спортивной деятельности предпочитает оста-

ваться независимой от подлинной целостности че-

ловеческой природы – единства Сознательной 

Души, Телесности и Духовных планов индивиду-

ализации Сознания. 

Таким образом, спортсмену, обучающемуся в 

физкультурном вузе, не объясняется необходи-

мость познания смысла и значения уникальности 

его собственной, многогранной, многообещающей 

природы. Психология не поднимает его мышление, 

его менталитет до уровня подлинной самоиденти-

фикации – признания себя, как неповторимой, са-

мосознающей сущности – «Я ЕСТЬ ТО ЧТО Я ЕСТЬ», 

чья жизнь протекает среди массы других носителей 

индивидуального сознания, интеллекта, душевных, 

физических и духовных потенций. 

Именно на этом высшем, сверхфизическом 

уровне самоосознанности, для каждого спортс-

мена, по существу, открываются уникальные, твор-

ческие перспективы – прокладывать неизвестные 

ранее, недосягаемые пути восхождения к вершинам 

спортивного мастерства. Его самоосознанность 
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должна стать побудительной энергией для совер-

шенствования текущей жизни, для систематиче-

ской тренировки и расширения своего сознания и 

собственной познавательной активности, для 

определения предпочтительного направления гар-

моничной, радостной самореализации. 
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