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АНОТАЦІЯ 

Вивчаючи природничі науки (ботаніка, зоологія, мікробіологія, біохімія тощо) викладач не може не 

звертати увагу на історичний аспект відкриттів, наукові здобутки видатних учених та їхню роль у розвитку 

науки. В активізації пізнавальної діяльності як здобувачів освіти так і здобувачів вищої освіти одним із 

важливих факторів є саме історична складова вивчення біологічних наук. При використані історичних ас-

пектів наукових відкриттів у біології, мікробіології тощо у здобувачів освіти формується цілісне уявлення 

про наукову дисципліну, розкривається логічний зв'язок, що існує між законами і теоріями, які вивчаються 

в різних темах з навчального курсу. Відомо небагато імен науковців, які стояли у витоків дослідження 

такого цікавого біологічного явища як бродіння. Дослідники з кінця ХІХ століття на наукових засадах 

почали досліджувати мікроорганізми та відкривати їхнє значення в різних галузях біології. Одне з цих імен 

– Луї Пастер, який у силу власних обставин був змушений присвятити себе вивченню такого явища як 

бродіння. Вченим доказано, що бродіння є результатом життєдіяльності мікроорганізмів і встановлено, що 

різні види його види викликаються різними мікроорганізмами. Луї Пастером фактично закладено наукові 

основи виноробства, пивоваріння, виробництва оцту. Мета статті полягає у тому, щоб показати важливість 

взаємозв’язку історичної складової і активізацією пізнавальної діяльності у викладанні біологічних наук 

на прикладі висвітлення історії бродіння. Під час написання статті використано загальні принципі істори-

чного пізнання: історизм, науковість, об’єктивність, комплексність джерел і загальнонаукових методів 

(аналіз і синтез, узагальнення) та історичних (описовий, біографічний). Застосування означених принципів 

і методів дало змогу визначити напрям наукового пошуку, комплексно розглянути цілісну картину здобу-

тків учених у вивченні бродіння, як біологічного явища. Практичне значення одержаних результатів поля-

гає в їхньому упровадженні при викладанні курсів мікробіологія, біохімія у закладах вищої освіти та біо-

логії в загальноосвітніх навчальних закладах, що сприятиме підвищенню зацікавленості здобувачів освіти 

у вивченні біологічних наук.  

ABSTRACT 

Studying natural sciences (botany, zoology, microbiology, biochemistry, etc.) the teacher cannot ignore the 

historical aspect of discoveries, scientific achievements of outstanding scientists and their role in the development 

of science. One important factor in enhancing the cognitive activity of both the education applicants and higher 

education applicants is the historical component of the study of biological sciences. By using historical aspects of 

scientific discoveries in biology, microbiology, etc., applicants form a holistic view of the scientific discipline, 
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revealing the logical relationship that exists between the laws and theories that are studied in different topics in 

the course of study. Few names are known of the scientists who pioneered the study of such an interesting biolog-

ical phenomenon as fermentation. From the end of the 19th century, researchers began to scientifically investigate 

micro-organisms and discover their importance in various fields of biology. One of these names is Louis Pasteur, 

who due to his circumstances had to devote himself to the study of the phenomenon of fermentation. The scientist 

proved that fermentation is the result of the activity of micro-organisms and established that different types of 

fermentation are caused by different micro-organisms. Louis Pasteur actually laid the scientific foundations for 

winemaking, brewing and vinegar production. The aim of the article is to show the importance of the relationship 

between the historical component and the activation of cognitive activity in the teaching of biological sciences on 

the example of covering the history of fermentation. In writing the article the general principles of historical 

knowledge are used: historicism, scholarship, objectivity, complexity of sources and general scientific methods 

(analysis and synthesis, generalization) and historical ones (descriptive, biographical). Application of the men-

tioned principles and methods allowed to determine the direction of scientific search, to consider complexly the 

integral picture of achievements of scientists in study of fermentation as biological phenomenon. Practical value 

of the received results consists in their introduction at teaching courses of microbiology, biochemistry in estab-

lishments of higher education and biology in general educational institutions, will promote increase of interest of 

applicants of education in study of biological sciences. 

Ключові слова: історія бродіння, біологічна теорія бродіння; уявлення Ю. Лібіха; дослідження Л. 

Пастера; мікроорганізми, пивоваріння, виноробство, активізація пізнавальної діяльності. 

Keywords: history of fermentation, biological theory of fermentation; introduction by J. Liebig; research by 

L. Pasteur; micro-organisms, brewing, winemaking, activation of cognitive activity. 

 

Постановка проблеми. Зі слів доктора біоло-

гічних наук Олександра Олександровича Імшене-

цького «існують в науці імена, блиск яких з роками 

не тускніє. Проходять десятиріччя, і заслуги цих 

вчених перед людством стають все більш значу-

щими» [1, с. 3].  

Цей вислів влучно показує значимість і важли-

вість наукових здобутків одного з основоположни-

ків мікробіології Луї Пастера (1822-1895), який 

встановив і довів, що бродіння є результатом жит-

тєдіяльності мікроорганізмів і те, що різні види 

бродіння (оцтове, спиртове, маслянокисле) викли-

каються різними мікроорганізмами [2]. 

Аналіз публікацій. Незважаючи на те, що ві-

домому вченому Луї Пастеру присвячено чимало 

наукових публікацій, хотілось би зробити акцент на 

впровадженні в освітній процес інформації з історії 

відкриття та вивчення такого цікавого біологічного 

явища як бродіння. У деяких виявлених публіка-

ціях, переважно працях самого вченого, можна де-

тально ознайомитися з історією дослідження бро-

діння і віднайдений матеріал рекомендуємо вико-

ристовувати в освітньому процесі у поєднанні з 

сучасними інноваційними методиками навчання 

(кейс-метод, квест, веб-квест, метод проєкту), що в 

свою чергу, на наш погляд сприятиме пізнавальній 

активності здобувачів вищої освіти у вивченні при-

родничих наук, зокрема таких як мікробіологія, бі-

охімія тощо. Доречним, на нашу думку, в теперіш-

ній час є поєднання інноваційних методів навчання 

з традиційними. 

Привертає до себе увагу книга самого Луї Па-

стера «Исследования о брожениях, 1937» [3, 4]. Не 

менш повчальними й цікавими є роботи О.О. Імше-

нецького «Луи Пастер (к 50-летию со дня смерти), 

1945» [1], «Луи Пастер. Жизнь и творчество», 1961 

[6]. Познайомитись із діяльністю Луї Пастера мо-

жна прочитав біографічні нариси, що були видані в 

серії «Жизнь замечательных людей»: М.О. Энгель-

гардт «Луи Пастер. Его жизнь и научная деятель-

ность» [7], також працю М.К. Бурда «Луи Пастер. 

Его жизнь и его открытия», 1896 [8], Рене Валлери-

Радо «Жизнь Пастера», 1950 [9], М.Ф. Гамалії «Па-

стер. (1822-1895. Сборник статей)», 1946 [10], Пас-

тер Луї «Очерк жизни и деятельности одного уче-

ного», за редакцією М.Ф. Гамалії [11], М. Мельника 

«Луи Пастер. Жизнь. Труды», 1923 [12], І. Мечни-

кова «Биография Пастера», 1923 [13] та інші публі-

кації. 

Мета статті. На підставі опрацьованих літера-

турних джерел, обраної методології висвітлити іс-

торію такого явища як бродіння, показати неоці-

ненне значення здобутку Луї Пастера, яке мало не 

лише практичне значення але й теоретичне, пока-

зати важливість взаємозв’язку історичної складової 

і активізацією пізнавальної діяльності у викладанні 

природничих наук на прикладі висвітлення історії 

бродіння. 

Виклад основного матеріалу. Перші ґрунто-

вні відомості, як зазначено у праці Віри Білай [14], 

про світ невидимих належать голландському люби-

телю-натуралісту Антоні Ван Левенгуку (1632–

1723). Він сам виготовляв і шліфував лупи, спромі-

гся зробити збільшення розглядуваних предметів у 

150-300 разів. З надзвичайним захопленням А. Ле-

венгук систематично спостерігав різні препарати і 

незмінно їх описував (у краплі води, нальоті зубів, 

на комахах, м’ясі та інших предметах). За час своїх 

спостережень над мікроорганізмами Левенгук на-

писав 120 листів, в яких описував різноманітних мі-

кробів у різних матеріалах. Пізніше вчений видав 

книгу «Таємниці природи, відкриті А. Левенгуком 

за допомогою мікроскопа». Після відкриттів Леве-

нгука інтерес до вивчення мікроорганізмів значно 

посилився. Вийшов ряд праць, присвячених опису 

будови і зовнішнього вигляду різноманітних мікро-

організмів, найбільш поширених у ґрунті, воді та 

інших субстратах. [14, с. 8] 

Простежуючи історію становлення дослідника 

як ученого, спостерігаєш нерідко різкі переходи від 

однієї проблеми до іншої, які бувають в їх діяльно-

сті. Не завжди зрозуміло причини таких змін. Так 
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було і з Луї Пастером на одному з етапів його дія-

льності, яка стосувалася хімії й кристалографії [1, с. 

4-6; 3, с. 6].  

Луї Пастер народився 27 грудня 1822 року в мі-

стечку Долє [8, с. 5-8; 11, с. 2]. Наукова діяльність 

Пастера означена віхами – епізодами, коли Пастер 

ставив і вирішував чергове завдання. Кожен з ета-

пів своєї творчості Пастер проводив як слідчу 

справу: визначав симптоми – докази, крок за кро-

ком реконструював історію хвороби – злочини, шу-

кав винного – мікроба і, що найцікавіше, знаходив 

засіб виправити становище. Всю діяльність Пастера 

можна звести, як це показав автор книги Жак Ні-

коль, до десяти основних досліджень, які увінча-

лися десятьма успіхами, що є великою рідкістю в 

житті вчених [15]. У цьому ж джерелі знаходимо 

висловлювання Поль Бера: «Сміливість, з якою 

мсьє Пастер щось стверджує, маючи докази в ру-

ках, дорівнює його боязкості, яку він відчуває, коли 

висновок не підтверджується експериментом» [15]. 

Коментуючи це висловлювання, сам Пастер писав: 

«Я самий вагаючий із людей, самий боязкий, коли 

потрібно дати висновок, а доказів не вистачає. Зате 

жоден аргумент не заважає мені твердо захищати 

те, що я вважаю вірним, коли мої переконання ма-

ють солідну наукову опору». І ще: «Все моє життя 

пройшло в формуванні мотивованих думок з різних 

питань чистої або прикладної науки в світлі експе-

рименту, спостереження і роздумів. … Тільки тон-

ким дослідом, добре продуманим і добре викона-

ним, можемо ми змусити природу відкрити її сек-

рети. Всі інші методи завжди виявлялися 

неспроможними [15]». 

Ще він писав, що «Не дивлячись на морок, що 

огортає деякі життєві явища, науковий прогрес 

приводить нас мало-помалу до переконання, що ро-

звиток живих організмів обходиться без будь-якого 

фізичного або хімічного втручання сил, що мають 

іншу природу, ніж та, яка управляє неорганічними 

тілами. Виходячи з найпростіших елементів, які ро-

слина знаходить в повітрі, добуваючи собі їжу, хі-

мік може пізнати послідовність трансформацій, аж 

до найбільш складних утворень, які виявляються в 

готовому вигляді в організмі живих істот. Мої пе-

рші роботи в області кристалографії і процесів бро-

діння відкрили перед мною абсолютно новий світ. 

Як прихильника експериментального методу я і 

приступив до фізіологічних вишукувань» [15].  

З 1848 по 1857 рік ним було опубліковано бі-

льше 20 робіт, присвячених молекулярній дисимет-

рії, і саме вони принесли йому визнання серед хімі-

ків і кристалографів [11, с. 26-29].  

О.О. Імшенецький у своїй статті зазначає що в 

якості мосту, який нібито з’єднує дослідження Л. 

Пастера з молекулярної дисиметрії з бродінням, 

стало спостереження вченого одного досить розпо-

всюдженого у природі пліснявого грибка 

(penicillium glaucum [11, с. 29]), що потрапив до ро-

зчину оптично неактивної виноградної кислоти. Че-

рез деякий час розчин став оптично активним, оскі-

льки грибок здатен був засвоювати лише правообе-

ртаючу винну кислоту. Лівообертаюча винна 

кислота залишилася у розчині (Пастер розклав ви-

ноградну кислоту на дві винні, однакові за складом, 

але одна з них правообертаюча, інша – лівооберта-

юча [11, с. 25-29]). Таким чином було вперше вияв-

лено, що мікроорганізми можуть бути найбільш чу-

тливими хімічними реактивами. У цьому випадку з 

двох однакових за складом кислот лише один опти-

чний ізомер засвоювався грибком. І, на думку 

Імшенецького, ці досліди наблизили інтереси Пас-

тера до такої проблеми як бродіння [1, с. 6-7]. Але 

у своїй статті Тімірязєв цей факт описується дещо 

трохи по-іншому, зокрема: «Досліджуючи розчин 

суміші двох досить собою схожих, але різних за 

своїми кристалічними формами органічних кислот, 

він помітив, що розводячи у цьому розчині плісня-

вий грибок, він зміг розрушити одну кислоту, збе-

рігаючи іншу. Цей факт взаємодії між мікроскопіч-

ним організмом і середовищем, в якому цей орга-

нізм розвивається, послугував вихідним пунктом… 

Спостереження це призвело Пастера до вивчення 

явища, так названого бродіння. … [3, с. 6; 4]».  

Сам Л. Пастер писав: «Залучений, навіть вір-

ніше сказати, вимушений логічним розвитком моїх 

досліджень, я перейшов від кристалографії і моле-

кулярної хімії до вивчення збудників бродіння» [3, 

4]. 

На зміну наукових інтересів Пастера зі слів 

Імшенецького вплинули й деякі події особистого 

життя, зокрема в 1854 році Пастер призначений 

професором в університет у місто Лілль, що на пів-

ночі Франції, і яке вважалося центром пивоваріння, 

винокуріння й цукрової промисловості. З метою пі-

дняття авторитету університету, Пастер починає 

додатково читати спецкурс бродильних вироб-

ництв. До нього почали звертатися за порадою й до-

помогою цукровиробники й пивовари, що й стає ви-

рішальним у подальших наукових дослідженнях 

вченого. [1, с. 7] 

Як зазначено в енциклопедії у кінці другої по-

ловині ХІХ століття, панувала «хімічна» теорія 

бродіння [2], прибічником якої був великий німець-

кий хімік Лібіх Юстус Фрайхер фон (12 травня 

1803, Дармштадт – 18 квітня 1873, Мюнхен). Лібіх 

мав думку, що бродіння і гниття не викликаються 

живими істотами, а відбуваються тому, що речо-

вина, яка розпадається підлягає молекулярним ко-

ливанням, які здатні передаватися іншим речови-

нам і тим самим викликати або гниття або бродіння. 

Зокрема спиртове бродіння залежить від розпаду 

білка, коливання якого передаються цукру і викли-

кають його перетворення у спирт і вуглекислоту. 

Таким чином, незалежно від характеру бродіння, 

воно, на погляд Лібіха, є чисто хімічним явищем. У 

своїх «Химических письмах» Лібіх писав: «Якщо б 

бродіння було наслідком життєдіяльності, то бро-

дильні організми мали б знаходитися в усіх випад-

ках бродіння [1, с. 7]». Так, на думку Лібіха, висло-

вленої ще у тридцятих роках ХVІІІ століття, бро-

діння – це хімічні явища, викликані в різноманітних 

тілах, в яких розкладаються білкові речовини [3, с. 

6]. 

Як зазначає О. Імшеницький саме вище зга-

дана проблема стала причиною того, що Л. Пастер 
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почав свої дослідження не зі спиртового, а з неви-

вченого ще молочнокислого бродіння. Свої досліди 

він проводив не з молоком, оскільки воно непро-

зоре і тому не зручне для спостереження помут-

ніння, що настає в наслідок розвитку мікробів. Мо-

локо було замінене прозорим синтетичним середо-

вищем з цукром, в якому швидко розмножувалися 

мікроорганізми, цукор зброджувався, а молочна ки-

слота накопичувалася. Так у 1857 році було дове-

дено, що це бродіння викликається живими мікроо-

рганізмами [1, с. 7]. 

Проти саме вище згаданих поглядів Лібіха 

озброївся Л. Пастер. Він виступив із теорією, що всі 

процеси бродіння – не прості хімічні явища, а ре-

зультат взаємодії на тіла, що бродять мікроскопічно 

малих живих істот – мікроорганізмів. У цілій низці 

робіт Пастер висловлював власну думку, застосову-

ючи її до різних видів бродіння (молочнокислого, 

спиртового, оцтового, відкритого ним маслянокис-

лого) й довів, що процес усюди викликається діяль-

ністю дріжджового грибка або бактерії. [2; 3, с. 6] 

К.А. Тімірязєв надає приклад досліду – досліду, у 

якому Пастер довів, що білкова сполука, що розк-

ладається не може бути причиною бродіння, оскі-

льки бродіння виявляється і за відсутності усякої 

білкової сполуки, – цей класичний його дослід, в 

якому дріжджовий грибок живився за рахунок цу-

кру, золи і аміачної солі. Отже, всі різні випадки 

бродіння зводилися до єдиного явища – розвитку 

мікроскопічного організму. Постали запитання. 

Звідки беруться ці організми і чи є вони причиною 

бродіння тощо. Пастер стикається з питанням ще 

більш ширшим і незрозумілим ніж саме бродіння: з 

питанням про походження простих мікроскопічних 

організмів. [3, с. 6] 

Отже, вивчаючи збудників бродіння, Пастер 

вирішував велику теоретичну проблему, але одно-

часно він цікавився і роллю мікроорганізмів у виро-

бництвах, пов’язаних із бродінням [1, с. 9]. 

Так, привертають увагу Л. Пастера питання, 

пов’язані з виробництвом спиртових напоїв, де бро-

діння грає виключну й важливу роль. І, згодом у 

своїх знаменитих працях Etudes sur le vin – «Иссле-

дования над вином» й особливо Etudes sur le biere – 

«Исследования над пивом» він дає раціональну те-

орію цих виробництв і вчить, як розводити необ-

хідні мікроорганізми, як проводити боротьбу з шкі-

дливими [3, с. 7; 4]. Пастер приділяв увагу ви-

вченню спиртового бродіння. Серією блискучих 

досліджень, виповнених із такою експерименталь-

ною майстерністю, що вони довгий час викликали 

подив і захоплення, згодом доказано, що спиртове 

бродіння викликається дріжджами, й без них не ві-

дбувається процес бродіння. І, нарешті, був встано-

влений науковий факт, що мав принципове зна-

чення, – дріжджі можуть розвиватися без доступу 

повітря (анаеробіоз), і як наслідок, життя можливе 

і без кисню повітря [1, с. 7-8; 2].  

Це положення зустріло енергійне заперечення 

з боку вчених, які вірили, що без доступу повітря 

життя неможливе. У відповідь на ці заперечення Л. 

Пастер відкриває новий вид бродіння – масляноки-

сле [2], збудники якого утворюють масляну кис-

лоту і не лише не потребують в кисні повітря, але, 

й навпаки, повітря, діє на мікроорганізми згубно. 

Наукові здобутки Л. Пастера досліджень різ-

них видів бродіння повністю спростували всі уяв-

лення Ю. Лібіха. Стало очевидним те, що де є в рі-

дині мікроорганізми, там йде бродіння, де їх немає 

– бродіння немає. Ніякі молекулярні коливання, рух 

часточок речовини або розпад білка, ніякий довго-

часний дотик розчину цукру з повітрям не можуть 

викликати бродіння, якщо в розчин не потраплять і 

не почнуть розвиватися мікроорганізми. Світовим 

досягненням вченого стало те, що Луї Пастер ство-

рив біологічну теорію бродіння, яка поступово за-

воювала загальне визнання. З його власних слів 

«бродіння є явище, яке супроводжує життя і утво-

рення кулеподібних тілець, а не їх загибель і розпад 

[1, с. 8]».  

Біологічна теорія зіграла величезну роль в роз-

витку науки. Вона не лише пояснювала причини 

бродіння і показала, що кожному бродінню відпові-

дає свій збудник, але й сприяла розумінню явища, 

навчила управляти різними видами бродіння. Дос-

лідження різних видів бродіння визначили увесь 

подальший напрям робіт Л. Пастера, усе подальше 

своє життя він присвятив вивченню мікроорганіз-

мів. [1, с. 8].  

Довгий час не знали, що саме перетворює цу-

кор на спирт. У 1802 році французький хімік Луї 

Жак Тенар (1777-1857) уперше звернув увагу на ак-

тивну роль дріжджів при бродінні. Довго не припи-

нялася суперечка про суть бродіння між видатним 

німецьким хіміком Юстусом Лібіхом (1803-1873) і 

не менш видатним французьким вченим Луї Пасте-

ром. Лібіх вважав, що це чисто хімічний процес, 

тоді як Пастер стверджував, що бродіння можуть 

викликати тільки цілі (живі) клітини дріжджів. У 

1897 році німецький біохімік Едуард Бухнер (1860-

1917) і його старший брат бактеріолог Ганс Бухнер 

(1850-1902) для отримання біохімічних препаратів 

ретельно розтерли дріжджі, а щоб витяг довго не 

псувався, додали до неї консервант –- цукор. Яке ж 

було їх здивування, коли виявилось, що зруйновані 

дріжджові клітини зброджують цукор анітрохи не 

гірше, ніж живі дріжджі. Так учені відкрили безклі-

тинне бродіння і довели чисто хімічну природу 

цього процесу. Виявилось, що в дріжджах містяться 

особливі білкові речовини, які каталізують різнома-

нітні хімічні процеси; їх назвали ферментами. За це 

відкриття Едуард Бухнер в 1907 році, через п'ять ро-

ків після смерті свого брата, був удостоєний Нобе-

лівської премії з хімії [16].  

Також, у 1897 році Е. Бухнером опубліковано 

працю «Спиртове бродіння без дріжджових клі-

тин», в якій вчений експериментально показав, що 

«дріжджовий сік» (екстракт дріжджів) здійснює 

спиртове бродіння так само, як і живі дріжджові 

клітини [17, с. 27]. 

Приділяв увагу Л. Пастер також й вивченню 

процесу виробництва оцту (оцтовокислому бро-

дінню). Франція славилася вищими сортами оцту, 

який отримували з вина. Л. Пастер у ході своїх до-

сліджень довів, що в процесі утворення оцту також 
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приймають участь мікроорганізми, які були вияв-

лені вченим у плівці, що плавала на поверхні рі-

дини. [1, с. 9; 11, с. 49-50]. Якщо до Пастера вироб-

ництво оцту залежало від досвіду і вдачі майстра, – 

але і вони іноді не приводили до виробництва пра-

вильного оцту, процес окислення вина порушува-

вся, оцет не виходив – то, після його досліджень 

отриманням оцту можна було керувати, слідкуючи 

за станом плівки, тобто перейти до науково обґрун-

тованого виробництва оцту. 

Однак, існувала галузь бродильної промисло-

вості, в якій Франція відставала від своїх сусідів – 

Англії й Німеччині. Це стосувалося пивоваріння, і 

коли Пастер вирішив присвятити свій час мікробіо-

логії пивоваріння, то однією з причин цього, мож-

ливо навіть головною причиною, було намагання 

підняти в Франції згадану галузь промисловості. 

Його дослідження про пиво характеризуються про-

думаністю, ретельністю і глибоким ознайомленням 

зі станом питання, як і все, що робив вчений. У ре-

зультаті відвідування заводів із пивоваріння, бесід 

із майстрами і господарями заводів, ознайомлення 

з виробництвом пива в Англії, підбору історичних 

довідок Луї Пастер отримав можливість написати 

трактат про виробництво пива, умовах, при яких 

бродіння протікає нормально, причинах порчі пива 

тощо. [1, с. 9-10]. 

І, як нам відомо, у другій половині ХІХ ст., 

лише через два століття після відкриття А. Левен-

гука, великий французький вчений Луї Пастер роз-

крив роль мікробів у природі і в житті людини [14, 

с. 9].  

Кожне відкриття Пастера в галузі мікробіології 

становило визначну віху не лише в розвитку цієї на-

уки, а й у розвитку біології взагалі.  

Після відкриттів Л. Пастера розвиток мікробі-

ології прискорився. Виникли окремі галузі мікробі-

ології: медична, сільськогосподарська, промислова, 

загальна мікробіологія. У процесі пізнання таєм-

ниць світу мікроорганізмів в мікробіології створи-

лися нові розділи: вірусологія, імунологія, епідемі-

ологія, окремими розділами стали дослідження мі-

кроорганізмів в альгології, протистології, мікології 

та інших науках. [14, с. 10]  

Висновки. Вивчення мікроорганізмів пов'я-

зане з діяльністю багатьох учених. Серед цієї сла-

ветної плеяди – імена Луї Пастера, Л.С. Ценковсь-

кого, Д.Й. Іванівського, І.І. Мечнікова, М.Ф. Гама-

лії, Д.К. Заболотного, С.М. Виноградського й 

багатьох інших. Але пріоритет у вивчення мікроор-

ганізмів, що викликають бродіння належить Луї 

Пастеру, про якого відомо всім біологам й написано 

про цього геніального вченого чимало статей.  

За словами К.А. Тіміряєва: «Життя вченого по-

лягає в його працях. О працях Пастера так часто ро-

зповідали, в загальних рисах вони так доступні за-

гальному розумінню, що, я вважаю, немає освіченої 

людини, яка не мала б про них хоч приблизної 

уяви… [3, с. 5]».  

Досягнення, висвітлені у трудах Пастера з бро-

діння стосуються спиртового бродіння і пов’яза-

ного з ним виноробства й пивоваріння, молочноки-

слого, оцтовокислого і маслянокислого видів бро-

діння. Він зрозумів, що пояснити процес, що відбу-

вається в банці з оцтом, – значить знайти ключ до 

розгадки цілого світу явищ. Ці дослідження не 

лише з’ясували біологічну природу різних видів 

бродіння, але паралельно роботам з бродіння сечо-

вини та гниття білків з’ясували участь мікрооргані-

змів у круговороті речовин в природі. Луї Пастер 

прослідкував за окремими етапами тієї величезної 

роботи, яку пророблюють мікроорганізми на пове-

рхні ґрунту, руйнуючи складні органічні сполуки 

до простих, які знову є матеріалом для синтезу. 

Саме цими дослідженнями було розпочато ви-

вчення фізіології та біохімії мікроорганізмів і за-

кладено початок вивчення геологічної життєдіяль-

ності мікроорганізмів. Є важливим й той факт, що 

раніше про мікроби казали як про мікроскопічних 

істот, що мають лише різну форму, а після дослі-

джень Л. Пастера почали говорити також о різних 

функціях мікробів і став можливий фізіологічний 

принцип в систематиці мікроорганізмів. Дослі-

дження Луї Пастера характеризуються тим, що для 

них характерний органічний зв'язок теорії і прак-

тики.  

Говорячи про викладання природничих дисци-

плін, на нашу думку важливим аспектом, який 

впливає на підвищення пізнавальної діяльності здо-

бувачів освіти, сприяє дослідницькій діяльності та 

зацікавленості до вивчення природничих наук, є ви-

користання вчителем матеріалу історії науки, істо-

рії відкриттів і явищ в біології.  
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ABSTRACT 

The article is recommended for publication in educational, philosophical and legal journals as a manual for 

the education of the youth and young scientists. In understanding the goals of self-determination of an individual, 

one cannot be limited by the tasks of "whom to be" and "what to be." It is more important to "how to live," how 

to build your lifestyle, which mode of intellectual, physical and emotional loads to choose, how to overcome 

adversity. In this regard, it was necessary to describe the peculiarities of the Russian view of this important task in 

terms of identifying special interest for an international audience. The author attempted to present the view on 

factors that might affect the self-determination of the nation and to consider other related scientific theories, and 

also to consider the use of some new instruments, such as internationalization and diplomacy, with regard to con-

temporary issues of society and education. As the basic method of research, a coordinate system in three-dimen-

sional socio-psycho-physical space is presented. The main conclusion was the identification of the essential com-

ponent of social revolutions through the influence of the linguistic component-fact on the self-determination of the 

nation, as well as close attention to the educational process in the country. 

Keywords: Self Concept, Self Determination, International Education, Scientific Concepts, social revolu-

tions, passionarity, social contract, linguistic component of fact, rational choice theories. 

 

Introduction. 

Passionary is a pronounced feature of the Russian 

people - these are people endowed with excessive en-

ergy, the impulse of which exceeds the impulse of the 

instinct of self-preservation, as a result of which pas-

sionary is able to sacrifice their life for the sake of the 

idea.1 

Karen Shakhnazarov, a well-known film director 

and public and political figure, in his speech on the TV 

channel Russia24 regarding the amendment of the Con-

stitution, expressed his point of view about the “pas-

sionarity of Russians”. 

Lev Gumilyov wrote: "Passionarity is an unbroken 

internal desire (more often unconscious) for activities 

aimed at realizing any goal. This goal seems to be a 

passionary individual more valuable than even his own 

life, and even more so the lives of fellow tribesmen and 

contemporaries." He also said that "passionaries are in-

dividuals who have the innate ability to absorb more 

energy from the environment than is required for per-

sonal and species self-preservation, and deliver this en-

ergy in the form of purposeful work to change the en-

vironment. Moreover, mental and intellectual activity 

requires energy consumption in the same way as phys-

ical energy, only this energy is in a different form and 

it is more difficult to record and measure it. " 

 
1 http://iamruss.ru/chto-takoe-passionarnost-i-kto-takoy-

passionariy/ 

Thus, passionarians are always a minority in the 

ethnic group, but they make up the core on which the 

entire ethnic system rests. "This is the motor that drives 

everything." According to Lev Gumilyov, passionarity 

is a deviation from the species norm, it is probably a 

mutation, but the mutation is small, not leading to pa-

thology. Although normal and ordinary people (who 

believe that if you risk your life, then for a lot of money) 

often call passionarians fanatics and crazy. 

Passionarity is manifested in various character 

traits such as pride, vanity, greed, thirst for power, jeal-

ousy. "The passionarity of an individual person can be 

combined with any abilities: high, medium, small, it 

does not depend on external influences, being a feature 

of the psyche of a given person; it is not related to eth-

ics, equally easily generating feats and crimes, creativ-

ity and destruction, good and evil, excluding only inac-

tion and indifference, "wrote Lev Gumilyov.2 

For a more in-depth understanding of the picture 

of the application of such a concept, professor Alexey 

Kharlanov considers the possibility of contrasting the 

passionary explosion of Lev Gumilev with the still ac-

tive, but extinct civilizationally propagated concept of 

the "social contract" of Thomas Hobbs (1588-1679). 

According to this philosophical doctrine, the life of so-

ciety passes discretely and flutually, emphasizes the 

process of evolution, in which in the natural process of 

life people are in a "state of constant war of all against 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Gumilyov 

https://www.historymed.ru/local/templates/historymed_main/assets/img_content/train/referat_paster.pdf
https://www.historymed.ru/local/templates/historymed_main/assets/img_content/train/referat_paster.pdf
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433700/Vino_glazami_khimika
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433700/Vino_glazami_khimika
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433700/Vino_glazami_khimika
http://iamruss.ru/chto-takoe-passionarnost-i-kto-takoy-passionariy/
http://iamruss.ru/chto-takoe-passionarnost-i-kto-takoy-passionariy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Gumilyov
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all," and in the state state - a maximum is fair that "man 

is a wolf to man." Thomas Hobbes considered the state 

as human in the form of a "mortal" god created by hu-

mans and established to achieve peace and security of 

people; and at the same time, as an "artificial body," the 

origin of which is determined not by divine will, but by 

natural causes. He also has "the natural right to have the 

freedom of every human being to use his own strength 

at his discretion to preserve his own nature. Thus, not 

"own life," but "natural law is a prescription or general 

rule found by the mind, according to which a person is 

forbidden to do what is harmful to his life or that de-

prives him of the means to preserve it, and to allow 

what he considers the best means to preserve life" be-

comes the meaning of his evolutionary development. 

[9] Religion performs regulatory functions in society, 

religious fanaticism impedes the functioning of the 

state machine, and the best form of government - an ab-

solute monarchy, as the embodiment of unlimited state 

power. But it does not deny the divine beginning that 

laid the foundation for human freedom, since people are 

created by the Creator equal in physical and intellectual 

terms, they have equal opportunities and the same, not 

limited to "rights to everything," there is also "freedom 

of will." Defending the need to subjugate the church to 

the state, he considered it necessary to preserve religion 

as a tool of state power to curb the people. In this sense, 

Napoleon Bonaparte brought this idea of   the people 

and their place in society to the absolute, pointing out 

that "religion was invented by the rich so that they 

would not be torn apart by the poor," not forgetting 

about his inspirer: "Hobbes was a kind of Newton in 

politics, his teaching is worth a lot in this regard."3 

Research questions. 

Russian-Soviet scientist Gennady Nikredin gave 

an understandable description of the meaning of self-

determination: "Life self-determination: the concept is 

broader than professional, moral or even civil, since it 

characterizes a person as a subject of his own life and 

happiness, developing his forces and abilities through 

self-determination. The objectives of self-determina-

tion should not be limited to "who to be" and "what to 

be." It is more important to "how to live," how to build 

your lifestyle, which mode to choose intellectual, phys-

ical and emotional loads, how to overcome adversity. 

A person from childhood must understand that he is 

mortal, based on this, to think about the meaning of a 

not so long life. In education, a primitive understanding 

of the meaning of human life as a complete dedication 

of a person to society should be overcome - with this 

approach, the question of self-development is removed, 

the idea of   the possibility of ordered programming of 

a person's internal life is allowed "[1]. I would like to 

 
3 http://aforizmo.ru/napoleon-citaty-2.html 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend 

add that in this way God's fishing is removed and crea-

tive initiative and evolutionary mimicization of individ-

uals of various scales of worldviews and their 

knowledge are leveled. [10] 

Therefore, the authors of this article raise the fol-

lowing questions about the purpose of this study: 

- What is the meaning and benefit of Self Deter-

mination; 

- What is the purpose of national Self Expression 

and Self Determination; 

- Identification of their methods and tools for edu-

cational purposes 

- Their impact to the public and social life. 

Methods. 

Any fact, first of all, is related to some sentence, 

which is called the linguistic component of fact. And it 

is obvious that the linguistic component is necessary, 

since without this - it would be impossible to speak of 

anything as a fact. [4] 

The fact is a kind of "alloy of the sentence with 

some sensual perception." This is how, in fact, Thomas 

Kuhn and Paul Feyerabend4 determine the fact: "Any-

one who spoke about the nature of the facts of science 

recognized their connection with sensual perception or 

language." It is assumed that the sentence "expresses" 

or "describes" the fact. The use of such proposals im-

plicitly relies on the idea of directly correlating lan-

guage with the outside world. Thus, the meaning of sen-

tence terms is determined only by the subjects and re-

lationships between them to which these terms relate, 

and the real state of affairs is isomorphically displayed 

in the sentences. 

This idea is expressed by Ludwig Wittgenstein5 

quite clearly in his "Logical and Philosophical Trea-

tise," where the external world is opposed not by the 

language itself, but by a subject who knows this world 

not only with the help of language, but also with the 

help of his senses, as well as in the process of substan-

tive and practical activity. To confine ourselves to op-

posing language and reality is to abstract from the basis 

and subject of knowledge - practice and man, as a rep-

resentative of a certain historical era. 

I would like to present graphically the semantic 

characteristics of the activity, which Alexander Nikifo-

rov described in the form of a kind of coordinate sys-

tem: 

- individual meaning 

- objective meaning 

- social meaning 

Thus, the understanding of the activity is clearly 

presented with indication of its place in the three-di-

mensional socio-psycho-physical space (Figure 1) [4] 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein 

http://aforizmo.ru/napoleon-citaty-2.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein


10 Sciences of Europe # 63, (2021) 

 
Fig. 1: Three-dimensional socio-psycho-physical space. 

 

The activity itself, there is the physical activity of 

the individual, prompted and accompanied by some 

subjective motive - intensity. The hierarchy of increas-

ingly deep individual intentions forms the subjective 

meaning of activity. As physical activity, activity acts 

as a reason giving rise to a network of causal relation-

ships. The totality of all elements of this network is an 

objective meaning of activity. [4] 

The correlation of the activity of subjective and 

objective meaning is its understanding in the space of 

psychophysical connections. Moreover, activity is car-

ried out in society, one of the members of human soci-

ety and therefore influences people, social institutions 

and relations. This influence is temporary. The totality 

of the social consequences of the action is its social 

meaning. To attribute social meaning to activity means 

to understand it in social time, that is, historically. 

Events and acts that now appear to be extremely 

important in the information space may, in their social 

consequences, be completely invisible and, after a 

while, forgotten. Conversely, events that do not now at-

tract attention can have a great social meaning and will 

have a fruitful and lasting impact on the future. This is 

the approach from the point of view of historical dia-

lectics - to determine the truth of the criteria for as-

sessing the development of society, as well as to estab-

lish the laws of a single meaning of evolution for a par-

ticular nation within the framework of a national state. 

Differences between individual sciences are also 

manifested in the specific research methods they use. 

Of course, there are so-called general scientific meth-

ods of cognition, that is, methods used not by one, but 

by several sciences, for example, experiment, observa-

tion, induction, etc. 

The author believes that in the 21st century, eco-

nomics, as a science, or rather the world economy, has 

become an integral part of the methodology of any sci-

ence in the global world as a whole, combining both the 

possibilities of scientific research and the process of ac-

celerated development of scientific knowledge. 

According to Alexander Nikiforov, "to see the 

unity of science in the fact that all specifically scientific 

disciplines use the same method, say, induction, is ap-

parently incorrect." In his opinion, it is not so important 

whether there are methods that no science can do with-

out, since they do not at all exhaust the set of cognitive 

methods of a particular particular science. 

This is a set of methods and techniques of both 

general science and specifically scientific, used by an 

individual science to display its own subject of 

knowledge and is what can be called a specific method 

of a particular science. Since this method is determined 

by the subject of science, the methods of individual sci-

ences are different to the extent that their subjects are 

different. 

In this regard, the author would like to suggest that 

risk analysis and definition is one technique that could 

combine the methodology of each scientific study and 

scientific activity. 

The specifics of the methods of individual sci-

ences find material embodiment and are fixed in the 

technical equipment of each science - instruments and 

instruments acting as means of cognition. The author 

claims that with the transition to the digital age, the con-

cept of a specific method will gradually decrease in 

connection with the use of a single tool for each science 

- artificial intelligence. 

According to the author Tatiana Eremicheva, this 

will lead to the disappearance of the problem of incom-

mensurability, in which we are talking about comparing 

theories within the framework of one science with the 

inability to be questioned when comparing different 

sciences. Thus, the incommensurability of theories can 

no longer be characterized by the absence of a general 

factual basis or empirical language, the absence of com-
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mon concepts in the languages   of the conceptual struc-

tures being compared, the difference in methods and 

standards, thanks to digital technologies used equally in 

the development of all sciences. Instead, the theory of 

"Commensurability" will find its place. 

Results. 

Some modern researchers believe that Thomas 

Hobbes's reasoning and statements about the emer-

gence of social protest gave rise to one of the popular 

theories in the second half of the 20th century - the the-

ory of rational choice, which is based on the con-

sistency of the preferences of the economic agent and 

his desire for optimization, that is, to maximize benefits 

and minimize costs. Here, the key is information for de-

cision making, but the collection and processing of 

which can be costly. A choice that is optimal under con-

ditions of complete information may become subopti-

mal with its lack, since the cost of searching for infor-

mation may exceed the benefit of finding the best op-

tion. 

The author, Tatiana Eremicheva, noted that, ac-

cording to this theory, the use of paid education can 

lead to an increase in the number of unskilled personnel 

and the growth of an ignorant poorly educated popula-

tion, both, understandably due to the lack of sufficient 

funds, and because of the optimization of costs that can 

exceed temporary and financial investments relative to 

the final result of investments in education, which is 

very difficult to calculate especially in the long term. 

Therefore, a State that prioritizes the concept of saving 

a nation should avoid paid education, otherwise na-

tional projects in this area will not lead to the effective 

results for which they were created. [5, 3 p. 320] 

Thus, philosophy through the foundations of sci-

entific knowledge tells us about the essential compo-

nent of social revolutions through the influence of the 

linguistic component-fact on the self-determination of 

the nation. In this regard, the author, Tatiana Er-

emicheva, believes that religion can have a levelling ef-

fect on possible deviations at the time of social explo-

sions, as an accessible traditional knowledge of the es-

sence of human existence in the absence of sufficient 

competence in the adoption of philosophical terms that 

form the basis and reflected therefore in religion. It is 

necessary to take into account the linguistic component 

of country-specific fact created by traditional notions in 

the linguistic reflection of a country or territory in 

which such notions were spread and originated. 

The author, Tatiana Eremicheva, proposes a hy-

pothesis about the emergence of gender revolutions in 

Europe, and then in the world, for one simple reason of 

the same meaning of the words "jealousy" and "envy," 

which are translated mostly as just “jealousy” not only 

from English, but also from most European languages. 

It would seem a trifle, but the concept of "envy" in Rus-

sian tradition is included in the aspect of personal com-

petition, and "jealousy" in informal interpersonal rela-

tions, the beginning that love gives. And they would 

have to be separated by the concept of "love," but these 

 
6 https://eric.ed.gov/?q=self+determination&ff1=sub-

Self+Determination 

concepts in Europe are united in view of the long-dis-

appeared Christian love and the introduction of its more 

primitive content. Therefore, there is a rejection by 

Russia of gender revolutions, where "envy" is linguis-

tically clearly separated, as something public from 

"jealousy," as something personal in which the compo-

nent of personal attachment has been preserved. 

We would like to confirm by Lubov Grishina 's 

opinion in her work "The Importance of the Translation 

of the Bible and Shakespeare's Work in the Develop-

ment of the English Language" on Shakespeare's con-

tribution to the development of English vocabulary: 

"As you can guess, the main merit of the translation of 

the Bible is that he gave the language many popular and 

widely used today expressions. They became particu-

larly common in the twentieth century, when the laws 

on blasphemy lost force. Today, these expressions are 

used everywhere, in situations far from religion, by 

people of different faiths or in general unbelievers. " [6] 

The author, Tatiana Eremicheva, would like to 

draw attention to the fact that the playwright Shake-

speare - influenced to the development of the English 

language, and from the other side the Orthodox saints 

Kirill and Methodius - influenced to the development 

of the Russian language, in which states a different per-

ception of the self-determination of the Russian people 

as a native speaker of the Russian language. 

An important addition to the above arguments is 

the unexpected conclusion about another understanding 

of the terminology of "self-determination" in the Eric 

keyword system6, which has about four thousand refer-

ences to this subject, but most of them reproduce it in 

another context - in the light of the "lack of physical 

disorientation". In this regard, the relevance of the 

study on all the above-mentioned issues, methods and 

results is confirmed. 

Discussion. 

In the expression of the will of citizens regarding 

amendments to the current fundamental law of the 

country, everyone can see the overdue exit of Russians 

from spiritual lethargy and a new request to the author-

ities for the revival of the national state, lost after the 

collapse of the USSR. 

In his address, Valentin Lebedev, chairman of the 

Union of Orthodox Citizens (UOC), regarding the 

amendments in the Constitution of the Russian Federa-

tion 7, said: “Without any exaggeration, it can be argued 

that the fate of our country and the world will be de-

cided. Having voted in favor of the proposed amend-

ments to the Constitution, the people of Russia will de-

clare their readiness to follow the unique path deter-

mined by them from Above and to fulfill their historical 

vocation. " 

UOC believes that the mention of God and the tra-

ditional understanding of the family (when husband, fa-

ther is a man and wife, mother is a woman, are not num-

bered parents) in the new version of the Constitution 

means recognition of Christian values   by the core and 

state-forming ones, confirms our civilizatively ac-

cepted orientation towards the high moral ideals taught 

7 https://broujinternational.com/vid-na-zhitelstvo/ty-

mozhesh-stat-rossiyaninom/o-vozmozhnostyax-i-preimush-

hestvax-prozhivaniya-v-rossii.html 

https://eric.ed.gov/?q=self+determination&ff1=subSelf+Determination
https://eric.ed.gov/?q=self+determination&ff1=subSelf+Determination
https://broujinternational.com/vid-na-zhitelstvo/ty-mozhesh-stat-rossiyaninom/o-vozmozhnostyax-i-preimushhestvax-prozhivaniya-v-rossii.html
https://broujinternational.com/vid-na-zhitelstvo/ty-mozhesh-stat-rossiyaninom/o-vozmozhnostyax-i-preimushhestvax-prozhivaniya-v-rossii.html
https://broujinternational.com/vid-na-zhitelstvo/ty-mozhesh-stat-rossiyaninom/o-vozmozhnostyax-i-preimushhestvax-prozhivaniya-v-rossii.html
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by the Orthodox Church and embodied, in particular, in 

its doctrine of the Orthodox state - Katechon8, which 

prevents the spread of evil in the world. 

According to Valentin Lebedev, “until a funda-

mental amendment on the priority of national legisla-

tion over international legislation is adopted, Russia 

must follow orders and international acts of anti-Chris-

tian elites, according to which even the National Bank 

of Russia cannot be nationalized. Before making this 

amendment, Russia is obliged to introduce those glob-

alist standards of "chipization" and depersonalization - 

the replacement of a person by numbered biological ob-

jects with very conditional rights. In the future, we are 

talking about the inaccessibility of not only higher, but 

also elementary - school education, for the destruction 

of which it will be enough to transfer to the “distance 

learning mode” (Nikita Mikhalkov have been spoken 

about this intelligibly and competently in the recent is-

sues of “Besogon” TV program)”. The processes of 

drowning of the masses should allow those who fail to 

evolve in a timely manner to turn the peoples’ they rep-

resent to more decent standards of quality and standard 

of living of the developed individual and lead to new 

medieval obscurantist digital restrictions and to the loss 

of the meaning of the further survival of mankind with 

the baggage of historically lost philosophical views. 

It should be noted here that the plan for the devel-

opment of national priorities in science and education, 

in health care or the so-called “Concept of Saving the 

Nation” is in the process of being implemented despite 

any current global changes. [5, 3 p. 320] 

Several major projects were launched by the Min-

istry of Education and Science, now the Ministry of Ed-

ucation of the Russian Federation: "Project to increase 

the competitiveness of leading Russian universities 

among the world's leading scientific and educational 

centers," which was launched in 2013, and the priority 

project "Development of the export potential of the 

Russian education system." [8]  

Conclusion. 

Improving the position of Russian leading univer-

sities in world rankings, increasing the attractiveness of 

Russian educational programs for foreign citizens, im-

proving the conditions of their stay during their studies 

in Russia, as well as increasing the recognition and sta-

tus of the brand of Russian education on the interna-

tional educational market is impossible without the in-

ternationalization of universities, which is considered 

as an important tool to increase the competitiveness of 

universities. 

The instruments of internationalization and diplo-

macy are increasingly becoming the modern driving 

force of national higher education. For example, from 

the point of view of the Hungarian government, the SH 

program (Stipendium Hungaricum scholarship pro-

gram) is expected to strengthen Hungary's soft power 

outside the EU through cooperation in education. The 

program considers foreign students as "future ambassa-

dors" who can represent the interests of Hungary in 

their countries. The emphasis on the "soft power" of co-

operation in the field of education is felt and applied 

 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Katechon 

even among Hungarian universities, although diplo-

macy is not their main task. 

The promotion of national culture and language is 

another important component of the diplomatic mission 

of the SH program, especially with the provision of 

Hungarian-language teaching programs for foreign stu-

dents. Representatives of the Tempus Community 

Foundation and the Vietnamese Embassy in Hungary 

stressed the importance of increasing the number of Vi-

etnamese students enrolled in Hungarian language pro-

grams, which are expected to serve as diplomatic ties 

between Vietnam and Hungary in the future. They 

noted that Hungary is proud of the presence of the Vi-

etnamese community, which does not have Hungarian 

citizenship, but still can speak Hungarian and under-

stand Hungarian culture, which becomes the basis for 

long-standing diplomatic relations. 

Internationalization is called the key goal of the 

SH program for both the Hungarian government and 

Hungarian universities. One of the indicators of the 

success of the internationalization tool in this program 

was the impressive increase in the number of sending 

partners and available places for international candi-

dates. The stated goal of the program is to increase the 

competitiveness of Hungarian higher education in the 

international arena by: 1) improving the quality of Hun-

garian higher education services; 2) strengthening the 

international cooperation of the Hungarian scientific 

community and the global visibility of Hungarian 

higher education by attracting the best talents to expand 

the Hungarian scientific network; and (3) diversifying 

teaching, learning and working conditions in universi-

ties to adapt to the growing presence of foreign stu-

dents. [7] 
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано можливості міждисциплінарної інтеграції освітнього процесу ЗВО України 

та Китаю у контексті професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

Автор доводить, що представлена у дослідженні методика сприяла формуванню вмінь критично ми-

слити, використовувати теоретичні знання в професійних цілях, виробляти різні види комунікацій, у тому 

числі й художніх, що формувало здатності до міжнаціонального спілкування – усього того, що становить 

полікультурну компетентність майбутнього вчителя музики. 

ABSTRACT 

The article deals with the analysis of the possibilities of interdisciplinary integration of educational process 

of higher educational establishments of Ukraine and China in context of the professional training of future teachers 

of musical art. 
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The author proves that the methodology presented in her research contributed to the formation of students’ 

skills of critical thinking, helped them to use theoretical knowledge with professional purposes, to work out dif-

ferent ways of communication including the artistic ones which in general improved their ability for international 

communication which forms the polycultural competence of future teachers of music. 
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Модернізація системи вищої освіти в сфері му-

зичного мистецтва спрямована на вирішення скла-

дних завдань реалізації компетентнісно-орієнтова-

них основ сучасного процесу педагогічної підгото-

вки студентів. Компетентнісна парадигма, з позиції 

якої розроблені навчальні плани й робочі програми 

підготовки майбутніх вчителів музичного мистец-

тва у ЗВО України та Китаю, націлює на представ-

лення результатів освітнього процесу в музичному 

ЗВО у вигляді системи загальнокультурних, що 

включають й полікультурні, і професійних, у тому 

числі й педагогічні, компетенцій педагога-музика-

нта. Тому дослідження формування полікультурної 

компетентності студентів на основі міждисципліна-

рної інтеграції сприяє вирішенню завдань поси-

лення педагогічної й полікультурної спрямованості 

навчання в музичному ЗВО. 

Компетентнісний підхід визначає основні цілі 

й завдання полікультурної підготовки фахівця в га-

лузі музичної педагогіки. Тому в цей час особливе 

актуальним є дослідження проблеми формування 

полікультурної компетентності студентів музич-

ного ЗВО, що виступає у вигляді одного з основних 

результатів їх професійної підготовки. Успішному 

здійсненню полікультурної діяльності повинна пе-

редувати цілеспрямована професійна підготовка, 

заснована на інтеграції гуманітарних, професійно-

педагогічних і спеціальних дисциплін. 

Аналіз теоретичних і методологічних підходів 

дозволяє визначити основні концептуальні ідеї до-

слідження, пов’язані з розкриттям проблеми фор-

мування полікультурної компетентності студентів 

музичного ЗВО як цілісного художньо-творчого й 

педагогічного процесу. Теоретичні основи базу-

ються на принципах наступності й безперервності 

музично-професійної освіти, міждисциплінарної 

інтеграції гуманітарної, професійно-педагогічної й 

спеціальної підготовки, індивідуально-творчого 

підходу до кожного студента, а також педагогічної 

й полікультурної спрямованості підготовки педа-

гога-музиканта.  

Одним з найбільш значущих підходів, що ста-

новлять методологічну основу для розробки конце-

птуальних ідей, є інтегративний підхід, який „спря-

мований на реалізацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

й виконує системотворчу функцію між учасниками 

освітнього процесу” [6, с. 10]. 

Процес художньо-творчих занять, заснований 

на міждисциплінарній інтеграції в музичному ЗВО, 

забезпечує високий рівень полікультурної компете-

нтності педагога-музиканта за допомогою ство-

рення педагогічних умов, націлених на формування 

його індивідуально-професійних якостей як спад-

коємця художніх традицій і творця культурних цін-

ностей. 

Міждисциплінарна інтеграція процесу нав-

чання студентів музичного вузу є багатоаспектною, 

вона складається з інваріантних і варіативних ком-

понентів, тобто із загальнокультурної (полікульту-

рної) і спеціальної (музичної та педагогічної) підго-

товки.  

У змісті навчання музиканта-педагога ми розг-

лядаємо інваріантну складову, яка є основою підго-

товки всіх музикантів, і варіативну частину, 

пов’язану із профілем спеціальної діяльності музи-

канта.  

Інваріантна складова структури полікультур-

ної підготовки музиканта-педагога пов’язана з фу-

ндаменталізацією підготовки, що полягає в прид-

банні фундаментальних теоретичних знань у галузі 

культурології, методології музично-педагогічної 

діяльності, ерудиції в галузі гуманітарних і профе-

сійних дисциплін, глибині пізнань у різних галузях 

теорії й історії музичного мистецтва.  

Інваріантний компонент – це також полікуль-

турний аспект професійної підготовки педагога-му-

зиканта. Полікультурна підготовка складається з 

курсів історії музичного мистецтва, педагогіки, 

психології, методики й педагогічної практики, на 

базі яких формується система інтегрованих психо-

лого-педагогічних компетенцій, які обумовлюють 

формування полікультурної компетентності студе-

нтів музичного ЗВО.  

Інваріантним компонентом є також заняття з 

курсів філософських, естетичних і культурологіч-

них дисциплін, спрямованих на формування світо-

глядних і морально-естетичних ціннісних устано-

вок музикантів різного профілю. Це є фундамента-

льною основою полікультурної підготовки, яка 

носить диверсифікаційний характер, що пов’язане 

зі спеціальністю майбутнього музиканта-педагога, 

а також залежить від його індивідуально-творчого 

потенціалу.  

Важливу роль відіграє художньо-естетичний 

компонент підготовки, який обумовлює емоційно-

ціннісне відношення до музично-педагогічної дія-

льності. Інтеграція професійно-педагогічних і гу-

манітарних дисциплін музиканта дає можливість 

формувати культуру педагогічного мислення, опа-

новувати прийомами педагогічного спілкування й 

впливу, а також методами, формами й засобами пе-

дагогічної діяльності.  

Використання всього спектра міждисципліна-

рної інтеграції дозволяє застосовувати сучасні пе-

дагогічні технології, що створюють базу для вибору 
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варіативної складової в курсах спеціальних дисци-

плін.  

Спеціальна підготовка є різноманітною й пе-

редбачає необхідність оволодіння методологічною 

культурою, глибиною науково-методичного ана-

лізу, а також знання й використання різних педаго-

гічних технологій.  

Інтеграція гуманітарних і музично-теоретич-

них знань і вмінь у процесі навчально-виконавської 

діяльності в класі дозволяє створювати оптимальні 

умови для формування полікультурної компетент-

ності музикантів різних спеціальностей і сприяє ви-

хованню високоосвіченої творчої особистості му-

зиканта-педагога. 

Фундаментальною основою служить індивіду-

ально-творчий відбір навчального матеріалу, що 

оптимально поєднує соціо-культурне забезпечення 

змісту підготовки з теоретико-методичним аспек-

том.  

Розширення культурного кругозору стає ще 

одним важливим фактором, що впливає на духовне 

збагачення музиканта, формування культури осо-

бистості, становлення компетентного й конкурен-

тоспроможного професіонала. Вивчення взаємо-

проникнення й взаємовпливу світових і національ-

них культурно-художніх цінностей сприяє 

всебічному розкриттю духовно-творчого потенці-

алу особистості музиканта. Тим самим вирішується 

важливе завдання формування цілісного й масшта-

бного мислення музиканта-педагога. Опора на нав-

чальний репертуар, у який, поряд зі світовою кла-

сикою, включаються музичні твори видатних вітчи-

зняних композиторів, а також твори сучасних 

композиторів, що представляють різні національні 

школи, дає можливість формувати компетентного 

музиканта-педагога, який володіє більшим культу-

рним діапазоном і який сприймає всю повноту істо-

рико-культурних процесів у всьому їхньому стилі-

стичному й жанровому різноманітті.  

Міждисциплінарна інтеграція обумовлює по-

яву нового якісного утворення особистості музика-

нта-педагога, пов’язаного з формуванням творчого 

професійного мислення. Актуальність інтеграції 

музично-теоретичних знань і виконавських нави-

чок обумовлена необхідністю формування ціліс-

ного сприйняття в студентів усієї системи профе-

сійних знань і вмінь, включаючи полікультурні.  

Інтеграційні процеси охоплюють у цей час усі 

сфери людської діяльності. Взаємопроникнення рі-

зних галузей професійних знань збагачує всі види 

діяльності, а також сприяє появі нових суміжних 

форм як наукового, так і художньо-образного пі-

знання світу.  

Метою інтеграційних процесів є всебічне роз-

криття творчої особистості, формування людини-

творця, яка володіє повнотою й цілісністю сприй-

няття всієї картини навколишньої дійсності. Різні 

форми пізнання народжуються на стикові й взаємо-

дії суміжних галузей людської діяльності.  

Необхідно відзначити, що „нова педагогічна 

теорія повинна виростати зі знань про людину й 

світ, передових філософських концепцій” [1, с. 38], 

тому саме міждисциплінарна інтеграція сприяє вдо-

сконалюванню освітнього процесу.  

Сфера музичної педагогіки в цей час орієнто-

вана на виховання гармонічної особистості, яка по-

єднує високопрофесійну майстерність із широким 

кругозором у всіх галузях культури. Здатність до 

сприйняття й інтеграції у своїй свідомості різноп-

ланових знань, умінь, досвіду творчої діяльності 

проявляється багато в чому завдяки емоційному пе-

реживанню, що поєднує у внутрішньому відчутті 

різні шари досліджуваних і сприйманих явищ.  

Міждисциплінарні творчі завдання в курсах рі-

зних дисциплін дозволяють систематизувати й уза-

гальнювати розрізнені знання, отримані на різних 

заняттях. Виявлення потенційних можливостей 

особистості, їх діагностування й прогнозування на 

цій основі шляхів і способів індивідуально-твор-

чого навчання служить необхідним фундаментом 

ефективного формування полікультурної компете-

нтності студентів музичного ЗВО.  

Інтегративний підхід у педагогіці сприяє гар-

монічному розвитку особистості. Важливим факто-

ром, що обумовлює інтеграцію людини як особис-

тості, є модель світу, сформована система культур-

них і духовних цінностей. У працях учених-

дослідників проблем системи освіти розкриваються 

закономірності й принципи інтеграції гуманітарної 

й професійної підготовки фахівця [2; 3; 5; 6]. Осно-

вна ідея полягає в розкритті гуманітарного й соціо-

культурного потенціалу особистості, що інтегрує 

різні аспекти формування особистості шляхом пе-

редачі й взаємозбагачення функцій, інтеграції різ-

них рівнів знання.  

Прояв закономірності утворення нових власти-

востей цілого, яке не зводиться до суми складових 

його елементів, означає, що за допомогою інтегра-

ції з’являється нове цілісне утворення – полікуль-

турна компетентність, яка дозволяє музиканту-пе-

дагогу бути конкурентоспроможним у різних сфе-

рах діяльності сучасного глобального соціо-

культурного простору.  

Визначаючи дане поняття, слід підкреслити, 

що „…полікультурна компетентність являє собою 

інтегративне утворення, у якому поєднуються 

знання, досвід діяльності й особистісні якості педа-

гога, що забезпечують високу результативність 

праці і його здатність ефективно вирішувати за-

вдання практичної діяльності в сучасному поліку-

льтурному світі” [1, с. 51]. 

Можна виділити декілька основних видів ком-

петенцій музиканта-педагога. Найбільш значу-

щими є ціннісно-значеннєві орієнтації у світі куль-

тури, мистецтва, сформованість міжкультурної 

компетентності, соціальна мобільність і готовність 

до професійного саморозвитку. Велику роль відіг-

рає оволодіння інформаційною компетентністю. 

Музична інформатика допомагає орієнтуватися в 

потоці сучасного музичного життя й надає засоби 

для пошуку й відбору найбільш значущої й духовно 

наповненої інформації. У сфері музично-педагогіч-

ної діяльності велике значення набувають такі ком-

петенції, як здатність зацікавити, захопити учня, 
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показати найбільш раціональний шлях до розк-

риття художнього задуму, артистично й образно до-

помагати знаходити нестандартне виконавське рі-

шення, критично оцінювати й аналізувати своєрід-

ність інтерпретації.  

Полікультурна компетентність проявляється у 

творчому застосуванні різноманітних способів дія-

льності музиканта-педагога у нестандартних ситуа-

ціях, що вимагають креативності й майстерності. 

Полікультурна компетентність студентів музич-

ного ЗВО розглядається нами як складне, багаторі-

вневе утворення. У структуру полікультурної ком-

петентності ми включили низку компонентів, що 

визначають інтегративну цілісність музиканта-пе-

дагога, обумовлену інтеграцією педагогічного дос-

віду й високого рівня виконавської майстерності в 

сучасних умовах глобального світу. Такий „сплав” 

теоретичних основ педагогічної творчості й віль-

ного володіння інструментом дозволяє здійснювати 

педагогічну діяльність на високому творчому рівні 

[4].  

Для досягнення високого рівня сформованості 

полікультурної компетентності необхідні певні 

етапи професійного розвитку. Тому ми розглядаємо 

розробку й реалізацію поетапного алгоритму фор-

мування полікультурної компетентності студентів 

музичного ЗВО на основі міждисциплінарної інтег-

рації як важливу педагогічну умову. Етапами фор-

мування полікультурної компетентності студентів-

музикантів, на наш погляд, є:  

1) етап полікультурної адаптації, пов’язаний зі 

створенням творчої атмосфери, обумовленої взає-

модією й співробітництвом педагога й учня, а та-

кож організацією підготовки музиканта-педагога 

як процесу творчої діяльності;  

2) етап полікультурної спрямованості, який пе-

редбачає інтеграцію гуманітарних, професійно-пе-

дагогічних і спеціальних дисциплін, що обумовлює 

формування загальнокультурних, що включають 

полікультурні, і професійних, у тому числі й, ком-

петенцій;  

3) етап творчого полікультурного самовизна-

чення, спрямований на придбання досвіду діяльно-

сті в різних сферах музичної освіти як основи фор-

мування полікультурної компетентності студентів 

музичного ЗВО. 

Розглядаючи шляхи формування полікультур-

ної компетентності в освітньому процесі, виділимо 

змістовний аспект інтеграції, який полягає в ство-

ренні занять на основі інтегративних дисциплін і їх 

складових – знань, умінь і навичок. Отже, інтегра-

тивні заняття узагальнюють, структурують і систе-

матизують навчальний матеріал. На інтегративних 

заняттях відбувається професійний розвиток студе-

нтів, вони опановують способами пізнання навко-

лишнього світу за допомогою аналізу, синтезу й си-

стематизації знань, умінь і навичок з різних дисци-

плін. Процес міжпредметної інтеграції й відбір 

змісту навчання можливий при задоволенні насту-

пних вимог: по-перше, об’єкти вивчення повинні 

збігатися або бути досить близькими; по-друге, в 

інтегративних навчальних предметах слід викорис-

товувати однакові або схожі методи навчання; по-

третє, інтегрувальні навчальні предмети повинні 

ґрунтуватися на загальних закономірностях і зага-

льних теоретичних концепціях. Тільки при задово-

ленні цих вимог можлива успішна реалізація інтег-

ративного підходу. Міжпредметна інтеграція до-

зволяє ефективно розбудовувати інтелект студента, 

формувати наукову картину світу. Достоїнством 

міжпредметної інтеграції є можливість застосу-

вання різних форм і методів навчальної роботи, 

піти від одноманітності у викладанні навчальних 

дисциплін. 

Оскільки експериментальна робота проходила 

у ЗВО України й Китаю зі студентами музичного 

профілю, то за основу ми взяли такі навчальні дис-

ципліни, як „Національна історія та національна ку-

льтураˮ (відповідно, України та Китаю), „Історія 

світової музичної культуриˮ, „Музична педагогіка 

та психологіяˮ, „Іноземна мова за професійним 

спрямуваннямˮ, „Національна та світова літера-

тураˮ, „Музична літератураˮ тощо. 

 Для реалізації міжпредметної інтеграції була 

нами було розроблено поетапну методику форму-

вання полікультурної компетентності в студентів 

музичних спеціальностей, методологічною базою 

якої стали: компетентнісний, особистісно-діяльніс-

ний, інтегративний і системний підходи. 

Перший етап методики був націлений на фор-

мування в студентів умінь створення короткої ано-

тації творчого шляху композиторів. 

Завдання цього етапу включали наступні: 

- знаходження основних позицій, що виплива-

ють зі змісту стильового напрямку діяльності ком-

позиторів; 

- знаходження адекватних стильових прийомів 

у письменників, що жили й творили в цей час; 

- формування в студентів вміння створювати 

невеликі анотації з творчості композитора з „вихо-

дамиˮ за межі музичного мистецтва в літературу. 

Методи, що були використані на цьому етапі: 

– проблемного навчання – коли педагог ставив 

завдання знайти кілька основних пропозицій, які б 

становили суть творчості композитора. На цьому ж 

етапі для цього ж композитора, виходячи з епохи, 

студенти знаходили аналоги, які подібні творчим 

аналогам письменників, а також знаходили кілька 

пропозицій, які б відбивали суть творчої діяльності 

письменника. 

– узагальнення – коли студенти виділяли зага-

льне у творчості композитора й письменника однієї 

епохи. 

Другий етап методики був націлений на фор-

мування в студентів умінь створення більш широ-

кого уявлення творчості різних композиторів. 

Завдання етапу: навчити студентів складати 

розповідь про творчість композитора. 

Методи, що використовувались на цьому 

етапі: 

– поліхудожнього навчання. Даний метод реа-

лізується в тому, що студенти перед складанням ро-

зповіді стимулювалися на сприйняття різних видів 

мистецтва з тематикою, адекватної тому або ін-

шому музичному твору. Наприклад, при вивченні 

творчості Л. ван Бетховена студенти сприймали 
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ілюстрацію картини Є. Делакруа „Свобода на бари-

кадахˮ і вірш Д. Байрона „Пісня грецьких повстан-

цівˮ; 

– вправи або творчих завдань, який полягає в 

тому, що після прослуховування запису творів ве-

ликих композиторів студенти описували свої по-

чуття й емоції, а також знаходили до музики худо-

жні аналоги, подібні за емоційним тоном музич-

ному твору. При цьому студенти за допомогою 

інформаційних технологій знайомилися з творами 

різних культур, епох і стилів. 

– метод аналогій – реалізований у знахо-

дженні студентами аналогій, тут простежуються 

теми, що зустрічаються у творчості композиторів, 

поетів і письменників. Наприклад, тему „Ворож-

неча й любовˮ можна спостерігати у В. Шекспіра в 

трагедії „Ромео й Джульєттаˮ, студенти вчили на-

пам’ять уривки з даного твору; у П. Чайковського 

на цю тему відтворювали фрагменти увертюри-фа-

нтазії, а також складали короткий переказ лібрето 

Вестсайдської історії Л. Бернстайна. 

Третій етап методики був націлений на форму-

вання в студентів умінь створювати творчі проекти. 

Завдання етапу: стимулювати студентів на 

створення творчих проектів і комунікацій із пред-

ставниками інших культур. Форми таких проектів: 

концерт для однокурсників, викладачів з обов’язко-

вим включенням бесід про творчість композиторів, 

яких вони вивчали на дисципліні „Музична літера-

тураˮ, а також постановка фрагментів спектаклів з 

використанням музичних творів. 

Для успішної реалізації таких проектів викори-

стовувалися наступні методи: 

– театралізація, що виражається в тому, що 

студенти ставили невеликі уривки з художніх тво-

рів з використанням музичних фрагментів, які вони 

підбирали для спектаклів. Так, наприклад, студенти 

розігрували діалоги між літературними персона-

жами, такими як: Ромео й Джульєтта, Гамлет і Офе-

лія, Шерлок Холмс і Доктор Ватсон, Джен Ейр і Мі-

стер Рочестер. При цьому в ці діалоги включалася 

музика певних епох композиторів-класиків. Студе-

нти розробляли театралізації за наступними те-

мами: „Добро й злоˮ, „Героїзм і боягузтвоˮ, „Любов 

і смертьˮ і т.д., які в певних образах були відбиті у 

творчості композиторів, письменників і художни-

ків. 

У процесі театралізованої діяльності студенти 

вчилися творчій взаємодії, у них формувалися ко-

мунікативні навички й навички художнього спілку-

вання: 

– творчий проект, коли студентам пропону-

ється вивчити творчість того або іншого компози-

тора або музиканта, знайти інформацію про їхню 

біографію, проаналізувати їхню творчість, зробити 

акцент на їхніх основних творах, створюючи на 

слайдах наочні презентації. На заняттях застосову-

валися також мультимедійні технології – спілку-

вання студентів із представниками інших культур 

через глобальну мережу Інтернет, обмін відеозапи-

сами й зразками музики, знайомство із країнознав-

чими реаліями, що впливало на студентів, збагачу-

вало їхні полікультурні знання. 

– художнє спілкування – наприклад, добір му-

зики до віршів. Студенти вибирали фрагменти вір-

шів, багатих поетичними фігурами мовлення, епіте-

тами, метафорами, алітераціями, асонансами. 

– мелодекламація – студенти спочатку перек-

ладали вірші на рідну мову, потім учили їх мовою 

оригіналу (українською, китайською, англійською 

й ін.), а потім декламували їх під фонове звучання 

музики. 

Використання мелодекламації на заняттях ви-

кликало в студентів найбільший інтерес до нав-

чання й дозволяло надовго запам’ятати художній 

текст у його комбінації з музикою (фольклорні ба-

лади, пісні на слова Р. Бернса, читання сонетів 

епохи Відродження на тлі музики тощо). 

Відзначимо, що сформована полікультурна 

компетентність дозволяла студентам обмінюватися 

думками із представниками інших національно-

стей. 

Представлена методика показала свою ефекти-

вність у формуванні полікультурної компетентно-

сті студентів музичних спеціальностей університе-

тів України й Китаю. Матеріал до занять підбирався 

виходячи із завдань формування полікультурної 

компетентності. Запропонована методика сприяла 

формуванню вмінь критично мислити, використо-

вувати теоретичні знання в професійних цілях, ви-

робляти різні види комунікацій, у тому числі й ху-

дожніх, що формувало здатності до міжнаціональ-

ного спілкування – усього того, що становить 

полікультурну компетентність майбутнього вчи-

теля музики. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто результати впровадження інтегрованого навчання (CLIL) в процес професійної 

підготовки майбутніх економістів в закладах вищої освіти України. Окреслено основні напрямки науко-

вого пошуку вдосконалення викладання фахових навчальних дисциплін іноземною мовою. Доведено ре-

левантність основних принципів підходу CLIL до формування у майбутніх економістів компонентів іншо-

мовної компетентності в контексті вивчення іноземних мов професійного спрямування. Наголошено на 

важливості впровадження та реалізації концепції в навчальний процес на немовних факультетах для вирі-

шення новітнього соціального замовлення суспільства. 

ABSTRACT 

The article highlights the results of the introduction of integrated education (CLIL) in the process of profes-

sional training of future economists at higher education institutions of Ukraine. The main directions of scientific 

research and improvement of teaching professional disciplines in a foreign language are outlined. The relevance 

of the basic principles of CLIL's approach for the formation of components of foreign language competence of 

future economists in the context of studying foreign languages for professional purposes is proved. Emphasis is 

placed on the importance of implementing the concept in the educational process at non-language faculties to the 

latest social order of society. 
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Вступ. Інтенсифікація спільної політичної, 

економічної, культурної діяльності поряд із зрос-

танням академічної та професійної мобільності 

призвели до усвідомлення ролі, яку відіграє мовна 

диверсифікація Європи в інтеграційних процесах, 

що призвело до розгляду інтегрованого підходу 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) у 

контексті багатомовної освіти, основним принци-

пом якої є забезпечення соціальної рівності в умо-

вах європейського культурного різноманіття [8]. 

Впровадження багатомовної освіти в Україні відпо-

відає державній політиці в освітній сфері.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Низка урядових ініціатив, зокрема Національна 

доктрина розвитку освіти України у XXI столітті; 

Концепція розвитку освіти на період 2015-2025 ро-

ків; Національна стратегія розвитку освіти в Укра-

їні на 2012-2021 роки; Концепція розвитку педаго-

гічної освіти від 1 липня 2018 р. №776; Концепція 

гуманітарної освіти в Україні; закони України «Про 

світу» та «Про вищу освіту», свідчить про пріори-

тетність, надану вивченню іноземних мов у вищій 

школі. Закріплена нормативно-правовими докуме-

нтами можливість викладання / вивчення дисцип-

лін двома чи більше мовами, англійською зокрема, 

надає законодавчі підстави для впровадження інте-

грованого навчання предметів і мови в закладах ви-

щої освіти України.  

Дослідження проблеми предметно-мовного ін-

тегрованого навчання відбувається в таких напрям-

ках: 1) принципи і цілі CLIL, рекомендації для ство-

рення моделей багатомовної освіти (D. Graddol, P. 

Hood, D. Coyle, D. Marsh, W. Zydatiß); 2) вивчення 

методів і форм на-вчання, взаємодії між суб’єктами 

навчаль-ного процесу (P. Ball, S. Darn, J. Cummins, 

J. Clegg, D. Coyle, T. Nikula; 3) питання підготовки 

викладачів до інтегрованого навчання предмета і 

мови, розробка навчальних пла-нів і програм (D. 

Wollf, D. Marsh, P. Mehisto, K. Raik, M. Rannut); 4) 

аналіз результатів навчання з визначенням рівня 

знань предмета й мови, ставлення учасників до ме-

тодів і способів навчання (A. Bonnet, H. J. Vollmer, 

D. Gassner).  

Мета статті полягає в теоретичному обґрунту-

ванні та загальній характеристиці концепції ви-

вчення іноземних мов, заснованій на предметно-

мовному інтегрованому навчанні, та особливостям 

її впровадження в процес професійної підготовки 

майбутніх економістів. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно, 

практична мета оволодіння іноземною мовою спря-

мована на формування іншомовної комунікативної 

компетентності [3], яка в контексті дисципліни 

«Іноземні мови професійного спрямування» є про-

фесійно орієнтованою. Основними складовими ін-

шомовної компетентності є мовна (лінгвістична: 
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фонетична, лексична, граматична), мовленнєва (в 

читанні, говорінні, аудіюванні, письмі та перек-

ладі), а також лінгвосоціокультурна і навчально-

стратегічна компетентції.  

Аналіз наукових праць, виконаних у межах до-

слідницького проекту за підтримки департаменту з 

питань освіти та культури Європейської комісії, в 

яких визначено п’ять важливих аспектів CLIL, до-

зволяє продемонструвати релевантність ключових 

принципів цього підходу до цілей навчання інозем-

них мов професійного спрямування та формування 

вторинної професійної мовної особистості, готової 

до міжкультурної комунікації. 

Так, перший аспект, культурний, який полягає 

в формуванні міжкультурної компетенції шляхом 

розвитку вмінь міжкультурної комунікації, набуття 

знань про певні країни та спільноти, ознайомлення 

з широким культурним контекстом [9], збігається з 

принципами співвивчення мови і культури, кінце-

вою метою навчання іноземних мов і способами 

формування лінгвосоціокультурного компонента 

іншомовної комунікативної компетентності. Так, 

вітчизняні науковці вважають вивчення іноземної 

мови у взаємозв’язку з блоком культурологічних і 

гуманітарних дисциплін необхідною умовою успі-

шного розвитку вмінь іншомовного спілкування на 

основі набутих лінгвосоціокультурних знань [4]. 

Мовний аспект стосується удосконалення ці-

льових лінгвістичних компетентнцій, формування 

умінь усного мовлення, розвитку інтересу до бага-

томовності, усвідомлення відмінностей між рідною 

та іноземною мовами [9]. Такі завдання реалізу-

ються в процесі формування мовних (фонетичної, 

орфографічної, лексичної, граматичної) і мовленнє-

вих компетентцій [3].  

Окрім того, також передбачає мовна та мов-

леннєві компетенції передбачають глибину і міц-

ність набутих знань про особливості професійного 

спілкування; усвідомлене засвоєння майбутніми 

економістами специфічних норм комунікативно-

мовленнєвої поведінки носіїв мови; знання лексич-

них та граматичних норм професійного мовлення; 

знання специфіки комунікативної взаємодії на між-

народному рівні; знання комунікативних тактик і 

стратегій з метою подолання мовних бар’єрів і на-

лагодження ефективної взаємодії зі співрозмовни-

ками у процесі професійної діяльності; інформа-

ційну обізнаність і високий ступінь засвоєння сис-

теми необхідних та достатніх комунікативних 

знань у контексті вивчення фахових і нефахових 

дисциплін. 

Змістовний аспект передбачає можливість ви-

вчати предмет у світлі різних теорій і концепцій, 

сприяє оволодінню спеціальною термінологією і 

готує до майбутньої професійної діяльності [9]. Ця 

грань інтегрованого навчання предмета і мови без-

посередньо пов’язана з професійною орієнтацією 

іншомовної компетентності в контексті дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування» і відо-

бражає важливість міждисциплінарного підходу до 

відбору змісту навчання.  

Навчальний аспект, який спрямований на фор-

мування індивідуальних навчальних стратегій, урі-

зноманітнення форм і методів навчання, підви-

щення мотивації студентів [9], може бути співвід-

несений з навчально-стратегічним компонентом 

іншомовної комунікативної компетентності за кін-

цевими цілями формування когнітивнх і метакогні-

тивних умінь організації пізнавальної діяльності 

[5]. Останній, кон’юнктурний компонент CLIL, пе-

редбачає підготовку до інтернаціоналізації, зок-

рема до європейської інтеграції, отримання міжна-

родних сертифікатів і дипломів [9]. Зазначені на-

прямки дозволяють говорити про спільність цілей 

інтегрованого навчання предмета і мови та форму-

вання професійно орієнтованої іншомовної комуні-

кативної компетентності, які полягають у забезпе-

ченні конкурентноспроможності майбутніх спеціа-

лістів на міжнародному ринку праці. 

Як бачимо, завдання CLIL та цілі інтегрова-

ного навчання мов і культур мають багато спіль-

ного, за винятком того, що перший цілком базу-

ється на матеріалі, який безпосередньо стосується 

предмета. У цьому аспекті саме навчання інозем-

них мов професійного спрямування є найбільш на-

ближеним до CLIL, оскільки зміст цієї навчальної 

дисципліни передбачає використання фахового ма-

теріалу на заняттях з іноземної мови. О. Тарнополь-

ський висуває постулат про необхідність тільки ін-

тегрованого навчання іноземної мови для професій-

них цілей, яке б дозволило перемістити акцент з 

ізольованого викладання мови для професійного 

спілкування на поєднання оволодіння мовою з ви-

вченням спеціальних дисциплін [6]. 

Якщо розглядати процес викладання іноземної 

мови професійного спрямування в контексті CLIL, 

слід зазначити, що на неспеціальних воно факуль-

тетах відповідає «зосередженому переважно на 

мові» (language-driven), на відміну від «зосередже-

ного переважно на змісті» (contentdriven), підході 

CLIL. Процес навчання мови в контексті CLIL має 

бути усвідомленим, тобто таким, який враховує 

особливості оволодіння розмовною мовою і вико-

ристання мови з навчальними цілями. Канадський 

лінгвіст J. Cummins започаткував такі важливі для 

розуміння природи навчання в умовах білінгвізму 

поняття, як когнітивна академічна мовленнєва ком-

петентність (Cognitive Academic Learning 

Proficiency – CALP), і базова міжособистісна кому-

нікативна компетентність (Basic Interpersonal 

Communicative Skills – BICS) [7]. Хоча питання об-

ґрунтованості визначених J. Cummins [7] термінів 

залишається й досі суперечливим, протиставлення 

характеру оволодіння розмовним мовленням 

(BICS) і вміннями академічного мовлення (CALP) 

дозволяє виокремити специфіку завдань і прийомів 

подання матеріалу в межах CLIL. 

Основу розмежування цих понять становить 

ідея про відмінності механізмів оволодіння мовлен-

нєвими вміннями в зумовлених контекстом 

(context-embedded language) і не зумовлених кон-

текстом (context reduced) ситуаціях спілкування. 

Контекстуально зумовленому спілкуванню прита-
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манні загальне розуміння ситуації, активна взаємо-

дія між її учасниками та опора на широкий спектр 

паралінгвістичних засобів. Не зумовлене контекс-

том спілкування, навпаки, передбачає опору ви-

ключно на мовні засоби передавання інформації, 

при цьому знання про «реальний» світ є метою ін-

терпретації понять і забезпечення необхідної логіки 

комунікації [7]. Успіх оволодіння академічними ди-

сциплінами безпосередньо залежить від сформова-

ності академічних мовленнєвих умінь (CALP), які 

дозволяють студентам вести аргументовану бесіду, 

самостійно знаходити фактичну інформацію, ви-

значати закономірності та робити висновки. Розви-

ток цих умінь відбувається в процесі діяльності, яка 

вимагає значних розумових зусиль (cognitively 

demanding) [7] 

Окрім того, на думку багатьох дослідників, у 

структуру навчального процесу необхідно також 

закладати сфери комунікативної діяльності, теми та 

ситуації, мовленнєві дії, що враховують профе-

сійну спрямованість студентів; мовний матеріал 

(фонетичний, лексичний, граматичний, орфографі-

чний), правила його оформлення й оперування ним; 

комплекс спеціальних (мовленнєвих і комунікатив-

них) умінь, що характеризують рівень практичного 

оволодіння іноземною мовою як засобом спілку-

вання, в тому числі в інтеркультурних ситуаціях; 

систему знань національно-культурних особливос-

тей і реалій країни, мова якої вивчається; навчальні 

та адаптивні вміння, раціональні прийоми розумо-

вої праці, що забезпечують культуру засвоєння 

мови в навчальних умовах і культуру спілкування з 

його носіями [1].  

Спираючись на теоретичне підґрунтя та прак-

тичний досвід європейских країн, в межах дослі-

дження на базі Запорізького національного універ-

ситету було розроблено концепцію інтегрованого 

навчання майбутніх фахівців, у тому числі і еконо-

містів, іноземним мовам, в основу якої було покла-

дено оволодіння іноземною мовою як обов’язковим 

компонентом майбутньої професійної діяльності. 

План реалізації концепції окреслений терміном під-

готовки майбутніх фахівців та охоплює весь період 

навчання на освітніх рівнях «бакалавр» та «ма-

гістр». Напрямки реалізації концепції поєднували 

три форми навчання іноземних мов: професійно 

орієнтоване навчання, предметно-інтегроване (вла-

сне CLIL) та іншомовне занурення. При цьому усі 

три форми не відокремлені одна від одної, а гармо-

нійно поєднанні та співвіднесені.  

Відповідно до означеної концепції, іншомовна 

підготовка майбутніх економістів на початковому 

етапі (перший курс) передбачає оволодіння ними 

контекстуально зумовленим матеріалом, що відпо-

відає майбутній професії; формування у них загаль-

них та професійних вмінь та навичок, необхідних та 

достатніх для здійснення базової комунікації інозе-

мною мовою. На подальшому етапі (2-4 курси) на-

вчальна програма дисципліни є повністю профе-

сійно зорієнтованою, її зміст організовано відпо-

відно до професійних запитів та потреб майбутніх 

фахівців [2]. На 5 курсі іншомовна підготовка вже 

повністю професійно орієнтована та передбачає ро-

боту з науковими джерелами іноземними мовами.  

Окрім того з 2 курсу концепцією регламенто-

вано поступове введення викладання фахових дис-

циплін іноземною мовою, що зумовило спільну ро-

боту викладачів іноземних мов та фахових дисцип-

лін, розробку спільних навчально-методичних 

матеріалів та впровадження новітніх форм і техно-

логій організації навчального процесу.  

Висновки. Отже, підсумовуючи зазначене 

слід наголосити на доцільності та необхідності 

впровадження інтегрованого навчання іноземної 

мови в практику професійної підготовки студентів-

економістів. Інтегративний характер оволодіння 

знаннями дозволяє формувати не лише професійну, 

але й іншомовну професійну компетентність май-

бутнього фахівця. Для якісної організації навчаль-

ного процесу інтеграція повинна відбуватися з са-

мого початку навчання в університеті, коли закла-

даються фундаментальні знання, та здійснюватися 

впродовж усього процесу навчання поступово роз-

ширюючись та доповнюючись.  
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Постановка проблеми. В умовах розбудови 

Нової української школи особливої актуальності 

набуває проблема вдосконалення системи підгото-

вки майбутніх керівників закладів загальної серед-

ньої освіти. Адже розвиток освіти в умовах децент-

ралізації, посилення тенденцій демократизації ви-

магає технологізації управлінської діяльності, 

приведення її у відповідність до міжнародних стан-

дартів. Відомо, що ефективність діяльності будь-

якої організації, в тому числі й освітньої, залежить, 

в першу чергу, від професійності її керівника. На-

разі проблема системи підготовки майбутніх керів-

ників закладів загальної середньої освіти у вітчиз-

няній практиці перебуває в стані теоретичного 

осмислення та практичного пошуку. Зокрема, недо-

статньо розроблена на сьогодні технологічна скла-

дова, що має особливе значення для формування 

професійної майстерності саме керівника освіт-

нього закладу (Shvardak, 2018, с. 228). 

Підготовка майбутніх керівників закладів зага-

льної середньої освіти до застосування технологій 

педагогічного менеджменту вимагає чіткості термі-

нологічного апарату, оскільки саме понятійна скла-

дова є основою для подальших досліджень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій за-

свідчив, що систему підготовки майбутніх керівни-

ків закладів освіти досліджували: О. Брюховецька, 

Н. Василенко, В. Візьнюк, Н. Глуховська, В. Діу-

ліна, Г. Закорченна, С. Калашнікова, Ю. Кузьме-

нко, О. Лебідь, С. Немченко, Н. Сас, А. Свєтлоу-

сова, І. Чеботарьова, Н. Черненко та ін. 

У вітчизняному науковому дискурсі підгото-

вки майбутніх керівників ЗЗСО до застосування те-

хнологій педагогічного менеджменту досі нема єд-

ності в трактуванні основних понять, що перешко-

джає розвиткові професійної підготовки даного 

спрямування. 

Мета дослідження: з’ясувати та уточнити де-

фініції ключових понять системи підготовки май-

бутніх керівників ЗЗСО до застосування технологій 

педагогічного менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Проаналізуємо понятійно-категоріальний апа-

рат системи підготовки майбутніх керівників ЗЗСО 

до застосування технологій педагогічного менедж-

менту. 

Суб’єктом означеної системи підготовки є 

майбутній керівник закладу загальної середньої 

освіти. 

Керівник закладу загальної середньої освіти 

визначається розробниками Проєкту професійного 

стандарту за професією «Керівник закладу загаль-

ної середньої освіти» (2020) як професія. Нато-

мість, у Законі України «Про повну загальну сере-

дню освіту» (2020) вказується, що це посада. Відпо-

відно до положень Закону України «Про освіту» 

(2017, стаття 39), посада керівника закладу загаль-

ної середньої освіти іменується як «директор». У 

Класифікаторі професій ДК 003:2010 (Доповнення 

А) під кодом 1210.1 станом на січень 2021 року фі-

гурує ще посада «директор навчально-виховного 

закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеці-

алізованої школи, гімназії, інтернату і т.ін.)», що 

вказує на неузгодженість між собою нормативно-

правових актів у сфері освіти, на необхідність оно-

влення та приведення нормативних актів у відпові-

дність до чинного законодавства. 

У Законі України «Про повну загальну сере-

дню освіту» (2020, стаття 38) зазначається, що «ке-

рівником закладу загальної середньої освіти може 
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бути особа, яка є громадянином України, вільно во-

лодіє державною мовою, має вищу освіту ступеня 

не нижче магістра, стаж педагогічної та/або нау-

ково-педагогічної роботи не менше трьох років 

(крім керівників приватних, корпоративних закла-

дів освіти), організаторські здібності, стан фізич-

ного і психічного здоров’я, що не перешкоджає ви-

конанню професійних обов’язків, пройшла конкур-

сний відбір та визнана переможцем конкурсу 

відповідно до цього Закону. Повноваження керів-

ника закладу загальної середньої освіти визнача-

ються законодавством та установчими докумен-

тами закладу освіти». 

У Законі України «Про освіту» (2017, стаття 

26) читаємо: «Керівник здійснює безпосереднє уп-

равління закладом і несе відповідальність за осві-

тню, фінансово-господарську та іншу діяльність за-

кладу освіти. Керівник є представником закладу 

освіти у відносинах з державними органами, ор-

ганами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами і діє без довіреності в межах по-

вноважень, передбачених законом та установчими 

документами закладу освіти».  

Л.В. Пшенична зазначає, що сучасний керів-

ник – це лідер, здатний вести свій колектив до об-

раних перспектив, переборюючи стереотипи, вико-

ристовуючи інноваційні управлінські технології, 

впроваджуючи зміни і долаючи труднощі та пере-

шкоди на своєму шляху (Пшенична, 2016, с.10). 

Водночас, Савельєва В.С. вказує, що сучасник 

керівник – це індивід, який гармонійно поєднує в 

собі якості керівника та менеджера. Однак, підкре-

слює дослідниця, не кожен менеджер і не кожен фо-

рмальний керівник є визнаним керівником (ліде-

ром) (Савельєва, 2005, с.125-126). 

Майбутнього керівника ЗЗСО сьогодні профе-

сійно готують ЗВО України в умовах магістратури 

за спеціальностями 011 – «Освітні, педагогічні на-

уки» та 073 – «Менеджмент» і відповідними освіт-

ньо-професійними програмами («Управління нав-

чальним закладом», «Управління закладом освіти» 

та ін.) (Швардак, 2020, с.10). 

Відповідно, першочергово з’ясуємо сутність 

поняття «підготовка».  

У педагогічному словнику за редакцією 

М.Д. Ярмаченка «підготовка» трактується як фор-

мування та збагачення настанов, знань та вмінь, які 

необхідні індивіду для адекватного виконання спе-

цифічних завдань (Педагогічний словник, 2001).  

У педагогічній енциклопедії дане поняття роз-

глядається як сукупність спеціальних знань, умінь 

й навичок, якостей, трудового досвіду й норм пове-

дінки, які забезпечують можливість успішної ро-

боти з визначеної професії; як процес повідомлення 

відповідних знань й умінь (Российская педагогиче-

ская энциклопедия, 1999).  

У «Словнику української мови» поняття «під-

готовка» тлумачиться як «запас знань, навичок, до-

свід і т.ін., набутий у процесі навчання, практичної 

діяльності» (Словник української мови, 1975, 

с.417). 

В «Енциклопедії професійної освіти» підгото-

вка розкривається у двох значеннях: 1) як навчання 

– спеціально організований процес формування го-

товності до виконання майбутніх завдань; 2) як го-

товність – наявність компетенції, знань, умінь та 

навичок, необхідних для успішного виконання пев-

ної сукупності завдань (Энциклопедия профессио-

нального образования, 1999).  

В Українському енциклопедичному словнику 

«підготовка» визначається як «запас знань, отрима-

ний будь-ким». Також зазначається, що дане по-

няття походить від слова «підготувати», сутніс-

ними характеристиками якого є «результат нав-

чання – процес надання необхідних знань для 

чогось» та «сукупність попередніх дій, які полег-

шують реалізацію якихось подальших дій чи про-

цесів» (Украинский Советский энциклопедический 

словарь, 1989). 

Проведений нами аналіз довідково-енциклопе-

дичної літератури дозволяє стверджувати, що не іс-

нує єдиного погляду на трактування поняття «під-

готовка». Так, М. Васильєва вважає, що під термі-

ном «підготовка» слід розуміти процес 

формування, вдосконалення знань, умінь, навичок, 

якостей особистості, необхідних для виконання ді-

яльності, здійснюваної в ході навчання, самоосвіти 

або професійної освіти (Васильєва, 2003).  

Ми ж, формулюючи сутність даного поняття, 

дещо розширюємо його межі формуванням компе-

тентностей та набуттям відповідного досвіду. Від-

так, підготовка – це процес формування та вдоско-

налення системи знань, умінь, навичок, компетент-

ностей та особистісних якостей, набуття досвіду 

задля реалізації майбутньої діяльності. 

Професійна підготовка в науково-педагогічній 

літературі також має різні тлумачення.  

За педагогічним словником професійна підго-

товка є системою професійного навчання, метою 

якої є прискорене набуття тими, хто навчається, на-

вичок, необхідних для виконання певної роботи або 

ж групи робіт (Педагогічний словник, 2001). До-

сить часто розглядають професійну підготовку як 

сукупність уже отриманих людиною спеціальних 

знань, умінь та навичок, особистісних якостей, вла-

сного досвіду роботи та усвідомлених норм поведі-

нки, що забезпечують можливість успішної роботи 

з певної професії.  

Дещо ширше з позицій системного підходу ро-

зуміє професійну підготовку І. Манохіна, вказу-

ючи, що «професійна підготовка є складною бага-

торівневою педагогічною системою, що включає 

певну сукупність цілей, змісту, форм, методів, засо-

бів та технологій, зумовлених сутнісними потре-

бами суб’єктів педагогічної взаємодії. Крім того, це 

процес і результат формування готовності особис-

тості до виконання певної професійної діяльності» 

(Манохіна, 2015, с. 131).  

С. Калашнікова, досліджуючи безпосередньо 

професійну підготовку керівників навчальних за-

кладів (згідно Закону України «Про освіту» від 

2017 року – навчальні заклади перейменовані на за-

клади освіти), розглядає її як процес набуття (роз-

витку) професійних компетенцій з метою підви-

щення управлінської компетентності як здатності 
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ефективно виконувати професійну діяльність з уп-

равління закладом освіти. Науковець також зазна-

чає, що результатом професійної підготовки майбу-

тніх керівників закладів освіти є професійний роз-

виток – розвиток професійної компетентності 

(Калашнікова, 2011, с. 147). 

Отже, у наведених вище тлумаченнях поняття 

«професійна підготовка» ключовими словами є 

«процес» та «система», що дає змогу припустити 

умовну наявність процесуального та системного 

підходів. Ми ж розглядаємо професійну підготовку 

майбутніх керівників ЗЗСО як цілеспрямований 

процес здобуття освітньої та професійної кваліфі-

кацій у закладах вищої освіти в умовах магістра-

тури, що включає систему складників (цільовий, 

методологічний, змістовий, процесуальний та кон-

трольний) і педагогічних умов, результатом реалі-

зації якого є готовність керівників до управлінської 

діяльності. 

Вживання терміну «система» є актуальним у 

всіх сферах наукової та практичної підготовки май-

бутніх фахівців, у тому числі й майбутніх керівни-

ків ЗЗСО. За нашим баченням, система підготовки 

забезпечує цілісність структури освітнього про-

цесу. Т.А. Жижко визначає систему як «сукупність 

елементів, які перебувають між собою у взає-

мозв’язку, взаємозалежностях та створюють певну 

ієрархічну структуровану цілісність і єдність» 

(Жижко, 2017, с.144). 

З’ясовано, що поняття «підготовка» характе-

ризується термінами «компетентність» і «готов-

ність». 

Тривалий час науковці дискутували щодо тра-

ктувань термінів «компетентність» і «компетен-

ція». Відповідно до «Енциклопедії освіти», компе-

тенції – це відчужена від суб’єкта, наперед задана 

соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки 

здобувача, яка необхідна для якісної продуктивної 

діяльності в певній сфері, тобто соціально закріпле-

ний результат. Наслідком набуття компетенції є 

компетентність, яка передбачає особистісну харак-

теристику, ставлення до предмета діяльності (Бібік, 

2008, с.409). 

С.В. Лейко, встановлюючи співвідношення 

між поняттями «компетенція» та «компетентність», 

вказує на необхідність їх розмежування. Компетен-

тність трактує як надбання особистості, що визна-

чає якісний рівень засвоєння, в наслідок навчання, 

знань, умінь, навичок та здатності застосовувати їх, 

на основі власного досвіду, в процесі здійснення 

певної діяльності. Компетенція окреслює те напе-

ред задане коло питань і в тій сфері діяльності, з 

якими повинна бути добре обізнана компетентна 

особистість. Погоджуємося з думкою науковця про 

те, «компетенція – це певний, заздалегідь визначе-

ний набір знань, умінь, навичок; а компетентність – 

якісна характеристика їх засвоєння, що проявля-

ється в процесі практичної діяльності» (Лейко, 

2013, с.135). 

У словнику-довіднику з професійної педаго-

гіки поняття «готовність» визначається як «цілісне 

утворення, що характеризує емотивно-когнітивну 

та вольову мобілізаційність суб’єкта в момент його 

включення в діяльність певної спрямованості. Го-

товність не є природженою, вона виникає в резуль-

таті певного досвіду людини, що базується на фор-

муванні її позитивного відношення до вибраної ді-

яльності, усвідомленні мотивів та потреб в них, 

об’єктивації її предмету та способів взаємодії з 

ним» (Словник-довідник з професійної педагогіки, 

2006, с.49). 

Н.В. Кузьміна готовність до професійної дія-

льності трактує як складне соціально-психологічне 

явище, що охоплює комплекс індивідуально-психо-

логічних якостей особистості та систему профе-

сійно-педагогічних знань, умінь і навичок (Кузь-

міна, 1980). 

У контексті нашого дослідження особливу 

увагу звертаємо на технологічну готовність керів-

ника закладу загальної середньої освіти, що харак-

теризує його насамперед як компетентного мене-

джера освітнього процесу, спроможного на висо-

кому рівні забезпечувати його освітню 

ефективність, успішно інтегрувати досвід та інно-

вації, здатного до кваліфікованого аналізу педагогі-

чних явищ та управління розвитком як окремих пі-

дструктур, так і закладу в цілому, обґрунтовано 

прогнозувати оптимальні варіанти такого розвитку, 

спираючись як на внутрішні, так і на зовнішні фак-

тори його ефективності. Саме технологічна готов-

ність, як зазначає О. Жданова-Неділько, зумовлює 

позитивний імідж ефективного керівника, що є 

проєкцією позитивного іміджу успішно керованого 

ним закладу освіти (Жданова-Неділько, 2015, с. 82). 

Відтак, нами введено в науковий оббіг поняття 

«технології педагогічного менеджменту», які розг-

лядаємо як набір управлінських інструментів для 

успішної реалізації стратегічних напрямків розви-

тку закладу освіти. Цей набір складається із сучас-

них методів і засобів ефективного менеджменту; 

принципів, законів і закономірностей організації й 

управління; психологічних прийомів створення 

сприятливого освітнього середовища; методів по-

зитивного впливу на працівників закладу та здобу-

вачів освіти; системного моніторингу якості освіти; 

маркетингу освітніх послуг; антикризових страте-

гій; професійної рефлексії тощо (Швардак, 2020, 

с.162). 

У професійній підготовці під час науково-пе-

дагогічних досліджень за основу беруть характери-

стику готовності як складника структури, до змісту 

якої входить система компонентів. Варто відзна-

чити, що компоненти та їх назви, в залежності від 

предмету дослідження, можуть дещо модифікува-

тися та варіюватися. Наприклад, готовність майбу-

тніх керівників ЗЗСО визначається нами як сукуп-

ність таких компонентів як: мотиваційно-цінніс-

ний, когнітивний, технологічний, особистісний та 

рефлексивний. 

Готовність до застосування майбутнім керів-

ником ЗЗСО технологій педагогічного менеджме-

нту вказує на його здатність до здійснення ефекти-

вної технологізації управлінської діяльності в осві-

тньому закладі; до застосування системи 

технологій педагогічного менеджменту: коучингу, 

антимобінгу, тимбілдингу, лідерства, фасилітації, 
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делегування повноважень, прийняття управлінсь-

ких рішень, моніторингу, форсайт-технологій, 

тайм-менеджменту, ефективних комунікацій, хмар-

них технологій управління, внутрішнього маркети-

нгу, PR-технологій, освітнього брендингу тощо. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. За результатами дослідження можна зро-

бити такі висновки.  

1. В умовах розбудови Нової української 

школи триває процес формування понятійно-кате-

горіального апарату професійної підготовки майбу-

тніх керівників ЗЗСО.  

2. Завдяки здійсненому дослідженню вдалося 

систематизувати, деталізувати та уточнити дефіні-

ції ключових понять підготовки майбутніх керівни-

ків ЗЗСО до застосування технологій педагогічного 

менеджменту, а саме: «керівник закладу загальної 

середньої освіти», «підготовка», «професійна під-

готовка», «система», «компетенція», «компетент-

ність», «готовність», «технології педагогічного ме-

неджменту».  

Перспективами подальшого розвитку напряму 

досліджень є наукове осмислення управлінсько-те-

хнологічної компетентності майбутніх керівників 

закладів загальної середньої освіти. 
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ABSTRACT 
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Постановка проблемы. Исследование языко-

вых единиц в реальных контекстах их функциони-

рования, анализ речевого общения в лингвистиче-

ском плане связывается с развитием такого направ-

ления, как лингвистическая прагматика. Изучением 

прагматических свойств предложений занимается 

прагматический синтаксис, в задачи которого вхо-

дит исследование их в аспекте акторечевых 

свойств, а также соотношение их прагматических и 

структурно-семантических особенностей. Концеп-

туальной базой лингвистической прагматики как 

антропоцентрического подхода во многом можно 

считать теорию речевых актов, зарождение и разви-

тие которой связано с именами Дж. Остина [1], Дж. 

Серля [2]. Анализ вопросительных предложений с 

точки зрения производимых посредством них рече-

вых актов уже не раз предпринимался лингвистами. 

Так, были проведены исследования в области ис-

пользования вопросительных высказываний для 

передачи иллокутивных сил побуждения [3; 4; 5; 6; 

7; 8], утверждения (констатации) и аргументации 

[9; 10], предлагания [11]. Однако, прагматические 

особенности вопросительных предложений фра-

зеологизированной структуры (ВПФС) в известных 

нам исследованиях не рассматривались. 

Изложение основного материала и обосно-

вание полученных результатов исследования. 

Корпус вопросительных предложений современ-

ного английского языка включает не только сво-

бодно моделируемые образования, но и предложе-

ния, обладающие определенной степенью устойчи-

вости, которые правомерно квалифицировать как 

«синтаксические фразеологизмы», «синтаксиче-

ские идиоматизмы», предложения фразеологизиро-

ванной структуры. Теория «синтаксической связан-

ности» нашла отражение в работах Н.Ю. Шведовой 

[12], П.А.Леканта [13] О.Есперсена [14]. ВПФС со-

временного английского языка представлены пред-

ложениями варьирующейся степени устойчивости. 

Меньшей степенью устойчивости характеризуются 

незамкнутые ВПФС, строящиеся в современном 

английском языке по ограниченному числу струк-

турных моделей. Максимальной степенью устойчи-

вости обладают так называемые замкнутые ВПФС 

– пословицы, поговорки, клише. Цель данной ста-

тьи заключается в исследовании особенностей 

функционирования замкнутых ВПФС в контексте 

констативных речевых актов. Речевой акт (РА) кон-

статации, или, по другой терминологии, РА утвер-

ждения, репрезентативный РА – это речевой акт, 

назначение которого состоит в расширении инфор-

мационного фонда, единого для говорящего и слу-

шающего – общего фонда знаний о мире [15, с.46]. 
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Замкнутые ВПФС не допускают никаких от-

клонений (или допускают минимальные отклоне-

ния) от определенного лексического состава и 

структуры. Такие единицы обычно именуются 

"клише", "формулами", "шаблонами", "застыв-

шими конструкциями", "стереотипами", "рекур-

рентными фразами" [12, с.93; 16, с.11]. Наличие та-

ких предложений, очевидно, можно объяснить тем, 

что "в языковой коммуникации встречаются не 

только окказиональные, но и повторяющиеся ситу-

ации, языковые окружения и мысли, требующие 

употребления стандартных языковых единиц" [16, 

с.11.] Однозначность подобных конструкций, ис-

ключая непонимание, облегчает акт коммуника-

ции. В качестве примера можно привести такие 

клишированные риторические вопросительные 

предложения: How do /should, would/ I know? Who 

would have thought? What business is it of mine? What 

difference does it make? Who cares? What does it mat-

ter? What do I care? How crasy can you get? What's 

the big idea? How dare you? Свойством таких пред-

ложений является относительная простота кон-

струкции, поскольку известно, что степень стерео-

типности /вопроизводимости/ языковых единиц 

находится в обратной зависимости от степени их 

сложности. 

Клишированные риторические вопроситель-

ные предложения How do /should, would/ I know? 

Who would have thought? выражают отрицательное 

утверждение. Например: - "Did he recognize you?" - 

Father Rivas asked. – "How would I know?"[G.Green]/ 

→ I don't know. Ср. рус: Откуда я знаю? 

Клишированные риторические вопроситель-

ные предложения What business is it of mine? What 

difference does it make? Who cares? What does it mat-

ter? What do I care? используются как разговорные 

формулы для выражения безразличия. Например: 

"You drink your coffee without sugar or milk"– David 

said. "What difference does that make?" – his father 

said [E.Hunter]. 

Отрицательные эмоции (гнев, раздражение, 

возмущение, недоумение) выражают клише How 

dare you? How crazy can you get? What's the /big/ 

idea? См. словарные толкования: How crazy /etc/ can 

you get? – you are being completely crazy; is there any 

limit to how crazily you behave? adj: crazy, stupid, self-

ish, pompous etc. Например: “Here's man had his 

dog's teeth crowned with gold”. – “Really, how crazy 

can you get?” [17, с.291]. См. также: What's the /big/ 

idea? – Why did you do that? /usually said in anger/ 

[18]. Например: I heard you are spreading false ru-

mors about me. What's the big idea? [19]. 

Некоторые клише могут употребляться не 

только как самостоятельные предложения (пример 

1), но и входить в состав простых распространен-

ных или сложных предложений в качестве фразео-

логизированной основы (примеры 2, 3): 1.Не won't 

come.–– Who cares? 2.Who cares whether they come 

or not? 3.Who cares how it ends? [17]. 

Процесс образования клишированных вопро-

сительных предложений идет постоянно: возникая 

сначала в индивидуальной речи, эти структуры за-

тем становятся достоянием всего языкового кол-

лектива; первоначальный вопросительный смысл 

предложения постепенно стирается, и за ним за-

крепляется значение эмоционального сообщения, 

которое в дальнейшем становится единственным. В 

ходе развития языка все большее число риториче-

ских вопросительных предложений переходит из 

разряда создаваемых самим говорящим, в разряд 

воспроизводимых, употребляемых в готовой 

форме. Высказывания такого рода становятся, по 

сути дела идиомами, буквальное значение которых 

полностью утрачено. 

Изучение клишированных вопросительных 

предложений имеет первостепенную важность с 

точки зрения методики обучения языкам в плане 

устной речи, ибо, не владея адекватным набором 

шаблонных предложений, обучаемый не может эф-

фективно выступать в коммуникативной роли гово-

рящего в бытовом или производственном диалоге. 

В разговорной речи в контексте констативного 

речевого акта может функционировать и другой 

тип замкнутых ВПФС – пословицы и поговорки. В 

них воедино слиты информативные и экспрес-

сивно-оценочные компоненты значения, что позво-

ляет им реализовать не только функцию номина-

ции, но и функцию воздействия на адресата. 

Понятие поговорки в современной фольклори-

стике является неопределенным, включающим раз-

ные структурно-семантические типы устойчивых 

образных сочетаний слов. По существу, единствен-

ное, что объединяет эти различные сочетания слов, 

– это то, что они не являются пословицами, хотя 

близость тех и других в отдельных случаях отри-

цать не приходится [20, с.251]. В английской и аме-

риканской лингвистической литературе также не 

проводится четкого разграничения между послови-

цей и поговоркой. Этим объясняется, почему ан-

глийские словари пословиц включают также обо-

роты явно непословичного характера. Приводим 

примеры поговорок: Do you see any green in my 

eyes? (Неужели я кажусь таким легковерным, не-

опытным?) Can /Will/ a duck swim? (Неужели ты со-

мневаешься?, или: не задавай глупых вопросов). 

Does your mother know you are out?(У тебя молоко 

на губах не обсохло) [20, с.241].В диалогической 

речи поговорки, как правило, используются в реа-

гирующей реплике. Ср., например, словарное тол-

кование поговорки Can /will/ a duck swim? said in an-

swer to a question which the speaker thinks is foolish 

or unnecessary because, from his point of view, it al-

lows only the answer "yes". Например: “Can I fill your 

glass again?” – “Can a duck swim? “ [17, с.90]. 

Пословицы, под которыми обычно понимают 

афористически сжатые изречения с назидательным 

смыслом в ритмически организованной форме 

также функционируют в условиях констативного 

речевого акта. Пословицы преследуют дидактиче-

скую цель (поучать, предостерегать и т.п.) и могут 

выступать в качестве самостоятельного предложе-

ния или части сложного предложения. Например: 

What can you expect from a hog but a grunt? (Что 

можно ожидать от свиньи, кроме хрюканья?). What 

does the moon care if the dogs bark at her? (Собака 
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лает, ветер носит). When Adam delved and Eve span 

who was then a /the/ gentleman? (Когда Адам пахал 

и пряла Ева, где родословное стояло древо?). Can 

the leopard change his spots? (Разве может леопард 

сменить свою пятнистую шкуру?, т.е. может ли че-

ловек изменить свою природу?) [20, с.268]. Суще-

ствуют, однако, варианты некоторых пословиц в 

форме повествовательных предложений, что под-

тверждает констатирующий характер этих фразео-

логизмов. Например, пословица What does the moon 

care if the dogs bark at her? имеет вариант The moon 

does not heed the barking of dogs, а пословица Can 

the leopard change his spots? –- The leopard can not 

change his spots.Часто вопросительные фразеоло-

гизмы-предложения, обладающие высокой устой-

чивостью, начинают допускать окказиональные из-

менения, что объясняется стремлением оживить, 

обновить потускневший образ, выражаемый дан-

ной фразеологической единицей. Подобные изме-

нения не регистрируются словарями, в которых 

фразеологизмы даются в их нормативной форме без 

учета каких-либо изменений в речи, но они явля-

ются показательными для потенциальной изменяе-

мости оборотов этого типа. Например, окказио-

нальные изменения пословицы Can the leopard 

change his spots? мы находим уже у Шекспира: King 

Richard: Rage must be withstood. Give me his gage: 

lions make leopards tame. The Duke of Norfolk: Yes, 

but not change his spots: tame but my shame, and I re-

sign my gage (W.Shakespeare ). 

Общеизвестно, что источником возникновения 

многих пословиц и поговорок послужили библей-

ские легенды, мифы, исторические события, лите-

ратурные произведения, фольклор, традиции, став-

шие по той или иной причине известными и т.д., ко-

торые требуют фоновых знаний для их 

расшифровки. Важнейшим источником фразеоло-

гизмов является Библия. В течение столетий она 

была наиболее читаемой и цитируемой в Англии 

книгой; не только отдельные слова, но и целые иди-

оматические выражения вошли в английский язык 

с ее страниц. Библеизмом является поговорка Am I 

my brother's keeper? См. словарное толкование: the 

affairs of other people are not my responsibility. From 

the Bible /said by Cain after he killed his brother Abel/: 

And the Lord said unto Cain, where is thy brother Abel? 

And he said, I know not: am I my brother's keeper?" 

[21, с.40] → I am not my brother's keeper (ср. в рус-

ском тексте Библии: Я не пастырь брату моему). 

Библеизмом является также пословица Can the 

leopard change his spots? /Саn the Ethiopian change 

his skin, or the leopard his spots?(Jeremiah, XIII, 23). 

Возникновение некоторых пословиц связано с 

историческими событиями, например: When Adam 

delved and Ewe span who was then the gentleman? – 

Когда Адам пахал и пряла Ева, где родословное 

стояло древо? (один из лозунгов крестьянской 

войны 1381 г., приписываемый сподвижнику Уота 

Тайлера монаху Джону Боллу). В современном 

языке говорится иронически человеку, кичащемуся 

своей родословной [22, с.369]. 

Источником возникновения многих пословиц 

и поговорок являются также литературные произ-

ведения. Однако у очень многих фразеологизмов 

установление автора вообще невозможно, так как 

они являются народным творчеством. В отношении 

некоторых фразеологизмов установлено лишь, кто 

первый ввел их в литературу. Введение того или 

иного фразеологизма в литературу не всегда озна-

чает создание его, так как автор мог употребить вы-

ражение, распространенное в его эпоху. Например, 

фразеологизм Who shall decide when doctors disa-

gree? – Что же делать простому смертному, ко-

гда мнения авторитетов расходятся? – впервые 

встречается в произведении Александра Попа 

"Эссе о морали" [20, с.46]. А поговорка What will 

Mrs.Grundy say? – Что скажет миссис Гранди, т.е. 

что скажут люди?, употребляется, в комедии То-

маса Мортона "Speed the plough" где Миссис 

Гранди – воплощение ходячей морали (ср. рус. Что 

станет говорить княгиня Марья Алексевна? Эта 

поговорка фактически является констатацией 

Нельзя пренебрегать общественным мнением [20, 

с.46]. 

Выводы. Как явствует из изложенного выше, 

замкнутые ВПФС – пословицы, поговорки, клише 

порождены потребностью в выразительных сред-

ствах для вербального выражения чувств, эмоцио-

нальных оценок, способов эмоционального воздей-

ствия, ярких и метких характеристик человека, 

предметов, явлений. Пословицы и поговорки явля-

ются мощным средством компрессии информации, 

которая возможна благодаря емкости фразеологи-

ческого значения. Являясь своеобразной компрес-

сией общественного опыта, пословицы и поговорки 

оказываются особенно эффективными там, где 

трудно найти точные определения. В таких случаях 

короткий фразеологизм часто может гораздо лучше 

охарактеризовать человека и его поступки или ка-

кие-либо события, явления, чем длинное расплыв-

чатое описание. Устойчивость прагматических ха-

рактеристик ВПФС находится в прямо пропорцио-

нальной зависимости от особенностей структурной 

организации этих предложений, степени ее устой-

чивости. Замкнутые ВПФС обладают максималь-

ной устойчивостью прагматических характеристик: 

им свойственна закрепленность акторечевых кон-

текстов функционирования, они характеризуются 

постоянной иллокутивной силой (сообщения, 

убеждения) и относительной независимостью от 

контекстуальных условий. Стереотипность, регу-

лярная повторяемость и однозначность таких пред-

ложений обеспечивает их правильное понимание. 

Таким образом, адекватная интерпретация замкну-

тых ВПФС полностью базируется на языковой ком-

петенции адресата. Проведенный анализ замкну-

тых ВПФС, представленных в настоящем исследо-

вании, убеждает в том, что данные предложения 

занимают важное место в речевой практике англий-

ского языка. Практическое овладение ими как рече-

выми формулами сообщения, убеждения, выраже-

ния эмоций представляет одну из необходимых за-

дач изучения и преподавания английского языка. 
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Перспективность дальнейшего исследова-

ния ВПФС видится в изучении их дискурсных ха-

рактеристик, в углубленном исследовании про-

блемы соотношения структурной организации 

предложения и его прагматических особенностей. 

Несомненный лингвистический интерес может 

представить также изучение структуры, семантики 

и прагматики ВПФС в диахроническом и кон-

трастивном плане. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности изучения слов категории состояния в научной и школьной грам-

матиках, проанализирован объём и содержание данных слов в учебных комплексах ООШ России, пред-

ставлены некоторые интерактивные методики изучения слов категории состояния в седьмом классе. 

ABSTRACT 

The article discusses the features of studying the words of the category of status in scientific and school 

grammars, analyzes the volume and content of these words in the educational complexes of the public school of 

Russia, presents some interactive methods for studying the words of the category of status in the seventh grade. 

Ключевые слова: слова категории состояния, инстативы, безлично-предикативные слова, учебно-

методические комплексы, рабочие программы, интерактивные технологии.  

Keywords: condition category words, instatives, impersonal-predicative words, educational-methodical 

complexes, work programs, interactive technologies. 

 

Введение 

При изучении курса русского языка большое 

значение имеет рассмотрение частей речи. В насто-

ящее время в современном русском языке, по мне-

нию Н.М. Шанского, А.Н. Тихонова, изложенному 

в учебнике для студентов педагогических универ-

ситетов, выделяется 15 частей речи [6, с. 88]. 

1. Имя существительное. 

2. Имя прилагательное. 

3. Имя числительное.  

4. Местоимение. 

5. Глагол. 

6. Причастие. 

7. Деепричастие.  

8. Наречие. 

9. Слова категории состояния. 

10. Модальные слова. 

11. Союзы. 

12. Предлоги. 

13. Частицы. 

14. Междометия. 

15. Звукоподражания.  

При определении принадлежности слова к той 

или иной части речи у школьников могут возник-

нуть вопросы. С целью предотвращения таких за-

труднений необходимо более глубоко изучать каж-

дую из пятнадцати частей речи не только в вузе на 

профильных дисциплинах, но и в основных обще-

образовательных школах для общего развития де-

тей.  

Но не каждая часть речи является общепри-

знанной и всеми выделяемой. Так, например, слова 

категории состояния. За всю историю изучения 

данные слова приобрели несколько различных 

названий: слова категории состояния, безлично-

предикативные слова, предикативы; инстативы, 

стативы, предикативные наречия. 

В научной грамматике вопрос об инстативах 

решается неонозначно.В школьных грамматиках 

зачастую данная часть речи не разграничивается с 

другими.  

Место слов категории состояния в русском 

языкознании 

Для того чтобы определить особенности изу-

чения данной части речи в школах, необходимо по-

нять, как развивалось учение о словах категории со-

стояния в русской грамматической традиции. 

Ещё в первой половине ХIХ века некоторые из 

русских языковедов обратили своё внимание на 

изучение безлично-предикативных слов. «Уже 

Н. Кошанский, А. Востоков, Ф. Буслаев отмечали, 

что такие слова, как жаль, лень, стыдно и т.п., не 

могут быть отнесены ни к существительным, ни к 

кратким прилагательным, ни к наречиям» [6, с.229]. 

Учитывая тот факт, что данные слова являются не-

изменяемыми, им свойственна категория времени, 

употребляются в основном в качестве сказуемого, 

учёные определяли такие слова как глаголы.  

А.А. Шахматов слова стало жаль, стало со-

вестно и т.п. относил к предикативным наречиям.  

Впервые о словах категории состояния, как об 

отдельной части речи, заговорил Л.В. Щерба. Им 

было отмечено, что слова пора, можно, жаль, хо-

лодно и т.д. «употребляются со связкой и функцио-

нируют как сказуемое безличных предложений» [6, 

с.229]. Также было отмечено то, что такие слова от-

личаются от наречий и прилагательных. Им же 

было предложено называть данные слова «катего-

рией состояния».  

Также в самостоятельную часть речи слова ка-

тегории состояния выделил В.В. Виноградов.  

Однако не все учёные предпочли отграничи-

вать слова категории состояния от других частей 

речи. Многие лингвисты относят их к наречиям 

(А.Б. Шапиро, В.А. Трофимов), к бессубъектным 

прилагательным (В.Н. Мигирин).  

В настоящее время в науке вопрос о выделении 

слов категории состояния в отдельную часть речи 

до сих пор не решён. Многие учёные обращаются к 

рассмотрению данной темы. Так Л.А. Глинкина – 

доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и методики обучения русскому 

языку, в своей статье раскрывает динамику разви-

тия инстативов. «До наших дней термин категория 

состояния не обрел полной устойчивости в мета-

языке лингвистической науки и в учебной прак-

тике» [1, с.19]. 

Широко используемый Лингвистический эн-

циклопедический словарь В.Н. Ярцевой не содер-

жит в себе не только отдельного раздела для этой 

части речи, но и упоминания в статье о наречиях.  

Определение инстативов можно найти в посо-

бии Н.М. Шанского, А.Н.Тихонова [6, с.223]: «ка-

тегория состояния – это неизменяемые слова, обо-

значающие состояние, способные сочетаться со 

связкой и употребляемые в функции сказуемого 

безличного предложения или в роли сказуемого 

двусоставного предложения с подлежащим – инфи-

нитивом». 
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Сопоставление УМК разных авторов  

В ООШ России используются различные 

УМК. Проанализируем три учебно-методических 

комплекса, включающих рабочие программы и 

учебники: Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, 

А.Д. Дейкиной, О.М. Александрова; В.В. Бабайце-

вой, Л.Д. Чесноковой; М.М. Разумовской, П.А. Ле-

канта. 

1. В ученике по русскому языку под редакцией 

Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской для 7 класса 

слова категории состояния выделены в самостоя-

тельную часть речи. Согласно рабочей программе, 

на изучение этой части речи выделяется три часа. 

Учащимся предоставляется возможность изна-

чально установить различие грамматических, син-

таксических признаков у одного и того же слова 

«тихо» в разных предложениях. На основе сделан-

ного учащимися вывода даётся определение данной 

части речи: «категория состояния – самостоятель-

ная часть речи, которая обозначает состояние (при-

роды, окружающей среды, физическое и душевное 

состояние человека)» [3, с.128]. Также указывается 

на синтаксическую роль таких слов и на их неизме-

няемость. В учебнике представлено 6 заданий для 

усвоения данной темы. Среди них есть упражнения 

на определение части речи выделенного слова, что 

помогает развитию навыка отличия инстативов от 

других частей речи; упражнения на распределение 

слов категории состояния по своему значению и 

т.п. Также изучается морфологический разбор кате-

гории состояния, план которого состоит из трёх 

пунктов: 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологический признак: неизменяе-

мость. 

3. Синтаксическая роль. 

Для улучшения навыка морфологического раз-

бора безлично-предикативных слов авторы соста-

вили специальные задания.  

Для закрепления материала по словам катего-

рии состояния в учебнике есть раздел «Повторе-

ние» [3, с.133], в котором содержатся различные 

упражнения, вопросы. 

2. В учебнике по русскому языку для 6 класса 

под редакцией В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой 

категория состояния также выделена в отдельную 

часть речи, на изучение которой выделено три часа 

из учебного плана. Авторами дано определение 

данной части речи: «категория состояния – само-

стоятельная часть речи, которая обозначает состоя-

ние и отвечает на вопросы как? каково?» [4, с.155]. 

Также указаны разряды значений слов категории 

состояния, отмечается их неизменяемость и воз-

можность образовывать степени сравнения. Опи-

сана роль категории состояния в речи. В учебнике 

раскрыты функциональные омонимы: краткие при-

лагательные среднего рода, наречия, слова катего-

рии состояния. Для осознания цели использования 

категории состояния в речи предлагается упражне-

ние на составление текста с обращением к данным 

словам. Во второй части учебника «Практика» со-

держатся задания и упражнения, связанные с дан-

ной темой. Также в конце изучения проводится за-

крепление материала, но совместно с темой «Наре-

чие». Не рассматривается авторами данного учеб-

ника морфологический разбор слов категории со-

стояния.  

3. В учебнике по русскому языку для 7 класса 

под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

слова категории состояния рассматриваются в теме 

«Наречие». На их изучение выделяется один час. 

Под пометкой «Возьмите на заметку» помещён сле-

дующий текст: «Среди наречий выделяется группа 

слов, которые обозначают состояние: состояние че-

ловека, состояние природы, окружающей среды» 

[5, с.90]. Также указаны отличия слов категории со-

стояния от наречий. Для закрепления материала ав-

торами составлено лишь одно упражнение на по-

иски предложения со словом категории состояния в 

тексте.  

Таким образом, на основе проведённого ана-

лиза трёх учебно-методических комплексов разных 

авторов можно сделать вывод о том, что такая часть 

речи, как категория состояния, в школьной грамма-

тике не является общепризнанной. На её изучение 

выделяется меньшее время по сравнению с другими 

частями речи. Вместе с тем значение инстативов 

достаточно велико в нашей речи. Также следует от-

метить тот факт, что учебник под редакцией Л.А. 

Тростенцовой, Т.А. Ладыженской является одним 

из самых распространённых в ООШ России. 

Именно в данном учебном пособии отводится два 

параграфа на ознакомление с данной темой. Это 

способствует предотвращению возникновения во-

просов у учащихся при выполнении контрольных 

работ, ВПР, при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Нередко в 

данных системах проверки уровня знаний уча-

щихся встречаются вопросы, содержащие тему 

«Слова категории состояния». В свою очередь, в 

учебнике под редакцией В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чес-

ноковой выделен всего один небольшой параграф 

на изучение инстативов, а в пособии, авторами ко-

торого являются М.М. Разумовская, П.А. Лекант, 

этот вопрос не выделен в отдельный от изучения 

наречий параграф.  

Согласно примерной программе ФГОС по рус-

скому языку на изучение слов категории состояния 

должно выделяться примерно 6 часов. Должны 

быть изучены следующие аспекты: значение кате-

гории состояния; неизменяемость категории состо-

яния; выражение состояния и в положительной, и в 

сравнительной степени, и в превосходной; синтак-

сическую роль слов категории состояния в предло-

жении; разграничение наречий и категории состоя-

ния. 

Причины сложностей в выделении катего-

рии состояния в отдельную часть речи 

Затруднения, возникающие при выделении ин-

стативов в самостоятельную часть речи, объясня-

ются тем, что слова категории состояния имеют об-

щие грамматические признаки с наречиями, крат-

кими прилагательными среднего рода, глаголами. 

Признаки наречий: 

1. Неизменяемость. 
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2. Способность образовывать формы степеней 

сравнения. Слова категории состояния имеют поло-

жительную степень сравнения (водителю хорошо), 

синтетический (мне становилось грустнее и тяже-

лее) и аналитический компаратив (в зале было более 

шумно), синтетический (синтетический суперлатив 

практически не употребляется) и аналитический су-

перлатив (здесь было всех скучнее).  

Признаки глагола: 

1. Форма времени. Инстативы могут употреб-

ляться в форме трёх времён: «настоящего (с нуле-

вой связкой), прошедшего (со связкой было) и бу-

дущего (со связкой будет): тепло, жаль (наст. вр.); 

было тепло, было жаль (прош. вр.); будет тепло, 

будет жаль (буд. вр.)» [6, с. 226].  

2. Формы наклонения. Слова категории состо-

яния могут употребляться в изъявительном (ему 

жарко), сослагательном (ему было бы жарко), по-

велительном (пусть ему будет жарко) наклоне-

ниях.  

3. Формы вида. Вид безлично–предикативных 

слов может быть определён лишь при наличии 

вспомогательных слов (делалось, сделалось, стано-

виться, стать). Например, инстативы совершенно 

вида: ему сделалось грустно, ему стало грустно; 

инстативы несовершенного вида: ему делалось 

грустно, ему становилось грустно. 

4. Способность управлять падежными фор-

мами. Основным падежом, которым могут управ-

лять инстативы, является дательный (мне грустно, 

тебе весело). Реже встречается винительный падеж 

без предлога (мне жаль тебя). Также слова катего-

рии состояния могут управлять родительным паде-

жом («и не жаль мне прошлого ничуть»).  

5. Основная синтаксическая роль инстативов – 

сказуемое в безличном предложении.  

Признаки кратких имён прилагательных сред-

него рода: 

1. Способность образовывать степени сравне-

ния. 

2. Наличие формы оценки, образованные при 

помощи суффиксов –оват- (-еват-), -оньк- (-еньк-). 

Примером могут послужить следующие слова: сы-

ровато, прохладненько. 

Несмотря на совпадающие грамматические ка-

тегории, можно выделить ряд черт, на основе кото-

рых можно установить отличие инстативов от дру-

гих частей речи.  

Основной базой для образования категории со-

стояния служат такие части речи, как краткие 

имена прилагательные на -о, наречия, имена суще-

ствительные. 

От кратких прилагательных инстативы отлича-

ются тем, что не изменяются по родам и числам, т.е. 

не имеют форм согласования. Пример: комната 

светла (имя прилагательное) и в комнате светло 

(категория состояния). Также краткие прилагатель-

ные обозначают признак подлежащего, а слова ка-

тегории состояния встречаются только в безличных 

предложениях.  

Можно выделить ряд отличительных черт от 

наречий: 

1. В отличие от наречий инстативы не обозна-

чают признак действия, а выражают состояние при-

роды, окружающей среды, человека и т.д (поздно 

выезжать в лес опасно – уже поздно выезжать в 

лес. В первом случае слово «поздно» является наре-

чием, обозначающим признак действия «выезжать 

как? поздно»; во втором случае – слово категории 

состояния, выражающее состояние окружающей 

среды). 

2. Безлично-предикативные слова подчиняют 

себе глагол, не примыкая к нему, как наречия 

(смешно смотреть на всё это). 

3. Основным падежом в управлении инстати-

вов является дательный падеж, что не характерно 

для наречий (ему рано вставать – он рано вста-

вать не привык).  

При переходе имён существительных в слова 

категории состояния теряется лексическое значе-

ние предметности и приобретается значение состо-

яния. Так происходит утрата грамматических кате-

горий, например, категории рода, числа, падежа 

(лень портит человека – мне лень работать. В пер-

вом случае слово «лень» является существитель-

ным, во втором – категорией состояния).  

Для того чтобы чётко разграничивать омони-

мичные с инстативами части речи, необходимо в 

предложении видеть грамматическую основу. 

Главным признаком безлично-предикативных слов 

является выполнение функции сказуемого в без-

личном предложении. Значит, при категории состо-

яния нет и не может быть подлежащего.  

При изучении и закреплении материала по 

данной теме в 7 классе ООШ можно использовать 

разнообразные интерактивные методы, суть кото-

рых состоит во взаимодействии детей между собой, 

в творческом решении тех или иных задач. «Глав-

ная задача современной школы – воспитать … твор-

чески мыслящую личность» [2, с.2]. Такую задачу 

перед современным обучением ставит М.В. Коно-

валова. В своей работе «Интерактивное обучение 

на уроках русского языка и литературы» она отме-

чает, что «важнейшим средством реализации новых 

целей образования являются личностно-ориентиро-

ванные технологии и технологии развития критиче-

ского мышления» [2, с.2], что находит отражение в 

интерактивных методах обучения. 

Для более эффективного запоминания особен-

ностей данной части речи можно предложить уча-

щимся составить синквейн. Например: 

Инстативы 

Самостоятельная, неизменяемая 

Описывает, заимствует, развивается 

Малоизученная знаменательная часть речи 

Состояние 

Также можно провести работу в группах на 

тему «Сходства и отличия инстативов с другими ча-

стями речи». Для этого учащихся нужно поделить 

на три, равные по количеству, группы. Каждой 

группе дать одну из омонимичных частей речи. По-

сле подготовки выслушать подготовленные ответы 

учеников. Данный способ способствует более вни-

мательному анализу каждой группой учащихся 

данной темы.  
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Для усвоения материала об отличительных 

признаках инстативов можно использовать такой 

интерактивный метод, как кластер, представляю-

щий собой объединение общих слов, черт вокруг 

одного обобщающего понятия. Это может выгля-

деть следующим образом: 

 
 

Слова категории состояния, или инстативы, 

или безлично-предикативные слова, являются од-

ной из малоизученных частей речи в силу схожести 

с омонимичными словами. Несмотря на совпадаю-

щие признаки, слова категории состояния отлича-

ются от слов других частей речи. Не все авторы 

школьных УМК видят необходимость в выделении 

инстативов в самостоятельную часть речи. Учителя 

русского языка должны обращать внимание уча-

щихся на такие слова, даже если в рабочей про-

грамме они не упоминаются. Это может помочь 

учащимся при подготовке к проверочным работам, 

к итоговой государственной аттестации. Знаком-

ство с данным материалом положительно влияет на 

общее развитие детей.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті завдяки аналізу великої кількості публікацій українських дослідників кінця ХХ – перших 

двох десятиріч ХХІ століття, на основі теоретико-методологічних імперативів сучасного сцієнтизму сис-

тематизовано й детально охарактеризовано сутність і особливості парадигмальних пострадянських нара-

тивів генезису марксистської філософії в СРСР. Розкрито позитивні та негативні теоретико-методологічні 

й ідеологічні атрибутивні ознаки, притаманні таким моделям теоретичних реконструкцій історії маркси-

зму-ленінізму, оцінкам статусу й ролі в них діалектичного та історичного матеріалізму, як системотворчих 

елементів у системі філософського й суспільно-політичного знання та пізнання, яка існувала за часів па-

нування в Радянському Союзі компартії, слугувала ідейним і науковим фундаментом її політико-ідеологі-

чної доктрини. Матеріал статті висвітлює характерні для творців і адептів домінантних в українському 

філософському середовищі доби незалежності способів аргументації, розкриває специфіку суб’єктивних 

чинників, які нерідко впливають на адекватність і ангажованість оцінок різноманітних аспектів генезису 

радянського марксизму, визначають міру їх науковості, а нерідко призводять до міфотворчості в сучасних 

історико-філософських розвідках, ідеологізують їх. 

Основними методами в запропонованому в статі дослідженні поширених у пострадянському істо-

рико-філософському дискурсі парадигмальних підходів, варіантів теоретичного моделювання феномену 

«радянська філософія», а також оцінок сутності й значення в марксизмі-ленінізмі діалектичного та істори-

чного матеріалізму є системний, компаративний, дискурсивний та контент-аналіз, приписи сцієнтизму й 

принципу історизму.  

Особливу актуальність матеріал статі може мати для науково виваженого, ідеологічно неангажова-

ного, адекватного осмислення процесів розвитку філософської й суспільно-політичної думки як у Радян-

ському Союзі, так і в Україні доби незалежності.  

ABSTRACT 

The article, being based on the analysis of a large number of publications by Ukrainian researchers of the late 

20th – first two decades of the 21st century, on the basis of theoretical and methodological imperatives of modern 

scientism, systematizes and describes in detail the essence and features of paradigmatic post-Soviet narratives of 

the genesis of Marxist philosophy in the USSR. It reveals positive and negative theoretical, methodological and 

ideological attributes inherent in such models of theoretical reconstructions of the history of Marxism-Leninism, 

as well as assessments of the status and role of dialectical and historical materialism, as system-forming elements 

of the system of philosophical, social and political knowledge and learning that existed during the rule of the 

Communist Party in the Soviet Union, and served as the ideological and scientific foundation of its political and 

ideological doctrine. The article sheds light on the methods of argumentation characteristic of creators and adher-

ents, dominant in the Ukrainian philosophical environment of the independence period. Moreover, it features the 

specifics of subjective factors that often affect the adequacy and bias of assessments of various aspects of the 

genesis of Soviet Marxism, determine the measure of their scientific nature, and often lead to myth-making in 

modern historical and philosophical research, ideologize them. 

The main methods of the study of paradigmatic approaches common in the post-Soviet historical and philo-

sophical discourse, variants of theoretical modeling of the phenomenon of “Soviet philosophy”, as well as assess-

ments of the essence and significance in Marxism-Leninism of dialectical and historical materialism are system-

atic, comparative, discursive and content analysis, prescriptions of scientism and the principle of historicism.  
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The material of the article may be particularly relevant for a scientifically balanced, ideologically unbiased, 

adequate understanding of the processes of development of philosophical, social and political thought both in the 

Soviet Union and in Ukraine since independence. 

Ключові слова: радянська філософія, марксизм-ленінізм, діалектичний матеріалізм, історичний ма-
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Keywords: Soviet philosophy, Marxism-Leninism, dialectical materialism, historical materialism, paradig-

matic post-Soviet narratives of the genesis of Marxist philosophy, V. Lenin, J. Stalin  

 

Вступ. Для представників професійних філо-

софських спільнот незалежних держав, які раніше 

включно з УРСР утворювали Радянський Союз, 

найактуальнішим, таким, що став фактично визна-

чальним в умовах докорінного реформування сис-

теми філософського знання й пізнання як процесу 

переходу від її державно-інституціоналізованої, ор-

тодоксальної, комуністично-ідеологізованої моделі 

радянського марксизму (марксизму-ленінізму) до 

деідеологізованого, раціонально-критичного спо-

собу теоретичного мислення й концептуалізацій, 

які відповідали б класичним завданням і критеріям 

світової й західноєвропейської філософської тради-

ції, виявився комплекс проблем, без вирішення 

яких радикальне оновлення типу й цілей філософ-

ських та соціально-політичних розвідок (у тому чи-

слі й так звана декомунізація) було б неможливим.  

До базових, суперечливих питань, які стали ви-

хідними при створенні системи координат, ідейної 

платформи в розвитку філософії, соціально-політи-

чних досліджень, теоретичної соціології, антропо-

логії, культурології, історії філософії тощо, в Укра-

їні після 1991 року можна віднести ті, які стосу-

ються насамперед того, чи була власне філософія в 

умовах радянської соціально-політичної системи. 

Відповідно виникають і актуалізуються питання 

про те, якою вона була. Чи можна її вважати само-

достатнім феноменом із власним предметним по-

лем, методологією, джерелом саморозвитку, неза-

лежно від аксіоматики з праць класиків марксизму 

(цієї серцевини чи кредо офіційної радянської, мар-

ксистсько-ленінської філософії) і диктатури форма-

льних та неформальних «керівних вказівок», суку-

пності всіх тих інститутів, принаймні у межах ака-

демічної науки й вишив у Радянському Союзі, що її 

розробляли, модернізували, уніфікували, запрова-

джували, поширювали, ідеологічно контролювали. 

Також нагадаємо, що для сучасних українсь-

ких науковців серед численних проблем аналізу 

складної логіки генезису філософії в СРСР одним із 

ключових є і питання про виокремлення основних 

етапів її розвитку. І насамперед – визначення конк-

ретних суспільно-політичних умов, а водночас і ча-

сових рамок появи феномену «радянська філосо-

фія» як комплексу суто філософських розвідок (і 

сцієнтистського, і світоглядного спрямування). Фа-

ктично це питання сконцентровано у відповіді на 

те, чи існувала коли-небудь протягом радянської іс-

торії філософія як така самодостатня галузь знання, 

пізнання, тип свобідного критичного рефлектив-

ного мислення із власною мовою тощо, яка відпові-

дала б класичним стандартам і призначенню філо-

 
10 Зазначимо, що її головна аналітична установка ло-

калізована у приписі: «…Ідеологія може бути науковою 

софських теорій, рівню новаційності й метафізич-

ності концепцій, фундаментальності ідей (від анти-

чності до постмодернізму), а не лише виконувала б 

функції теоретичного підґрунтя, різновиду псевдо-

філософського вчення, створеного виключно за-

ради демонстрації нібито науковості ідеологічної 

доктрини компартійної влади, вдосконалення апо-

логії її політичних рішень і дій, пропаганди прогре-

сивності радянської суспільно-політичної системи 

порівняно з усіма іншими.  

До сказаного вище необхідно додати й те, що 

(як довела історія трьох пострадянських десятиріч), 

найбільшого значення й гостроти набули ті пробле-

мні питання, які пов’язані з переоцінкою сутності, 

суспільно-політичної й теоретичної ролі марксист-

сько-ленінської спадщини. Тобто ключових ідей, 

методологічних установок, загальних філософсь-

ких та політико-філософських постулатів, сформу-

льованих К. Марксом і Ф. Енгельсом. А головне –

критичного переосмислення специфіки й наслідків 

подальшого розвитку вчення основоположників 

марксизму такими його російсько-радянськими по-

слідовниками, як В.І. Ленін та Й.В. Сталін. Адже 

саме їхні інтерпретації базових постулатів із праць 

Маркса й Енгельса, а також власні ідейно-теорети-

чні новації перетворилися для контрольованої дер-

жавою наукової діяльності філософської спільноти 

в СРСР на канонічні, абсолютно вірні, системотво-

рчі й безсумнівні як релігійні догмати. Загалом 

такі, які можна назвати метапарадигмальними. 

Протягом багатьох десятиріч саме вони імперати-

вно жорстко визначали концептуальні й методоло-

гічні засади, ідеологічні завдання й світоглядні цін-

ності, слугували абсолютним критерієм істинності 

філософських ідей та узагальнень, змістовно й 

структурно забезпечували функціонування всієї си-

стеми науки, освіти й політичної пропаганди в Ра-

дянському Союзі й навіть частково вплинули на ро-

звиток філософської думки вже в незалежній Укра-

їні [див. зокрема: 3, с. 22; 8, с. 131; 24, с. 213-226; 

20, с. 554-555, 566; 21, с. 26-28; 23, с. 29-30; 30, с. 

38]. 

І. Особливості перетворення марксистсько-

ленінської філософії на догматичне вчення 

Що стосується сутності та спрямованості тра-

нсформації революційного філософського й соціа-

льно-політичного вчення, яке створили К. Маркс і 

Ф. Енгельс, у догматичну, схоластично-схематичну 

й формально несуперечливу теоретико-ідеологічну 

філософську конструкцію, яка почала будуватися в 

СРСР наприкінці 1920-х років, а панувати – з кінця 

1930-х, досить слушно висловилася українська до-

слідниця Н.Я. Арестова10. Порівнюючи природу й 

лише на теоретичному рівні, а на рівні повсякденної ма-

сової свідомості вона обов’язково спрощується, набуває 
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генезис марксизму й релігійних доктрин (на прик-

ладі світових релігій), вона зазначила: «Засновник 

вчення – завжди творча особистість, він не може 

бути догматиком. Це пророк, нонконформіст. І його 

вчення в первісному вигляді, звичайно, має відб-

лиск його особистості. Його слова яскраві, могутні, 

але вони не утворюють логічно чіткої непротиріч-

ливої догматичної системи. Це слова того, хто має 

духовну владу над людьми, а не „книжника“ й „фа-

рисея“… Засновників марксизму це стосується та-

кож. К. Маркс, Ф. Енґельс були живими людьми з 

сильною творчою думкою, їх переповнювала прис-

трасть, яка втілювалася в яскравих пророчих обра-

зах. Зрозуміло, що чимало положень їх численних 

робіт протирічать між собою, дуже багато поло-

жень пускають різні тлумачення. У цьому багатстві 

думки – їх сила, але саме це багатство – те, що має 

бути відкинутим і втраченим, воно не потрібне до-

гматичній системі. А потрібен схожий на катехізис 

„підручник з історії ВКП(б)“ або цитатник голови 

Мао». Проте, пише Арестова, «свобода й сила ду-

мки Маркса і Енгельса викликала віру серед їхніх 

послідовників, але віра цю саму свободу і силу ду-

мки знищує. Віра передбачає, що істина – лише 

одна, що творець вчення осягнув її в повному обсязі 

й тому віра не припускає думки, що можуть мати 

місце протиріччя, бо ж істина сама собі не протирі-

чить. Таким чином, віра поступово перетворює ін-

туїцію засновника на чітку, ясну, без будь-яких 

тлумачень догму, яка повинна будуватися на основі 

його слів» [2, с. 174–175].  

Що ж стосується саме Маркса і Енгельса, тве-

рдить Н.Я. Арестова, «завдання ускладнювалося 

тим, що вони – творці соціальних теорій, що з необ-

хідністю передбачають розвиток і верифікацію. 

Тому процес догматизації не усвідомлюється, до-

гма не повинна відверто називатися догмою. Проте 

ще за життя засновників цей процес починає набу-

вати поширення, що викликає жах їх самих перед 

послідовниками, які добросовісно намагалися зве-

сти все багатство їхньої думки до чітких і однозна-

чних формулювань. Так від творів Маркса і Енґе-

льса починається шлях до підручників з діамату та 

істмату» [2, с. 175]. 

А загалом в історії радянського марксизму, 

цього неминучого й навіть цілеспрямованого про-

цесу перетворення революційного, радикально-

критичного по відношенню до минулої духовної 

спадщини (філософських, суспільно-політичних, 

політико-філософських, політико-економічних, іс-

торіософських тощо концепцій) філософського 

вчення й політичної теорії К. Маркса і Ф. Енгельса 

 
вигляду схеми, сукупності аксіом, яким не треба ніяких 

доведень і обґрунтувань» [2, c. 177].  
11 Вона ж, як відомо, є не просто парадигмою чи визна-

ною єдино правильною багатьма науковцями теоретич-

ною моделлю, а, з одного боку, концепцією, «яка претен-

дує на універсальність, домінування в культурі й „легіти-

мує“ знання, різні соціальні інститути, певний спосіб 

мислення», з іншого – ідеологією, яка «нав’язує суспіль-

ству й культурі загалом комплекс ідей», «обмежуючи, 

упорядковуючи та контролюючи, як зрештою і „здійсню-

ючи“ насильство над людиною та її свідомістю» [12, с. 

на державно-офіційну, тому догматичну, подібну 

до будь-якої релігійної доктрини, консервативну, 

ідеологізовану систему ідей-приписів та цінностей 

(проголошену суто науковою й універсальною), – 

яка обов’язково повинна мати «своїм джерелом 

священне писання», чим для неї стали «твори Мар-

кса і Енгельса», що «сприймалися як сакральні й 

безпомилкові, непогрішимі й абсолютно істинні», – 

закономірним виявилося те, що в Радянському Со-

юзі спочатку додатковим складником «цього Пи-

сання стають твори Леніна, потім Сталіна, а після 

XX з’їзду» ще й «рішення з’їздів, партконферен-

цій» [2, с. 181].  

Для осмислення парадигми, а точніше метана-

рації11, чим за своєю суттю й функціями був радян-

ський марксизм (марксизм-ленінізм) як симбіоз фі-

лософського та соціально-політичного вчення, а та-

кож офіційної партійно-державної ідеології, які у 

своїй єдності утворювали головні сенси-значення 

світоглядних установок і суспільно-політичних 

цінностей у Країні Рад, відтворювалися в основ-

ному завдяки вірі в їхню абсолютну істинність і 

здатність реалізувати проект найбільш доскона-

лого, гуманного, демократичного та справедливого 

суспільного устрою не лише в СРСР, а й у всьому 

світі, особливий інтерес становить стаття дирек-

тора Інституту регіональних проблем (РФ) Д.А. 

Журавльова «Розплата за могутність: внесок Сус-

лова у повалення СРСР не менший, ніж Горбачова» 

(2020 р.). У ній (на відміну від більшості пострадян-

ських публікацій, що, як правило, обмежуються 

лише загальними деклараціями й заявами предста-

вників філософської спільноти) детально й аргуме-

нтовано розкривається саме історична конкретика 

того, коли, за яких умов, для чого й персонально 

«завдяки» кому з вищого партійного керівництва 

КПРС марксистсько-ленінська філософська теорія 

та ідеологічна доктрина почали інтенсивно стагну-

вати, догматизуватися, отримали свої головні атри-

бутивні ознаки «атеїстичної політико-філософсь-

кої релігії». 

Серед багатьох неординарних ідей російського 

дослідника, які пояснюють політичну й історичну 

логіку цілеспрямованого, свідомого перетворення 

марксистського революційного філософського й 

соціально-політичного вчення та ідеології на дог-

матичне й консервативне віровчення для населення 

Радянського Союзу, як і для самої компартії, можна 

виділити такі. 

По-перше, Д.А. Журавльов зазначає, що після 

грандіозної перемоги у Другій світовій війні (над 

459]. До речі, іронія діалектики розвитку цивілізації у 

наші часи – як свідчить багато аналітичних матеріалів за-

хідних науковців, політичних експертів та публіцистів – 

виявляється в тому, що щось симптоматично подібне ста-

лося наприкінці ХХ – на початку ХІХ століття з лібералі-

змом (як симбіозом політичної ідеології та філософії, а 

також приписів економічної теорії), яскравим маніфес-

том якого стала всесвітньо відома програмна праця Фре-

нсіса Фукуями «Кінець історії?», опублікована у США в 

1989 році й менше ніж за рік видана у перекладі в СРСР. 
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Німеччиною, її численними європейськими сателі-

тами, а також Японією), після перетворення з поча-

тку 1950-х років СРСР «з першої соціалістичної 

держави на другу наддержаву» було «потрібне які-

сне перетворення ідеології» [9].  

«Перший» етап такої фундаментальної транс-

формації, пише дослідник, «здійснив Жданов, який 

вивів велич СРСР з величі Росії». Однак, робить він 

висновок, цього для очікувань і настроїв радянсь-

кого суспільства, сформованих єдністю «волі Ста-

ліна» і «запитом суспільства», породженим, насам-

перед відчуттям і усвідомленням «народом-пере-

можцем власної величі», було недостатньо. І тому 

новий суспільний запит «повинен був бути відобра-

женим» у оновленій ідеології. Тобто, підкреслив 

російський науковець, оскільки «радянська ідеоло-

гія – це релігія», то «необхідний був другий етап пе-

ретворень. Ішлося про вписування нової ідеології у 

вічний і незмінний марксистський контекст». 

Проте вже не загальноросійський, а імперський [9].  

Водночас, зазначає він, «зв’язати комунізм і 

імперську ідеологію воєдино – завдання нетривіа-

льне й важке». А впорався з ним, здійснив вирі-

шення цієї вкрай складної проблеми головним чи-

ном А.М. Суслов. Оцінюючи особистість цього 

партійного функціонера вищого рангу відповідаль-

ного у держпартійному апараті з 1948 року за «іде-

ологію» (був включений до складу Президії ЦК 

КПРС на ХІХ з’їзді у 1950 році), Д.А. Журавльов 

пише: «Головною відмінністю Суслова була щира 

й абсолютна віра в марксизм-ленінізм. Причому він 

розглядав марксизм не як інструмент побудови ко-

муністичного суспільства, а як суму постулатів, ко-

жен із яких несе в собі абсолютну істину. Суслов 

ставився до марксизму як до релігії. Саме така лю-

дина була необхідна Сталіну в ролі ідеолога, бо 

йому потрібна була „червона релігія“. Потребу в 

ній у післявоєнний період часу підсилювало й те, 

що «прозахідні настрої охопили частину еліти й ін-

телігенції. І це потрібно було припинити» [2]12. 

Пояснюючи природу нової, вже «імперської 

червоної релігії», смисли та завдання «якісного» 

перетворення радянського марксизму на «другому 

етапі», російський дослідник стверджує: «імперія є 

абсолютною державою, а тому всі її ідеологічні по-

стулати теж абсолютні, тобто релігійні»; «імпер-

ська ідеологія завжди складна і рядовими підда-

ними споживається у вигляді абсолютних постула-

тів, а не теорем, які потрібно доводити», та й «для 

розуміння доказів цих теорем у простої людини не 

вистачить ні часу, ні бажання, ні освіти». До того ж: 

 
12 Детально характеризуючи персональну роль Суслова, 

специфіку його характеру як визначального суб’єктного 

чинника в об’єктивно-історичній логіці перетворення ра-

дянського марксизму, насамперед марксистсько-ленінсь-

кої ідеології на феномен, аналогічний релігії, заснованої 

винятково на вірі, Журавльов наполягає, що той у цьому 

процесі «був незамінним». І «головною тут» була його 

власна «віра», «працьовитість, систематичність і в’їдли-

вість (увага до дрібниць)», без яких неможливо створити 

й підтримувати систему, яка базується на «використанні 

як еталону тексту» (у даному випадку класиків маркси-

зму-ленінізму). Роз’яснюючи головний, психологічний 

та філософський аспект своєї теоретичної реконструкції, 

«Ідеологія радянської імперії ще складніша, оскі-

льки це сплав імперської ідеології й марксизму, які 

не дуже-то сполучаються один із одним». І «простій 

людині це поєднання ще складніше зрозуміти». 

Тому, робить висновок Журавльов, таку ідеологію 

проста радянська людина «може споживати тільки 

у формі релігійних постулатів» [2].  

Після смерті Й.В. Сталіна в 1953 році, апарат-

них воєн, відставок і нових призначень у вищих ор-

ганах партійно-державної влади Радянського Со-

юзу А.М. Суслов (як і, наприклад, Л.І. Брежнєв) 

«позбавляється своєї посади». Але «через певний 

час» рішенням Хрущова «повертається до керівни-

цтва країною». Тим часом останній, активно взяв-

шись за часто непродуману, спонтанну, волюнтари-

стську й непослідовну модернізацію СРСР і сумбу-

рну зовнішню політику, все ж «розумів, що 

ідеологічну конструкцію неможливо побудувати з 

одних інновацій. Ідеологія, особливо релігія, три-

мається на традиції. А тому хранитель традицій не-

обхідний. Шукати нового було важко. Та й навряд 

чи така людина взагалі була в хрущовському ото-

ченні. Тому Суслову не було альтернативи. Особ-

ливо це стало очевидним після угорських подій, 

коли Хрущов зрозумів: якщо ідеологічних новацій, 

навіть нешкідливих, буде занадто багато, вони мо-

жуть призвести до краху соціалістичного ладу. 

Тому потрібен був не просто хранитель традицій, 

а «ідеологічний дід мороз», який зміг би підмо-

рожувати ідеологічний потік, щоб той не вирва-

вся з-під контролю (виокремлено нами. – В. В.). А 

на цю роль Суслов був єдиним кандидатом. Тож 

Суслов потрібен був Хрущову. А ось Хрущов Сус-

лову – ні». До того ж останній «бачив у хрущов-

ських інноваціях небезпеку для еталону, який він 

зберігав. Саме тому хранитель узяв участь у пере-

вороті, що для нього було абсолютно неприрод-

ним». Навіть більше, «Суслов не просто взяв участь 

у перевороті. Саме він виступив зі звинувачуваль-

ною доповіддю проти Хрущова на пленумі» (у жо-

втні 1964 року), але відмовився від вищої влади в 

КПРС на користь Брежнєва. Замість цього Суслов 

отримав «статус не просто головного, а верховного 

ідеолога, чий ідеологічний авторитет був незапере-

чним і абсолютним», і для нього «відновився „золо-

тий вік“, який обірвався в 1953 році» [9].  

Утім, Д.А. Журавльов підкреслює: «Внаслідок 

своєї ідеологічної позиції віра в комуністичний 

текст як в ідеал» породила «абсолютний консерва-

тизм і безжалісність до всього, що не відповідає 

еталону», а «через свої особистісні риси Суслов 

дослідник стверджує: «Те, що нову релігію несе людина, 

яка сама в неї вірить, робить цю релігію живою й органі-

чною. З іншого боку, віра робить його непридатним бор-

цем проти будь-яких ідеологічних відхилень. Він щиро 

вірить, що будь-яка ідея повинна відповідати стандарту. 

Причому еталон – це сума висловлювань Маркса, Енге-

льса й Леніна. Тобто не думка, а текст є критерієм істини. 

І все, що не збігається з цим еталоном, підлягає зни-

щенню». Загалом, у такий спосіб стверджує дослідник, 

«марксизм остаточно перетворюється на релігію. А Сус-

лов – на «первосвященника», який зберігає еталон, тому 

й має останнє слово при оцінюванні будь-якої ідеї (виок-

ремлено нами. – В. В.)» [2]. 
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створив в ідеології сталінську атмосферу жорст-

кого контролю й безжалісних покарань» [9].  

По-друге, діалектика політичної історії (як зав-

жди) проявилася і в тому, що «в могутності Сус-

лова» і в «жаху, який він вселяв», особливо в тих 

чиновників, які з ним працювали, «розслабившись 

при правлінні Брежнєва», полягала і «головна сла-

бкість» самого «первосвященника «червоної релі-

гії»» (цього радянського «ідеологічного діда мо-

роза») і результатів його діяльності. «Саме те, що 

Суслов вів роботу з позиції 1950-х, – підсумовує 

російський дослідник, – згубило радянську ідео-

логію». «Рятуючи ідеологію, Суслов убив її, а та-

ким чином – і СРСР. Тому він такий самий мо-

гильник радянської влади, як і Михайло Горба-

чов (виокремлено нами. – В. В.)» [9]. 

Причому «величезний внесок у крах радянсь-

кої ідеології», зазначає Д. Журавльов, він «вніс 

тими методами, якими намагався її врятувати. І в 

цьому є логіка історії й певна розплата Суслова за 

його могутність». З точки ж зору етапності й ролі 

Суслова у творенні логіки історії радянської марк-

систсько-ленінської метанарації вона полягала в 

тому, що, «якщо в 1950-му» сусловська «фанатична 

віра робила ідеологічну конструкцію живою, то в 

1964–1981 рр. відтворення ідеологічної конструкції 

зразка 1950 року робило ідеологію мертвою, ство-

рюючи вбивчий дисонанс між ідеологією і жит-

тям». Таким чином, «заморожуючи ідеологію, Сус-

лов виморожував з неї життя, створюючи мертву 

схему. А мертва схема не може нікого переконати, 

особливо в такій освіченій країні, як СРСР того пе-

ріоду (другої половини ХХ століття. – В. В.)». 

Таким чином, підсумовує свій історичний ана-

ліз російський вчений, вийшло так: «Підходи, ефе-

ктивні в 1950-ті, уже в 1960 роки викликали по-

див, в 1970-ті – сміх, а на початку 1980-х – відразу 

(виокремлено нами. – В. В.)» [9]. 

ІІ. Основні підходи до інтерпретації статусу 

діалектичного та історичного матеріалізму в до-

слідженнях українських філософів пострадян-

ського періоду 

Для пострадянських українських історико-фі-

лософських досліджень феномену марксистсько-

ленінської (або радянської) філософії чітким, 

майже універсальним критерієм при визначенні 

специфіки авторських ідеологічних передбачень, 

міри ангажованості, характеру політичних симпа-

тій та антипатій нині стали інтерпретації структури 

й генезису філософського та суспільно-політичного 

знання й пізнання в СРСР через призму оцінки ролі 

в них «діалектичного та історичного матеріалі-

зму». Насамперед пояснення: історії їх створення, 

статусу в марксизмі-ленінізмі, міри впливу на весь 

комплекс філософських розвідок, гуманітарну 

освіту й формування світоглядних уявлень грома-

дян і, особливо, зв’язків із політичною ідеологією 

правлячої в Радянському Союзі компартії. А як сві-

дчить наявний масив сучасної літератури, стандар-

тною схемою, типовим лекалом для реконструкції 

українським науковцем такого багатовимірного 

явища, як радянська філософія, слугує зазвичай си-

мбіоз установок та імперативів, відповідно до яких 

цей тип філософування чи філософської теоретич-

ної моделі не повинен був давати «можливості ми-

слити», оскільки був підміною «філософії ідеологі-

чно-номенклатурним „катехізисом” радянського 

марксизму, базованого на двох „китах” – „істматі” 

та „діаматі”» [23, с. 31].  

У контексті зазначеного підкреслимо, що за 

часів незалежності серед професіоналів-філософів і 

суспільствознавців у ході формування і впрова-

дження нових духовно-культурних та соціально-фі-

лософських парадигм для розуміння, ідейного й ме-

нтального забезпечення побудови нового контрсо-

ціалістичного суспільно-економічного ладу (так 

званої ринкової економіки) та демократичного по-

літико-правового режиму найбільш суперечливо й 

гостро у ході ревізії радянського марксистсько-ле-

нінського минулого (шляхом розробки наративів 

для тлумачення його сутності, еволюції, ролі в роз-

витку системи філософської науки та освіти в СРСР 

різних періодів, а також формування і впрова-

дження у масову свідомість і гуманітарні науки 

ідейних, гносеологічних, ціннісних тощо установок 

або приписів) постала проблема того, наскільки 

критично, з фатальною неминучістю базові, хоча й 

нечисленні, філософські праці стовпів радянського 

режиму й офіційної державної ідеології (В.І. Леніна 

та Й.В. Сталіна), так само як і сконструйовані ними 

для мас моделі світогляду, зумовили процес відтво-

рення й еволюції філософської думки/науки в Радя-

нському Союзі.  

Центральною у цьому плані (і як це не парадо-

ксально, знову-таки ідеологізованою ідейною плат-

формою для осмислення радянського філософсь-

кого минулого й подальшої «десовєтизації» чи де-

комунізації галузі філософського та суспільно-

політичного пізнання) постала проблема: чи була за 

своєю суттю марксистсько-ленінська філософія, 

публічна філософія в СРСР в різні історичні пері-

оди її розвитку лише кваліфікованим коментатор-

ством, професійним та інституціонально-політично 

стимульованим популяризаторством постула-

тів/ідей праць двох вищезгаданих ідеологів-теоре-

тиків марксизму й лідерів російської соціал-демок-

ратії (РСДРП(б), згодом ВКП(б), потім КПРС як во-

лодаря держави). Та, навпаки, чи був увесь 

розвиток нестандартної, неортодоксальної й контр-

компартійної думки (і в структурах інституціоналі-

зованої філософської науки, і в межах дисидентсь-

кого руху) проявом боротьби проти диктатури дог-

матів марксистсько-ленінської віри (насамперед 

багатофункціональної аксіоматики діамату та іст-

мату – традиційні, загальновизнані радянські ско-

рочені назви), сформульованих у «священних» фі-

лософських текстах В.І. Леніна та Й.В. Сталіна. 

Тут зазначимо, що за останні 30 років сформу-

валися декілька основних точок зору на феномен 

радянської філософії і відповідно – інтерпретацій 

значення творів В.І. Леніна та Й.В. Сталіна в стано-

вленні і тривалому розвитку філософської й суспі-

льно-політичної думки в СРСР. Причому, як свід-

чить аналіз багатьох публікацій провідних україн-

ських істориків філософії доби незалежності, їхні 
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теоретичні розвідки й висновки зазвичай локалізо-

вано навколо розуміння й нещадної критики лише 

таких філософських праць «апостолів» радянсь-

кого марксизму, як «Матеріалізм і емпіріокрити-

цизм» Леніна (писалася наприкінці 1908 – на поча-

тку 1909 року) і параграфа «Про діалектичний та іс-

торичний матеріалізм», написаного Сталіним, який 

увійшов до четвертої глави «Короткого курсу істо-

рії ВКП (б)» (перше видання цього філософського 

нарису було в 1938 році). 

Отже, по-перше, у пострадянському історико-

філософському дискурсі фактично панує наратив, 

що В.І. Ленін і особливо Й.В. Сталін (як філософи, 

які, до речі, ними себе не вважали й публічно не по-

зиціонували) є чи не головними винуватцями того, 

що за радянських часів філософська наука й освіта 

перебували в ідейно-теоретичних та методологіч-

них кайданах, які не давали їм ніякої можливості 

бути не ортодоксальними, не канонічно-примітив-

ними, не ідеологічно упередженими. І взагалі, не 

дозволяли не бути служницями єдиновірної партій-

ної ідеології й умовно народної державної влади. 

По суті, тим, що в пострадянській Україні предста-

вники філософської спільноти й політологи стали 

іменувати «ідеократією». 

Навіть більше, згадані вище основні праці Ле-

ніна і Сталіна, що мали філософський характер, 

проголошуються багатьма представниками сучас-

ного українського філософського співтовариства 

головними ідейно-теоретичними та політико-ідео-

логічними причинами всіх вад і недоліків філософії 

в Радянському Союзі, а саме: її «догматичності», 

«антифілософськості», «псевдофілософськості», 

«вульгарного схематизму» «класово-партійного 

примітивізму», «схоластичного теоретизування», 

«нездатності до творчого розвитку», «ідеологічної 

ангажованості». Або в інших термінах – «квазімис-

лення», «антимислення», головними функціями 

якого були: «охоронно-репресивна», «структуру-

вання покірливого світогляду», легітимація будь-

яких проявів компартійного тоталітаризму в Країні 

Рад і т.п. Наприклад, як лаконічно висловився відо-

мий український історик філософії А.М. Лой, хара-

ктеризуючи сутність радянської філософії, вона 

«була наскрізь ідеологічна та примітивна у своїх ос-

новах. Ленінсько-сталінські засади були, по суті, 

антифілософськими». А тому, підсумував науко-

вець: «Ми цілковито можемо говорити про фено-

мен «не-філософії», «що зображував себе у вигляді 

філософії» [22, с. 115]. Або інший майстер україн-

ського історико-філософського цеху, В.І. Гусєв, 

оцінюючи недієздатність філософії в СРСР, її, об-

разно кажучи, «родову травму», заявляє, що «пе-

рше, що впадає у вічі, це подібність „радянської фі-

лософії“, тобто філософії, властивої комуністич-

ному суспільству, будь-якій іншій філософії, що 

виникає за умов несвободи, у межах теократичної 

або, краще казати, ідеократичної політичної сис-

теми. За таких умов філософія, як відомо, втрачає 

самостійне значення (вона тут відіграє роль служ-

ниці) й позбавляється імпульсів творчого розви-

тку». До того ж, твердить дослідник, «Коли ідеться 

про «радянську філософію», «то тут треба гово-

рити не просто про «ідеологічну заангажова-

ність», а про примусову підпорядкованість пев-

ним політичним цілям та умовам». Та і взагалі 

твердить він, «радянська філософія» «мала всі 

ознаки середньовічної схоластики: це і залеж-

ність від релігії (партійної ідеології), і комента-

торський характер філософствування, і схи-

ляння перед авторитетами, коли найголовні-

шим аргументом у дискурсу вважалося 

посилання на класиків марксизму-ленінізму, і 

відірваність від життя (у нашому випадку від 

світового контексту) (виокремлено нами. – В. В.)» 

[7, 9, с. 17]. В. В. 

На нефілософськості марксистсько-ленінської 

філософії, яка нібито є закономірним наслідком її 

формування на початку ХХ століття виключно з по-

літико-ідеологічними цілями ще В.І. Леніним, на-

полягає Г.Є. Аляєв. Розглядаючи феномен, якому 

дав назву саме «радянська філософія», він зазначив, 

що насамперед «її середній рівень, ортодоксальна 

форма, зразком для якої став саме „Матеріалізм і 

емпіріокритицизм”, – формувалась від початку, 

власне, не як професійна філософія, а як пар-

тійна ідеологія, покликана теоретично обґрунту-

вати пролетарський світогляд і забезпечити пе-

ремогу марксизму та комунізму (виокремлено 

нами. – В. В.). Вона «не цікавилась суто спеціаль-

ними, «схоластично-метафізичними» пошуками 

новітніх філософських напрямів, записуючи їх усіх 

до розряду «реакційної буржуазної філософії». Її 

дратувала лише «зрада матеріалізму» тих чи інших 

марксистів-«ревізіоністів», які відповідно отриму-

вали порцію значно більш нестриманої критики, 

ніж відверті класові вороги» [1, с. 50]. 

Другою базовою ідеєю, яка утворює атрибу-

тивну ознаку пострадянського наративу логіки іс-

торії філософської думки в СРСР і УРСР (а іноді 

взагалі – і появу в них самого феномену «філосо-

фія», яка отримала можливість обмеженого, але все 

ж певного творчого, вільного розвитку), панівна бі-

льшість представників українського філософського 

співтовариства безпосередньо пов’язує головним 

чином із періодом «хрущовської відлиги», страте-

гією й суттю якої вважається десталінізація.  

Зокрема А.М. Лой констатує: «Радянська фі-

лософія» виникла як суспільне явище доволі пі-

зно, коли сталінська модель за доби „хрущовської 

відлиги“ явно втратила свою міць, стала об’єктом 

критики, нехай навіть паліативної, яку могла допу-

стити існуюча система. До цього ідеологічна сис-

тема обходилась примітивною псевдофілосо-

фією, а точніше антифілософією, що була части-

ною політвиховання. Догматичні положення, які 

були вписані Леніним у „Матеріалізм та емпіріок-

ритицзм” або Сталіним до „Короткого курсу історії 

ВКП (б)», належало сприймати як священні тек-

сти» [21, с. 25]. Далі, роз’яснюючи суть і спрямова-

ність цього визволення філософської думки у дру-

гій половині ХХ століття в СРСР, він підкреслює: 

«По суті радянська філософія у ці роки (початок 

1960-х – В. В.) пережила прихований розрив з по-

передньою ідеологічною ленінсько-сталінською 
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псевдофилософією. Сталін залишився «поза бор-

том» офіційної догматики, хоча його тези з „Коро-

ткого курсу історії ВКП (б)” ще довго відтворювали 

у загальних навчальних курсах та підручниках. Ле-

нін залишався беззаперечним авторитетом, до 

його догматики філософія була прикута міцним іде-

ологічним ланцюгом. Але класики радянської фі-

лософії шістдесятих здійснили тут феноменаль-

ний кульбіт, який можна вважати непересічним 

прецедентом „хитрощів розуму”. Саме у цей пе-

ріод на гребінь філософського загалу піднімають 

„Філософські зошити” Леніна, що являють собою 

конспекти різних мислителів, передусім Геґеля (ви-

окремлено нами. – В. В.)» [21, с. 25].  

Порівняно із Лоєвою та подібними до неї, істо-

рично масштабніша й розгорнутіша, науково вива-

жена й ідеологічно поміркована оцінка значення 

чинника «хрущовської відлиги» у межах домінант-

ного пострадянського наративу розвитку марксист-

сько-ленінської філософії була висловлена ще на-

прикінці 1990-х у колективній праці працівників 

кафедри філософії гуманітарних факультетів КНУ 

імені Тараса Шевченка «Філософія: навчальний по-

сібник» (за редакцією проф. І.Ф. Надольного). Його 

автори зазначили: «Після смерті В.І. Леніна у Радя-

нському Союзі відбувається догматизація і каноні-

зація положень марксистсько-ленінської філософії. 

Ленінське трактування марксизму проголошується 

істиною в останній інстанції, найвищим рівнем ро-

звитку філософської та соціально-політичної ду-

мки. З часом ленінізм було підмінено сталінізмом. 

Після виходу друком у 1938 р. нарису Й.В. Сталіна 

(1879-1953 рр.) «Про діалектичний та історичний 

матеріалізм» бідь-яка справді філософська твор-

чість, пов’язана з самостійним, неупередженим, 

вільним від ідеологічних шор осмислення дійсно-

сті, в СРСР надовго стає неможливою. Окрім пері-

оду «ідеологічної відлиги», що мав місце у зв’язку 

з критикою культу особи Сталіна, по суті, лише в 

кінці 80-х років у Радянському Союзі філософія 

була звільнена від ідеологічних обмежень і дістала 

можливість творчо розвиватися, критично оціню-

вати дійсність та своє власне місце» [29, с. 119-120].  

По-третє, повертаючись до проблеми виник-

нення, сутності, функцій і статусу діалектичного та 

історичного матеріалізму, розуміння й оцінок су-

часними українськими дослідниками ролі праць 

Леніна і Сталіна у перетворенні їх на базові скла-

дові, ідейний та теоретико-методологічний фунда-

мент радянської філософії як науки й загальноосві-

тньої дисципліни, зазначимо, що в пострадянсь-

кому наративі не існує єдиного концептуального 

підходу чи теоретичної моделі історії філософії в 

СРСР. У літературі зустрічаються навіть альтерна-

тивні точки зору. Та й самі дослідницькі оцінки ве-

льми різнопланові, а нерідко й декларативні та фра-

гментарні.  

Так, В.І. Гусєв, не посилаючись на факти, 

тобто ленінські тексти, заявив, що «В. Ленін оголо-

сив, що філософією марксизму є діалектичний 

та історичний матеріалізм (виокремлено нами. – 

В. В.). З цього, власне, й почалася історія «радянсь-

кої філософії», у цьому й полягає суть цього істори-

чного феномену» [7, с. 20]. Роз’яснюючи власну то-

чку зору на сутність і функції радянської філософії, 

В. Гусєв пише: «Іноді доводиться чути, що для ба-

гатьох філософів радянської доби діалектичний та 

історичний матеріалізм був лише ширмою, за якою 

під марксистською зовнішністю приховувалися и 

розвивалися певні напрямки тогочасної світової фі-

лософії. Приміром, говорять про так звані червоний 

позитивізм або червоний екзистенціалізм. У таких 

твердженнях є певний сенс, але вони лише підтвер-

джують ту істину, що «радянська філософія» була 

позбавлена внутрішніх імпульсів розвитку, що як-

усь змістовність вона отримувала або з минулого (з 

історії філософії), або із зовнішнього «ворожого 

оточення»» [7, с. 18-19]. У цілому, за Гусєвим, ви-

ходило так, що в наслідок того, що «багатьом тала-

новитим людям «пощастило» жити та працювати за 

часів тотального домінування діалектичного та 

історичного матеріалізму» «вибір тем наукових 

досліджень для них жорстко полягав десь між 

критеріями «розвиненого соціалізму» та єдністю 

логіки, діалектики та теорії пізнання у «Філо-

софських зошитах» В. Леніна» (виокремлено 

нами. – В. В.)» [7, с. 17-18]. 

Інший впливовий український історик філосо-

фії, В.С. Лісовий, в аспекті, окресленому Гусєвим, 

стверджує коректніше: «У багатьох текстах 60–80-

х років з проблематики діалектичного та історич-

ного матеріалізму їх „творчий розвиток“ здавався 

творчим лише автору. В обговоренні проблем соці-

альної, політичної філософії (тексти з історичного 

матеріалізму, політекономії соціалізму, наукового 

комунізму) ідеологічні обмеження були» неймові-

рно сильними та тотальними, «оскільки йшлося про 

ідеологію і практику «побудови комунізму». «Од-

нак, – наполягає Лісовий, – у великій кількості за-

ідеологізованої писанини все-таки наявні тексти ін-

шої якості. Тому необхідно відрізняти те, що було 

наслідком ідеологічного тиску, від обмежень го-

ризонтів мислення філософа, спричинених ізо-

ляцією від західної філософської традиції (виок-

ремлено нами. – В. В.)» [20, с. 570].  

Серед багатьох більш-менш коректних оцінок 

і інтерпретацій того, чим і якими були діамат та іс-

тмат у системі інституціоналізованого філософсь-

кого пізнання в Радянському Союзі, зустрічаються 

несподівано радикальні. Зокрема, філософ (але не 

за освітою) О.В. Білий висловив ідею, що може 

стати чинником міфотворчості в галузі історико-фі-

лософської науки, оскільки декларує схематично-

спрощене бачення структури, рівнів, ролі, а також 

нібито наявність якоїсь підпорядкованості і приві-

лейованості складників чи галузей у комплексі фі-

лософського знання (марксизмі-ленінізмі) в СРСР. 

Така реконструкція може стати й підґрунтям для 

ілюзорних уявлень про те, що в радянському спів-

товаристві філософів існували (за сферами дослі-

дження чи дисциплінами) якісь особливі (окрім 

академічних) статуси. «У структурі гуманітарних 

наук, – категорично заявив він, – філософія посі-

дала особливе упривілейоване місце. Її представ-
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ники мали статус, який можна порівняти із стату-

сом жерців у Стародавньому Єгипті або із статусом 

середньовічних теологів. По-перше, вони отриму-

вали право на доступ до сакрального знання, яким 

вважали будь-які філософські проблеми, по-друге, 

право на їхню інтерпретацію. Своєю чергою, у са-

мому філософському цеху впродовж тривалого 

часу існував внутрішній поділ на цехові касти. 

Вищою серед них вважали касту, яку уособлю-

вали дослідники, приписані до таких напрямків, 

як діалектичний та історичний матеріалізм (ви-

окремлено нами. – В. В.). Саме вони здебільшого 

виробляли так звану методологічну базу дослі-

джень, формули партійної політики тощо» [3, с. 21]. 

А взагалі, як це не парадоксально, атрибути-

вний філософський статус за діаматом та істма-

том нині визнають ті неангажовані українські дос-

лідники, хто завжди був переконаним опонентом і 

радикальним критиком марксистсько-ленінської 

філософії й партійної ідеології. Зокрема, той самий 

В.С. Лісовий зробив такий висновок: «Діалектич-

ний матеріалізм як теоретична основа марксист-

сько-ленінської філософії дає змогу виявити фу-

ндаментальні засади, які характеризують спосіб 

філософського мислення, репрезентований «ма-

рксистсько-ленінською філософією». Такими за-

садами є: а) метафізичність; б) спекулятивно-ін-

туїтивний спосіб мислення, поєднаний з есеціа-

лізмом; в) субстанційність онтології і пов’язаний 

з цим натуралізм (виокремлено нами. – В. В.)». По-

яснюючи ж деякі базові сенси-значення свого уза-

гальнення й лексики теоретичної реконструкції фі-

лософії марксизму-ленінізму, він серед іншого за-

значив: «Діалектичний матеріалізм перейняв 

абсолютизм гегелівського мислення, але посилив 

ознаки його метафізики як субстанційної онтології, 

в якій замість духовної субстанції за першооснову 

було взято тілесну – матерію (з цим поєднується 

теза про матеріальну єдність світу). Хоча діалекти-

чний матеріалізм претендував на статус «наукової 

філософії», але водночас він містив ознаки спеку-

лятивно-інтуїтивного мислення, успадкованого від 

Гегеля. Терміном «спекулятивність» позначають 

 
13 Утім, вищенаведена інтерпретація Лісового все ж зали-

шає поза увагою ті принципові марксистські постулати, 

якими ще навіть його засновники підкреслювали активну 

роль свідомості людей, її різних форм у суспільно-істо-

ричних процесах, у реалізації об’єктивних закономірнос-

тей (тенденцій) розвитку суспільства. Саме останнє, на-

гадаємо, особливо намагався обґрунтувати Ф. Енгельс, 

виступаючи проти звинувачень марксизму в тотальному 

«економічному детермінізмі» (п’ять відомих його «Лис-

тів про історичний матеріалізм» 1890–1894 років, напи-

саних К. Шмідту, Й. Блоху, Ф. Мерінгу, В. Боргіусу та 

опублікованих у 37 та 39 томах зібрання «Творів» К. Ма-

ркса і Ф. Енгельса). Антиредукціоністською, такою, яка 

переконливо доводить, що марксистська теорія суспі-

льно-історичного розвитку не зводить його тільки до дії 

об’єктивних чинників і закономірностей, незалежних від 

волі та усвідомлених інтересів окремих особистостей і 

спільнот, можна визнати й широковідому на початку ХХ 

століття статтю «батька» російського марксизму та со-

ціал-демократичного руху Г.В. Плеханова «До питання 

спосіб мислення, що полягає у наданні переваги ап-

ріорному та інтуїтивному способу мислення, здат-

ному відкрити засадничі сутності» [20, с. 562-563].  

Узагальнено ж характеризуючи «особливості 

історичного матеріалізму як застосування законів 

діалектики для тлумачення суспільства (соціальна 

філософія) і „законів історичного розвитку“ (філо-

софія історії)», український дослідник оцінює іст-

мат як різновид філософського вчення про соціум і 

його історію. 

Суть істмату, його «основні характеристики» 

як соціальної філософії та філософії історії В.С. Лі-

совий концентровано й лаконічно визначив так: «а) 

Економічний редукціонізм (поведінку людей, ус-

танови, форми суспільної свідомості пояснюють 

шляхом їх зведення до суспільно-економічних 

відносин; б) еволюційний прогресивізм і пов’яза-

ний з ним універсалізм (усі суспільства долають од-

накові стадії розвитку – суспільно-економічні фор-

мації); в) невирішеність питання між суспільно-

історичною зумовленістю людської діяльності і 

вільним вибором напрямків історичного розви-

тку, творенням історії; г) волюнтаризм у практиці 

(виокремлено нами. – В. В.)»13. На основі ж такого 

розуміння марксистської філософської концепції 

суспільства й логіки його багатовимірної історії 

(економічної, політичної, культурної, духовної 

тощо) український філософ висунув радянському 

марксизмові головне (але, на нашу думку, перебіль-

шене) політико-ідеологічне і світоглядне звинува-

чення. «Фактично марксистсько-ленінська філосо-

фія, – заявив він, – стала обґрунтуванням мораль-

ного, правового, політичного нігілізму, що є 

найгіршим успадком у колективній ментальності 

пострадянських суспільств)» [20, с. 565-566]. 

Водночас, на відміну від більшості представ-

ників філософського співтовариства доби українсь-

кої незалежності, ідею тотального домінування діа-

лектичного та історичного матеріалізму в інститу-

ціональному, структурному та теоретико-

методологічному планах, так само як міфи про те, 

що вони виключно негативно вплинули на весь ро-

звиток філософської думки в СРСР і особливо в 

про роль особистості в історії» (перша її публікація – у 

1898 році). Те саме стосується і, наприклад, таких його 

ґрунтовних праць, як «Дещо про історію (П. Лакомб. Со-

ціологічні основи історії)», «Про матеріалістичне розу-

міння історії», «Про „економічний фактор”. Остаточна 

редакція» [див.: 25, с. 195-334], які значною мірою впли-

нули наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття на форму-

вання теоретичних поглядів як західноєвропейських, так 

і російських марксистів, визначили характер і спрямова-

ність ідейної полеміки між різними й численними їхніми 

течіями й представниками. Хоча, незважаючи на твер-

дження-гасло В.І. Леніна (1921 р.), що «неможливо стати 

свідомим, справжнім комуністом без того, щоб вивчати 

– саме вивчати – усе, що написано Плехановим із філо-

софії, бо це найкраще в усій міжнародній літературі мар-

ксизму», в СРСР навіть більшість професійних філософів 

не були хоча б частково знайомі з працями та ідеями Г.В. 

Плеханова [цит. за: 31, с. 28]. 
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УРСР в другій половині ХХ століття, оскільки ні-

бито були непереборною системною концептуаль-

ною перешкодою та ідеологічним цербером, розві-

нчують такі авторитетні й компетентні українські 

дослідники, працівники Інституту філософії АН 

України, як П.Ф. Йолон та В.Г. Табачковський. 

Так, П.Ф. Йолон, описуючи функціонування 

вище згаданої провідної структури в системі філо-

софських досліджень в УРСР середини минулого 

століття підкреслив, що «прийнявши важку спад-

щину» наприкінці 1962 року в Інституті філософії 

УРСР П.В. Копнін «розпочав з того, що скасував 

відділи діалектичного та історичного матеріалізму, 

офіційно мотивуючи своє рішення тим, що діа-

лектичний та історичний матеріалізм є навчаль-

ними дисциплінами, тому розвивати їх – за-

вдання вузівських філософів (виокремлено нами. 

– В. В.). Насправді їх скасування дало новому дире-

кторові змогу зменшити питому вагу кон’юнктур-

ної тематики у наукових планах, розв’язати кадрові 

питання, вивільнити фінансові та штатні ресурси й 

спрямувати їх на зміцнення інших, повноцінних, а 

головне – нових дослідницьких напрямків. Це було 

нелегке рішення, прийняття якого за тих умов ви-

магало чимало мужності. Щоб якось урівноважити 

ситуацію, Копнін створив відділ філософських пи-

тань будівництва комунізму. Це мудре рішення 

стало пречудовим контрарґументом проти ідеологі-

чних нападок і дало можливість працевлаштувати 

тих наукових співробітників, які спеціалізувалися 

на суспільно-політичній проблематиці» [10, с. 60].  

Про радикальні зміни в перші роки 1960-х в 

УРСР характеру та напрямків філософських дослі-

джень, що, посутньо, виявилися ревізією поперед-

ньої марксистсько-ленінської ортодоксії та радян-

ської компартійно-філософської догматики (появу 

та першооснову якої багато хто з провідних україн-

ських філософів нині пов’язує, як правило, лише зі 

сталінським «Коротим курсом історії ВКП(б)»), не-

передбачувано стимулювали та всебічно ресурсно 

забезпечили початок проривного етапу в розвитку 

філософської думки в радянській Україні, детермі-

нували утворення власної впливової в СРСР філо-

софської (так званої «Київської») «світоглядної 

школи» (з її нестандартною ідейно-теоретичною, 

логіко-методологічною та гуманістичною платфор-

мою і приписами), а на перетині тисячоліть вико-

нали для галузі філософського пізнання в незалеж-

ній Україні роль системних засад, провідних напря-

мків, концептуально-змістовних першооснов, а 

також сформованого та перспективного предметно-

тематичного поля, історико-філософських традицій 

та імперативів культури наукових розвідок, аргуме-

нтовано та детально розповідає у книзі «У пошуках 

невтраченого часу: нариси про творчу спадщину 

українських філософів-шістдесятників» (2002 р.) 

видатний історик філософії В.Г. Табачковський. 

Зокрема, акцентуючи увагу на тих ґрунтовних 

та неординарних новаціях, що відбулися з початком 

праці П.В. Копніна на чолі Інституту філософії АН 

УРСР, він підкреслив, що, по-перше, його прихід на 

цю посаду «ознаменовано ліквідацією традиційних 

відділів діалектичного й історичного матеріалізму 

та появою підрозділів з логіки й методології науки, 

конкретно-соціологічних досліджень, створенням 

групи задля вивчення філософської спадщини Ки-

єво-Могилянської академії». А «зразу по від’їзді П. 

Копніна до Москви його наступник на директорсь-

кому посту (В.І. Шинкарук. – В. В.), – нагадав В.Г. 

Табачковський, – формує колектив дослідників сві-

тоглядно-антропологічної проблематики» [28, с. 

40-41]. По-друге, підкреслює науковець роль П. Ко-

пніна, його однодумців та послідовників з середини 

1960-х у системі інституціоналізованої філософії в 

УРСР виявилася в тому, що «на противагу застиг-

лій «катехізисній» структурі офіційної філософсь-

кої доктрини він зініціював кілька нетрадиційних 

напрямків філософування, евристичну продуктив-

ність яких важко переоцінити». «Замість «кондо-

вої» дихотомії «діамат – істмат»», зазначив В.Г. Та-

бачковський, він вдався «до більш динамічної: фі-

лософія як наука – в якості діалектики як логіки, та 

філософія як форма суспільної свідомості – в якості 

світогляду». «У перспективі кожна» зі «згаданих 

смислових стратегій означала націленість» на пере-

творення «ритуальної формальності» радянського 

марксизму – «діалектики», а разом із нею й «філо-

софії загалом», «з ідеологічного «наглядача» над 

спеціальними науками у засіб найінтенсивнішого 

осмислення їх новітніх здобутків»; на зміну пред-

мету діамату, традиційно орієнтованого на «пи-

тання природознавства», на інший – «культурологі-

зований», у тому числі ціннісно досліджуючий 

«людину та розмаїття способів її світосприй-

мання». Усе це також передбачало і вело до: «пере-

осмислення марксистської діалектики під кутом 

зору співвіднесення її класичних та посткласичних 

різновиявів; переосмислення традиційних уявлень 

про діалектичну та формальну логіки під кутом 

зору логіки й методології сучасної науки, зокрема, 

розмаїття сучасних формальних логік; переосмис-

лення усталеного погляду на світогляд як «систему 

загальних поглядів» під кутом зору смислозначу-

щості світогляду для людського самовизначення 

(та відповідне співвіднесення світогляду і філосо-

фії)» [28, с. 34, 39-40, 48]. 

Причому, робить висновок український істо-

рик філософії, «окреслений стратегічний обшир пе-

редбачав також немислиме для тодішнього філо-

софського офіціозу занурення в історико-філософ-

ську та історико-культурну традицію (як світову, 

так і національну). Передбачав він і подолання ву-

льгарно-соціологічного схематику (істмату. – В. В.) 

ретельним вивченням реального способу соціаль-

ного життя». Крім того, і таке теж можна визнати 

не менш значущим, «це був, фактично, відхід від 

примітивного «класово-партійного» погляду на 

філософію», оскільки її (у межах, з одного боку, 

сцієнтистської, а з іншого – комуністично-ідеологі-

зованої, марксистсько-ленінської парадигми) наре-

шті «почали розглядати як „живу душу культури” 

(красивий, але забутий послідовниками вираз моло-

дого К. Маркса)» [28, с. 40]. 

У контексті вищесказаного треба особливо 

підкреслити, що примітизована або часто-густо по-
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милково зрозуміла ідея «партійності» марксист-

ської, особливо радянської філософії, чітко сфор-

мульована ще Ф. Енгельсом і акцентована у працях 

В.І. Леніна, стала в інтерпретаціях українських фі-

лософів доби незалежності чи не головним аргуме-

нтом для доказу того, що вона, по-перше, не була 

самодостатнім феноменом духовної культури, не є 

філософією в класичному її розумінні, а по-друге, 

була абсолютно заідеологізованою, примусово під-

порядкованою певним політичним цілям і повністю 

залежала (у змістовному й інституційному планах) 

від політичного режиму в СРСР, від ідеологічної 

доктрини КПРС, тобто від так званої ідеократії й 

слугувала виключно їй.  

Відповідно, на думку панівної більшості пред-

ставників сучасного українського філософського 

співтовариства, як і адептів радикальної неолібера-

льної гуманітарної інтелігенції в пострадянських 

країнах, така атрибутивна специфіка марксизму-ле-

нінізму – «ленінський принцип партійності» – і 

«визначила», як заявляє, наприклад, Г.Є. Аляєв, що 

«радянська філософія» отримала «зовсім іншу, від-

носно практично всієї філософії ХХ століття, ор-

біту розвитку» [1, с. 50], стала головною перешко-

дою для прогресу марксистської філософії радянсь-

кого типу, зробила її маргінальною відносно 

сучасної світової філософської думки. Зокрема, де-

тально характеризуючи сутність принципу «пар-

тійності» як дослідницького імперативу і стрижня 

марксистсько-ленінського філософського підходу, 

особливо впливу В.І. Леніна на формування станда-

ртів «публічного філософського мислення» в СРСР, 

а також на появу панівного способу аргументації й 

доказу для всього загалу радянських філософів, він 

пише: «Власне, вся система Ленінової арґументації 

побудована на викритті того чи іншого філософа як 

ідеаліста – і „ніякі викрути, ніякі софізми” у вигляді 

тих чи інших філософсько-термінологічних нова-

цій не могли зупинити цієї своєрідної процедури 

філософсько-партійної ідентифікації. “Хлоп’яцт-

вом було б, справді, думати, що вигаданням нового 

слівця можна відмогтися від основних філософсь-

ких напрямів» [Ленін, т. 18, с. 46]”». Тоді як сам 

«принцип партійності філософії, зі всією наочністю 

проведений» у ленінському «Матеріалізмі й емпірі-

окритицизмі», проглядається не тільки в чіткому 

розподілі всіх філософів (минулого так само, як і 

сучасності) на два табори – матеріалістів та ідеалі-

стів, а також марксистів та антимарксистів (буржу-

азних підлабузників та ревізіоністів), – а й у безпо-

середній ідентифікації тих чи інших філософських 

конструкцій – не тільки, скажімо, соціально-філо-

софських, а й онтологічно-гносеологічних, – з від-

повідними класовими інтересами (“тенденціями й 

ідеологією ворожих класів сучасного суспільства” 

[Ленін, т. 18, с. 351])”» [1, с. 47-48].  

 
14 Згідно з аксіоматикою філософської теорії марксизму-

ленінізму, який є не просто «матеріалізмом», а матеріалі-

змом діалектичним і «застосовує матеріалістичну філосо-

фію до галузі історії, до галузі суспільних наук» [16, с. 

418], «партійність філософії» або, ще в одному ленінсь-

кому формулюванні, «боротьба партій у філософії», є ні-

До речі, подібну оцінку висловлює також і В.С. 

Лісовий. Він підкреслює: «Основну роль у тлума-

ченні діалектичного матеріалізму відіграв В. Ленін, 

який наголосив на ролі практики як критерію іс-

тини, трансформував принцип класовості у 

принцип партійності. Загалом він поєднав елеме-

нти догматизму з релятивізмом, а також кон’юнк-

турним і цинічним практицизмом. Відхід від прин-

ципу партійності кваліфікували як „протягу-

вання“ ідеалізму, „попівщини“, зраду „інтересів 

пролетаріату“ (виокремлено нами. – В. В.)» [20, с. 

561–562]». 

А загалом, орієнтуючись на такі інтерпретації 

сутності та функцій марксистсько-ленінського 

«принципу партійності у філософії», нині у філо-

софському середовищі й формується стійке уяв-

лення, що радянський марксизм не був філософією, 

а виконував лише функцію ідейного інструмента 

ідеологічної боротьби компартійної влади проти 

всіх її опонентів чи ворогів у сфері теоретичного 

моделювання реальності (соціальної, політичної, 

духовної тощо).  

Зі свого боку пояснимо, що більшість тих су-

часних українських істориків філософії, хто абсо-

лютизує ідеологічну ангажованість чи заявляє про 

«заідеологізованість радянської філософії», підкре-

слює її самовіддане служіння «ідеалам партії кому-

ністів», ототожнює марксизм-ленінізм із ідеоло-

гією КПРС, не пам’ятають або не знайомі з базо-

вими сенсами-значеннями й розумінням 

засновниками марксизму та його радянськими пос-

лідовниками «принципу партійності філософії», 

суть і вимоги якого чітко прописано в працях Ф. Ен-

гельса і В.І. Леніна.  

Тому особливо підкреслимо, що принцип пар-

тійності філософії – це не відкрита чи прихована її 

ідеологізованість, ідейне служіння вузькопартій-

ним інтересам лібералів, соціалістів, комуністів, на-

ціоналістів, монархістів, консерваторів тощо. Адже 

«партійність» марксистського підходу у філософії 

– це насамперед безкомпромісний поділ усіх філо-

софських учень і відповідно філософів на прихиль-

ників «матеріалізму» та «ідеалізму», а також чіткий 

наголос на тому, що будь-яке філософське вчення, 

концепція, теоретичне моделювання буття й свідо-

мості так чи інакше виражають і захищають інте-

реси суспільних класів і груп, слугують фундамен-

том їхніх політичних, економічних, правових тощо 

ідеологем та міфологем. За марксизмом, філософія, 

філософське вчення не може бути «чистим мислен-

ням», абсолютно незалежним від запитів конкре-

тно-історичної суспільно-економічної та політич-

ної доби, об’єктивних тенденцій її розвитку, а отже, 

від потреб, які виникають у певних умовах та від-

повідають цілям акторів/суб’єктів14. І якщо в публі-

каціях результатів розвідок радянських істориків 

чим іншим, як традиційною боротьбою між матеріаліз-

мом та ідеалізмом (незалежно від кількості й специфіки 

шкіл, підходів, учень, концепцій тощо, які входять до цих 

двох і найбільш загальних філософських напрямів). Таке 

протистояння, підкреслював Ленін, виникло ще «дві ти-

сячі років тому» і стало однією з форм і способом класо-
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філософської думки він обов’язково застосовувався 

для загальної характеристики, вихідного позиціо-

нування, критики-маркування, позитивної або нега-

тивної оцінки поглядів і концепцій філософів мину-

лого чи сучасності, то в межах загальної, абстракт-

ної або, навпаки, вкрай спеціалізованої тематики 

філософських досліджень в СРСР цей принцип не 

відігравав визначальної ролі.  

Безумовно, за радянських часів у публікаціях 

матеріалів більшості з таких досліджень звинува-

чення мислителів в ідеалізмі були. Проте це були не 

більше ніж «стандартні ремарки», лаконічні конс-

татації для проформи, щось на кшталт своєрідного 

«ритуального радянського марксистсько-ленінсь-

кого дизайну текстів для офіційного вживання». 

Вони були абсолютно типовими. І їм ніхто з фахів-

ців (окрім ортодоксів ще «сталінського гарту») ні-

коли не надавав ніякого значення, не звертав уваги 

(як, наприклад, на шрифт публікації). 

Отже, підсумовуючи розгляд сутності і специ-

фіки поширених і популярних в пострадянському 

українському історико-філософському дискурсі не-

гативістських та, як правило, невідповідних реаль-

ній історії філософської науки в СРСР та УРСР чи-

сленних наративів або оцінок, що твердять про над-

мірний вплив, особливо, сталінського нарису «Про 

діалектичний і історичний матеріалізм», можемо 

впевнено заявити, що альтернативним їм, найбільш 

точним і історично виваженим є той висновок, який 

 
вої боротьби, який «виражає тенденції й ідеологію воро-

жих класів» [Див.: 14, с. 380]. У Російській імперії у дру-

гій половині ХІХ – на початку ХХ століття така боротьба 

заявила про себе як ідейно оформлений (соціально-філо-

софські, політико-філософські, політичні, культурологі-

чні, історіософські теоретичні моделі, концепції, релі-

гійні вчення і т. ін.) вияв конфлікту насамперед класових 

інтересів. З одного боку, наполягали марксисти, реакцій-

ної й консервативної буржуазії та поміщиків, а з іншого 

– революційних класів – пролетаріату й селянства.  

Щодо особливостей істмату (як симбіозу соціальної фі-

лософії, філософії історії та політичної філософії), то за-

гальним теоретичним та ідеологічним, імперативним 

сенсом-значенням марксистсько-ленінського принципу 

партійності можна визнати висловлювання В.І. Леніна, 

що ««неупередженої» соціальної науки не може бути в 

суспільстві, побудованому на класовій боротьбі. Так чи 

інакше, але вся казенна й ліберальна наука захищає най-

мане рабство, а марксизм оголосив нещадну війну цьому 

рабству. Очікувати неупередженої науки в суспільстві 

найманого рабства – така ж дурненька наївність, як очі-

кувати неупередженості фабрикантів у питанні про те, чи 

варто збільшити плату робітникам, зменшивши прибуток 

капіталу» [18, с. 303]. Адже, нагадував нерідко Ленін, аб-

солютно очевидно, як це «проголошує відомий вислів», 

«що, якби геометричні аксіоми зачіпали інтереси людей, 

то вони напевно спростовувалися б» [15, с. 27]. 

При цьому для типового марксистського аналізу ідеаліс-

тичних концепцій методологічно ефективною служила 

дослідницька установка Ф. Енгельса, який підкреслював, 

що головна помилка ідеалізму у «філософії історії, права, 

релігії і т.д. полягала в тому», що «місце дійсного зв’язку, 

який треба виявити в подіях, займав зв’язок, вигаданий 

філософами», або «на місце дійсного ще не відомого 

зв’язку ставився», «якийсь новий, безсвідомий», стави-

лося якесь «таємниче провидіння», що підсвідомо або по-

ступово досягає свідомості». А по-суті, адепти ідеалісти-

зробив видатний український філософ М.В. Попо-

вич. Він абсолютно справедливо констатував: 

«Сталін написав знаменитий четвертий розділ «Ко-

роткого курсу історії ВКП(б)» («Про діалектичний 

та історичний матеріалізм») і зобов’язав ставитися 

до нього як до символу віри, але ця праця через її 

жахливу порівняно з «першоджерелами» бана-

льність не могла слугувати марксистським фі-

лософським богослов’ям і була негайно забута 

після смерті «класика». Марксистська філосо-

фія повернулася до стану пошуків «символу 

віри», і з’явилися різні версії, які негайно набу-

вали індивідуального авторського характеру й 

навіть не претендували на сакралізацію та офі-

ційний статус. Виникла невизначеність: треба 

було чи то приймати філософські різночитання 

як належне, чи то офіційно затвердити певний 

новий символ віри. Новий «символ віри» не було 

прийнято – не та, що 1937 року, була загальна 

обстановка (виокремлено нами. – В. В.)» [26, с. 8].  

Окрім усього сказаного вище, додатково необ-

хідно зазначити, що під час аналізу пострадянських 

історико-філософських наративів вже з точки зору 

оцінки статусу діамату та істмату в галузях філо-

софського й суспільно-політичного знання й пі-

знання в СРСР складається враження, що молода 

генерація українських філософів не знає, а предста-

вники того покоління, яке отримало професійну 

освіту й працювало ще за радянських часів, свідомо 

чної моделі суспільно-історичного процесу, твердить Ен-

гельс, «на історію, – і в її цілому, і в окремих частинах, – 

дивилися як на поступове здійснення ідей, і, до того ж, 

зрозуміло, завжди тільки улюблених ідей кожного даного 

філософа. Таким чином, виходило, що історія підсвідомо, 

але необхідно працювала на здійснення певної, заздале-

гідь поставленої ідеальної мети... (виокремлено нами. – 

В. В.)» [32, с. 305]. 

Крім класового сенсу боротьби між матеріалізмом та іде-

алізмом на рівні абстракцій, теоретичних моделей суспі-

льного життя, додатковий наголос у розумінні партійно-

сті, ідеологічної ангажованості філософії вже В.І. Ленін 

робив на тому, що дослідник суспільного і політичного 

життя, історії філософської або політичної думки, особ-

ливо марксист, не повинен і не може приховувати свої 

політичні симпатії. Він зобов’язаний відкрито захищати 

інтереси прогресивного в ту або іншу епоху класу. Розк-

риваючи суть такої установки, він підкреслював, що 

«об’єктивіст говорить про необхідність даного історич-

ного процесу; матеріаліст констатує з точністю дану сус-

пільно-економічну формацію й антагоністичні стосунки, 

що породжуються нею. Об’єктивіст, доводячи необхід-

ність даного ряду фактів, завжди ризикує збитися на ду-

мку апологета цих фактів; матеріаліст розкриває класові 

суперечності і тим самим визначає свою точку зору… З 

іншого боку, матеріалізм включає в себе, так би мовити, 

партійність, зобов’язавши при всякій оцінці події прямо і 

відкрито ставати на точку зору певної суспільної групи 

(виокремлено нами. – В. В.)» [19, с. 418–419]. 

Щодо партійності філософії у працях В.І. Леніна зустрі-

чаються і різкіші ідеологічні ремарки, ніж наведені вище 

загальні філософські й політичні оцінки. Наприклад: 

«Безпартійність є ідея буржуазна. Партійність є ідея со-

ціалістична» [17, с. 138]. Або ж, за Леніним, (всупереч 

уявленням представників «буржуазної професорської 

„науки”» як заявив він): «Безпартійні люди в філософії – 

такі ж безнадійні телепні, як і в політиці…» [14, с. 303].  
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не згадують або залишають поза увагою те, що в Ра-

дянському Союзі в систему підготовки фахівців-фі-

лософів курс «діалектичного та історичного матері-

алізму» включався не стільки для їхньої фахової 

освіти, скільки для майбутньої педагогічної праці15, 

тобто як своєрідні «лекційні та семінарські зразки» 

нормативних курсів для студентів усіх вищих нав-

чальних закладів СРСР. Безумовно, кафедри «діа-

мату» та «істмату» на філософських факультетах 

були. Проте як стандартні нормативні (з фіксова-

ною кількістю годин) відповідні «матеріалізми» їх 

працівники читали на інших факультетах універси-

тетів. Студентам же за спеціалізацією «філософія» 

або «науковий комунізм» викладали велику кіль-

кість філософських та суспільно-політичних дисци-

плін (а для філософів – ще й декілька базових при-

родничих: фізику, біологію, хімію, фізіологію, 

вищу математику і т.ін.). Водночас одним із найва-

жливіших елементів системи фахової підготовки на 

філософському факультеті ставали численні курси 

й спецкурси16, які за своєю тематикою охоплювали 

широкий спектр філософського й політологічного 

знання. Їх готували й викладали не лише праців-

ники кафедр «діалектичного» та «історичного ма-

теріалізму», а й співробітники спеціалізованих ка-

федр («історії філософії», «наукового атеїзму», 

«логіки», «етики», «естетики», «наукового комуні-

зму» і т.ін.). Усе це, безумовно, залежало від ста-

тусу й кадрових ресурсів університетів у СРСР, їх-

ніх філософських факультетів. Зокрема, у другій 

половині ХХ століття ресурсні можливості філо-

софських факультетів МДУ імені М.В. Ломоно-

сова, ЛДУ імені А.О. Жданова або Київського дер-

жавного університету ім. Т.Г. Шевченка не були од-

наковими. Що міг структурно створити й 

дисциплінарно забезпечити один університет, його 

філософський факультет і ті фахівці, яких запрошу-

вали для викладання з академічних структур (як 

правило, Інститутів філософії), не був здатний – за 

об’єктивних чи суб’єктивних умов – інший17.  

 
15 У цьому плані, наприклад, показово зазначив українсь-

кій філософ Р. Кобець: «Шкільна тематика діалектичного 

та історичного матеріалізму, викладати яку нас готували 

на філософському факультеті (Київського державного 

університету. – В. В.)…» [11, с. 24)]. 

Подвійний (викладацькій та науковий) статус офіційно-

нормативно позначався навіть на фаховій спеціалізації, 

яка фіксувалася в дипломі про вищу освіту. Наприклад, у 

першій половині 1980-х років у дипломі випускника фі-

лософського факультету МДУ (спеціальність філософія) 

робився такий запис про кваліфікацію: «філософ, викла-

дач філософії». У дипломі за спеціальністю «науковий 

комунізм» (що потім перетворили на спеціалізацію «по-

літологія») запис про кваліфікацію була наступною. За 

наказом 1976 року – «Викладач наукового комунізму». У 

період 1978-1980 рр. з’явився такий стандарт: «присвою-

ється кваліфікація за спеціальністю науковий комунізм». 

З 1981 і до 1987 року: – «Філософ, викладач наукового 

комунізму». Далі: «Філософ, викладач соціально-політи-

чних дисциплін». У 1990 році від кваліфікації «науковий 

комунізм» остаточно відмовляються і запроваджують: 

«Філософ, викладач соціально-політичних дисциплін». 

На нашу думку, одним із переконливих фактів 

того, що марксистсько-ленінську, радянську філо-

софію (а концептуально правильніше – філософію 

в СРСР) неприпустимо ототожнювати з такими її, 

хай і базовими, складниками, як «діалектичний та 

історичний матеріалізм», є й те, що протягом другої 

половини ХХ століття в Радянському Союзі поряд 

із вишівською наукою (система відтворення та час-

тково розвитку філософського знання й пізнання) 

функціонувала доволі впливова й розгалужена сис-

тема академічної науки. Насамперед це Інститути 

філософії, Академія суспільних наук при ЦК 

КПРС18, Інститут суспільних наук при ЦК КПРС19, 

Вищі партійні школи різного адміністративного 

підпорядкування (республіканського та загальносо-

юзного). Їхня тематика, проблематика й напрями 

дослідження аж ніяк не вміщувалися в обмежені, 

фіксовані предметні межі двох згаданих вище «ма-

теріалізмів». Навіть більше, у деяких філософських 

науково-дослідних установах для них навіть не іс-

нувало окремих спеціалізованих за тематикою та 

проблематикою структур (відділів, секторів, ка-

федр і т.ін.). 

Висновки 

Отже, в українському пострадянському співто-

варистві філософів і дослідників соціально- й полі-

тико-філософської думки ХХ століття є два основ-

них історико-філософських наративи. Проте за 

«фактологічною базою», аргументацією й характе-

ром ідеологічної ангажованості вони доволі чітко 

представлені трьома групами науковців, які (поси-

лаючись на «переконливі», «безсумнівні» для них 

«факти») запропонували особливі способи побу-

дови теоретичної реконструкції феномену «радян-

ська» чи «марксистсько-ленінська» філософія, по-

різному доводять істинність свого тлумачення ста-

тусу в ній (аксіоматики, теоретико-методологічних 

приписів, визначальних функцій, змістовного пере-

плетення з офіційною ідеологією й комуністичним 

світоглядом тощо) діалектичного та історичного 

матеріалізму, декларують несумісні одна з одною 

16 Про структуру фахової освіти за спеціальністю «науко-

вий комунізм», необхідний для неї комплекс обов’язко-

вих курсів та спецкурсів, методичне забезпечення у дру-

гій половині 1980-х на філософському факультеті Київ-

ського державного університету див., зокрема: 4, с. 69–

73; 5, с. 29-48; 6, с. 81–85; 33, с. 51-53. 
17 Для прикладу, на початку 1980-х на філософському фа-

культеті Київського державного університету було лише 

дві кафедри «наукового комунізму». Їхні співробітники 

як забезпечували підготовку фахівців за відповідною спе-

ціалізацією, так і викладали нормативний курс на всіх ін-

ших факультетах університету. У той же період на філо-

софському факультеті МДУ імені М.В. Ломоносова не 

тільки функціонувало відділення наукового комунізму, а 

й підготовку на ньому забезпечували в різні періоди 

п’ять-сім окремих спеціалізованих кафедр. 
18 У ній викладали чимало радянських академіків у галузі 

філософії та суспільно-політичних наук, була й аспіран-

тура.  
19 Це був не лише вищий навчальний заклад для інозем-

них партійних діячів, а й науково-дослідний центр, де 

працювали, у тому числі, такі видатні для радянської фі-

лософської та гуманітарної науки постаті, як Н.В. Мотро-

шилова, М.К. Мамардашвілі, І.С. Кон та інші. 
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оцінки ролі у їх розробці й системоворенні в СРСР 

інституціоналізованої моделі відтворення й розви-

тку філософського знання та пізнання праць В.І. 

Леніна (головним чином «Матеріалізм і емпіріок-

ритицизм») та нарису Й.В. Сталіна «Про діалекти-

чний і історичний матеріалізм», який, нагадаємо, 

було включено як параграф у четверту главу «Ко-

роткого курсу історії ВКП (б)». 

Серед виокремлених груп насамперед треба 

згадати дві найбільш впливові в сучасному україн-

ському історико-філософському дискурсі, але аль-

тернативні концептуальні позиції, точки зору, різ-

новиди теоретичної реконструкції генезису галузі 

філософського й суспільно-політичного знання в 

Радянському Союзі, автори та адепти яких для де-

монстрації наукової переконливості своїх версій чи 

наративів, для доведення правильності власних ви-

сновків та оцінок наводять у публікаціях ряд доволі 

типових аргументів, що, на нашу думку, є як відпо-

відними, так і, навпаки, не зовсім або навіть повні-

стю неадекватними колишнім радянським реаліям. 

Проблемними у даному випадку стають питання 

щодо: пріоритетності авторства класиків маркси-

зму (особливо В.І. Леніна та Й.В. Сталіна) в розро-

бці «діалектичного та історичного матеріалізму»; 

з’ясування структурно-функціонального значення 

в марксизмі-ленінізмі цих двох його базових скла-

дових частин; запобігання упередженості в баченні 

історії їх взаємозв’язку, а також з’ясування сту-

пеню їх впливу на весь комплекс філософських, су-

спільно-політичних та гуманітарних наук і навчаль-

них дисциплін для всієї вищої, а також суто партій-

ної-політичної освіти (зокрема, «партійних шкіл», 

різноманітних «університетів марксизму-леніні-

зму», призначених для теоретичної й ідеологічної 

підготовки партійних функціонерів та активістів). 

Особливо гостро в межах пострадянського істо-

рико-філософського дискурсу постало питання ро-

зуміння й інтерпретації залежності радянської фі-

лософії взагалі, діамату та істмату зокрема від офі-

ційної ідеології ВКП (б) – КПРС як правлячої, 

керівної в СРСР партії, що мала в ньому абсолютну 

державну владу, використовувала марксистські 

ідеї, ідеологічні та світоглядні імперативи для по-

ширення, популяризації й легітимації власної рево-

люційної доктрини докорінного перетворення соці-

уму, для апології цілей, завдань і засобів внутріш-

ньої та зовнішньої політики, для розробки стратегії 

співробітництва або конфронтації з політичними 

режимами й лідерами в різних країнах (капіталісти-

чних, соціалістичних, третього світу – Азія, Аф-

рика, Латинська Америка).  

Як показує проведений аналіз, альтернатив-

ність двох парадигмальних підходів до розуміння, 

пояснення й оцінки коректності оцінок сутності, а 

також багатовимірного значення діамату та істмату 

зумовлена своєрідними віковими відмінностями й 

інституційною приналежністю (основне місце 

професійної діяльності) їх творців й прихильників. 

Фактично саме вони виявилися нестандартним, але 

дієвим і інтегративним критерієм. Утім, тут мається 

на увазі не просто вік українського історика філо-

софії, а те, коли він отримував професійну філософ-

ську освіту (кінець 1950-х – перша половина 1960-

х, тобто часи «хрущовської відлиги», чи період 

1970-х – перша половина 1980-х, який вважається 

добою «брежнєвського застою»); коли й де він зде-

більшого працював за фахом (викладач вишу, ком-

партійного навчального закладу чи співробітник 

науково-дослідного інституту). Такі «вікові» й «ін-

ституційні» чинники зумовлюють ступінь обізна-

ності радянсько-пострадянського дослідника зі 

справжньою – а не переказаною кимось чи інтерп-

ретованою на власний розсуд – історією радянської 

філософії, «історичною конкретикою» її розвитку, 

з умовами, цілями й завданнями діяльності освітніх 

чи науково-дослідних структур в Україні. Адже все 

це неодмінно, нерідко незалежно від благих намірів 

історика філософії, із самого початку: визначає ло-

гіку селекції ним необхідної й достатньої інформа-

ції, що береться за «доказову базу»; зумовлює його 

систему аналітичних координат і ціннісних пріори-

тетів бачення й концептуалізованого пояснення 

того, чим за їх науковим, ідеологічним, суспільно-

політичним статусом і значенням були тексти осно-

воположників марксизму-ленінізму, постулати, ме-

тодологічні установки, світоглядні й ідеологічні 

приписи діалектичного та історичного матеріалізму 

як ідейного й теоретико-методологічного фундаме-

нту, а також засобів пізнання й обґрунтування у ба-

гаторівневій і розгалуженій філософській та суспі-

льно-політичній науці в Радянському Союзі, що, 

хоча й певною мірою, та все ж відігравала немало-

важну роль і при формуванні переконань громадян 

СРСР, і при розробці програмних документів і стра-

тегії ВКП (б) – КПРС.  

Безумовно, позитивні чи негативні, адекватні 

чи надмірно ідеологізовані (ангажовані, а то й мі-

фотворчі) інтерпретації пострадянським дослідни-

ком того, чим та яким за філософською суттю, нау-

ковим та ідеологічним призначенням був діалекти-

чний та історичний матеріалізм, прямо залежать від 

розуміння ним природи й функцій не лише радян-

ської філософії, а й філософії загалом. Крім того, 

авторські оцінки часто виявляються заручниками 

світоглядних та ідеологічних уподобань науковця, 

залежать від його ставлення до суспільно-економі-

чного ладу й політичного режиму в СРСР. Нерідко 

впливовим чинником при проведенні аналізу й фо-

рмулюванні висновків стає ступінь коректності по-

рівняння, з одного боку, усього радянського, насам-

перед досягнень філософської думки в Країні Рад і 

умов її розвитку, а з іншого – бачення плюсів та мі-

нусів тих демократій, які існують як в Україні, так і 

у світі на початку ХХІ століття. 

Не повторюючи лаконічно зміст тексту статті, 

її основні ідеї й виходячи з виявленого у ході ана-

лізу численних публікацій своєрідного комплекс-

ного «вікового» й «інституціонального» критерію, 

який значною мірою став причиною появи двох 

альтернативних історико-філософських реконстру-

кцій, можна визнати, що до першої групи, як пра-

вило, належать «патріархи», тобто представники 

старшого покоління в сучасному українському фі-

лософському співтоваристві. А з їх числа найбільш 
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відомими в країні та за її межами, кваліфікованими, 

до дрібниць знайомими з предметом дослідження, з 

політичною історією СРСР і характерними для 

нього духовно-культурними процесами є такі спів-

робітники Інституту філософії АН України (при-

чому і за радянських часів його діяльності, і в пе-

ріод української незалежності), як П.Ф. Йолон, 

М.В. Попович, В.Г. Табачковський.  

Повністю протилежне, по суті обструкціоніст-

ське, частково міфологізоване й ідеологізоване тлу-

мачення чи наратив генезису філософії в СРСР, від-

повідно – інтерпретацію статусу «діалектичного та 

історичного матеріалізму», намагаються обґрунту-

вати й поширити в професійному середовищі ті, хто 

став наступним поколінням істориків філософії. 

Вони отримали професійну освіту в постхрущов-

ську добу, тривалий час працювали (деякі ще й нині 

працюють), здебільшого у вищих навчальних за-

кладах, а тепер зайняли лідерські позиції в україн-

ській філософській спільноті вже в незалежній Ук-

раїні. Серед них – як найбільш публічно активних і 

відомих своїм негативним, вкрай критичним став-

ленням до феномену «радянська філософія» і, зро-

зуміло, до «діамату та істмату» – можна згадати 

Г.Є. Аляєва, О.В. Білого, В.І. Гусєва, А.М. Лоя, С.В. 

Пролеєва. 

Оцінюючи масив публікацій українських вче-

них, треба зазначити, що між першою та другою 

групами проміжну, помірковану, неупереджену, 

значною мірою адекватну науковим і суспільно-по-

літичним радянським реаліям концептуальну пози-

цію в аспекті теоретичної реконструкції логіки іс-

торико-філософського процесу в СРСР займає та-

кий видатний український філософ, як В.С. 

Лісовий. 

Нарешті третю, велику, але поки ще мало 

впливову групу утворюють ті представники ниніш-

ньої філософської спільноти в Україні (наводити 

перелік їх імен не має сенсу), хто отримав освіту за 

філософською професією чи сферою досліджень 

або в останні роки існування СРСР, або виключно 

у пострадянський період, почав працювати в добу 

української незалежності й, звичайно, відчув на 

собі вплив її політико-ідеологічних і домінантних 

ментальних чинників. Як правило, ця генерація іс-

ториків філософії фрагментарно, поверхнево, якщо 

й знайома зі справжніми революційними для філо-

софії та суспільно-політичних учень ХІХ–ХХ сто-

ліття ідеями стовпів світового й радянського марк-

сизму (тобто з предметом їхнього дослідження), то 

системно й ретельно не вивчала праці класиків ма-

рксистського вчення, а тим більше публікації (мо-

нографії, статті, підручники, навчальні посібники, 

словники і т.п.) радянських науковців. Як наслідок 

абсолютна більшість тих, хто належить до остан-

ньої генерації науковців, погано уявляє собі суть 

марксистських філософських і суспільно-політич-

них постулатів, структурні особливості й системот-

ворчу аксіоматику, гносеологічні функції й ідеоло-

гічне призначення марксизму взагалі й марксист-

сько-ленінської філософії зокрема. Зазвичай їх 

інформаційно-аналітичною базою слугують публі-

кації, наративи й оцінки, які запропоновані й поши-

рилися у межах інтелектуального простору лише 

завдяки публікаціям тимчасових лідерів думки в 

сучасному українському філософському співтова-

ристві. До того ж значну роль у формуванні негати-

вного й професійно упереджено-неадекватного ста-

влення цього наймолодшого покоління філософів 

чи дослідників політики в Україні до радянського 

марксизму, до з’ясування суті й статусу в ньому ді-

амату та істмату грає непродуктивна для наукових 

розвідок і узагальнень їх свідома чи несвідома іде-

ологічна й світоглядна ангажованість анти- або 

контрмарксизмом (націоналістична – різні її варіа-

ції, соціал-демократична – у сучасному західно-

європейському варіанті, глобалістично-неолібера-

льна – майже неотроцькістська і т. ін.), а також па-

нівна в країні «десовєтизаторська» чи 

декомунізаторська парадигма як актуалізований і 

акцентований українською владою, ЗМІ, деякими 

соціальними групами, науковим співтовариством і 

значною частиною гуманітарної інтелігенції «полі-

тико-ідеологічний запит». Все це, зрозуміло (про 

що свідчать публікації), призводить до того, що 

нове пострадянське покоління, не знаючи зовсім 

марксизму та марксизму-ленінізму, часто ідейно 

живиться лише позбавленими ґрунтовної наукової 

аргументації (або суб’єктивно, вибірково підібра-

ним фактажем) наративами метрів із другого виок-

ремленого нами табору істориків філософії. Таким 

чином, навіть копіювання ідей і оцінок авторитетів 

сьогодення стає причиною того, що якість розвідок 

тієї генерації українських філософів, яка з’явилася 

за часів незалежності, погіршується. А їхні дослі-

дження здебільшого перетворюються на поверх-

неві, науково некоректні, неадекватні справжнім 

реаліям процесу генезису філософської й суспі-

льно-політичної думки в СРСР (і не лише маркси-

стсько-ленінської), поповнюють численні міфоло-

геми й ідеологеми на потребу «дня насущного».  
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються моделі поведінки подружжя при реалізації основних сімейних функцій. З’ясо-

вано, що кожна функція сім’ї реалізовується за допомогою конкретних сімейних ролей – моделей поведі-

нки членів сім’ї при реалізації сімейних функцій, або ж дій, що очікуються подружжям одне від одного у 

сімейних взаєминах. Обґрунтовано перелік основних сімейних ролей, які очікуються шлюбними партне-

рами одне від одного при реалізації сімейних функцій за інтелектуально-світоглядною, морально-психо-

логічною та інтимно-сексуальною, господарською та матеріально-фінансовою функціями сім’ї. 

ABSTRACT 

The article considers the models of behavior of a married couple in the implementation of basic family func-

tions. The article defines that each function of the family is realized through specific family roles – models of 

behavior of family members in the implementation of family functions, or the actions that spouses expect from 

each other in family relationships. The article describes the list of main family roles that are expected by marriage 

partners from each other in the implementation of family functions by intellectual and ideological, moral-psycho-

logical and intimate-sexual, economic and material and financial functions of the family. 

Ключові слова: моделі поведінки подружжя, сімейні функції, сімейні ролі. 

Keywords: models of behavior of a married couple, family functions, family roles. 

 

Постановка проблеми. Як свідчить практика 

розподіл сімейних ролей за основними функціями 

сім’ї часто породжує різні ролеві конфлікти, [1; 5; 

8; 10; 11; 12;]. У свою чергу це стає причиною стра-

ждань членів сім’ї, їх психологічного травмування 

та розлучень [12; 13; 14]. Звідси виникає потреба у 

з’ясуванні моделей поведінки, що очікуються под-

ружжям одне від одного при реалізації різних сі-

мейних функцій у процесі життєдіяльності. Проте 

визначення переліку важливих сімейних ролей для 

реалізації інтелектуально-світоглядної, морально-

психологічної, інтимно-сексуальної, господарської 

та матеріально-фінансової функцій сім’ї залиша-

ються недослідженими питання. Через те под-

ружжя стає заручниками низького рівня знань важ-

ливих основ міжособистісної комунікації та сімей-

ного життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бага-

тогранність сімейних ролей обумовлюється індиві-

дуальними особливостями шлюбних партнерів і є 

складним феноменом для досліджень. У психологі-

чних працях представлені результати наукових до-

сліджень лише окремих проблемних питань, 

пов’язаних із сімейними ролями, зокрема: психоло-

гічних особливостей рольових стосунків у дистант-

них сім’ях (Г. Венгер) [1], психологічних особливо-

стей розподілу сімейних ролей у подружніх парах 

із суттєвою різницею у віці (Т. Зозуль) [4], гендер-

них стереотипів розподілу сімейних ролей в укра-

їнській родині (І. Іванова) [5], розподілу подружніх 

ролей у молодіжній сім’ї (Н. Ляшенко) [6], прий-

няття на себе подружніх обов’язків (Н. Оліфірович 

та ін.) [8], впливу рольових очікувань на характер 

сімейного спілкування подружжя (Л. Рішко) [11], 
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(Н. Хлопоніна) [15], порушень структурно-роле-

вого аспекту життєдіяльності сім’ї (Е. Ейдемілер, 

В. Юстіцкіс) [16] та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загаль-

ної проблеми. У психологічній теорії та практиці ві-

дсутні науково обґрунтовані розробки моделей по-

ведінки подружжя при реалізації сімейних функцій, 

а також інваріанти сімейних ролей, які давали б уя-

влення особистості про важливі сімейні обов’язки 

та потреби шлюбних партнерів.  

Метою статті є визначення особливостей ро-

зподілу сімейних ролей за інтелектуально-світогля-

дною, морально-психологічною, інтимно-сексуаль-

ною, господарською та матеріально-фінансовою 

функціями сім’ї. 

Виклад основного матеріалу. Як свідчить 

практика, основними причинами для виникнення 

сімейних конфліктів служить неузгодженість роле-

вих очікувань членів сім’ї і, в першу чергу, шлюб-

них партнерів [1; 5; 8; 9; 16]. Відсутність знань, 

умінь, життєвого досвіду запобігання та вирішення 

сімейних проблем можуть породжувати у членів 

сім’ї відчуття безпорадності. У цьому контексті ва-

жливо звернути увагу на те, що для задоволення по-

треб та очікувань своїх членів сім’я покликана ви-

конувати низку важливих функцій [8; 9; 15], а саме: 

виховну, економічну (матеріально-фінансову), гос-

подарсько-побутову, емоційно-психологічну, інте-

лектуально-світоглядну, сексуально-репродукти-

вну, соціального контролю тощо. 

Варто зазначити, що кожна із зазначених вище 

функцій сім’ї реалізовується за допомогою конкре-

тних сімейних ролей. Рольова структура сім’ї забез-

печує ефективне її функціонування й задоволення 

потреб усіх її членів за умов міжособистісної сумі-

сності шлюбних партнерів [9] та рольової узгодже-

ності моделей їхньої поведінки [10; 11]. На думку 

дослідників [15], при відсутності такої узгоджено-

сті посилюються конфлікти у сімейному спілку-

ванні, причинами яких можуть бути: суперечли-

вість сімейних ролей; вузькі межі їх виконання, що 

не задовольняють особистісні потреби членів сім’ї; 

рольова перевантаженість шлюбних партнерів; не-

визначеність рольових очікувань подружжя; невід-

повідність сімейних ролей можливостей особис-

тості; загальна ригідність і хаотичність функціона-

льно-рольової структури сім’ї. Поділяючи 

авторську думку, ми вважаємо, що серед причин сі-

мейних конфліктів є ще обмежені уявлення шлюб-

них партнерів про перелік сімейних ролей та розу-

міння того, які потреби вони задовольняють. За ре-

зультатами проведеного нами у 2017-2020 рр. 

опитування 70 сімейних пар (зі стажем сімейного 

життя від 1 до 15 років) було з’ясовано, що серед 

140 шлюбних партнерів змогли назвати: до 10 сі-

мейних ролей – 44,3%; 10-14 сімейних ролей – 

29,3%; 15-20 сімейних ролей – 16,4%; більше 20 сі-

мейних ролей – 10%. При цьому жоден чоловік не 

зміг назвати більше 14 сімейних ролей, пояснюючи 

це тим, що професійна сфера забирає у них весь час. 

Крім того, учасники опитування вказали, що часто 

конфліктують через: перевантаженість домашніми 

обов’язками (73,6%); невідповідність моделей по-

ведінки партнерів взаємним очікуванням (65,7%); 

різне розуміння своїх сімейних ролей (51,4%). Ва-

рто, також, зазначити, що усі 100% учасників опи-

тування вказали на те, що їм ніколи не доводилося 

мати доступ до джерела інформації (книг, фільмів), 

в яких була б інформація про перелік основних сі-

мейних ролей та потреби членів сім’ї, які вони за-

довольняють. Для підтвердження чи спростування 

цього тривожного сигналу, нами було проведено 

аналіз психолого-педагогічної літератури з метою 

визначення наявної у загальному доступі інформа-

ції про перелік сімейних ролей.  

Насамперед, нашу увагу привернула книга про 

психологію сімейних криз (автори Н. Оліфірович та 

ін.) [8], у якій цілий підрозділ присвячений розг-

ляду психологічної проблеми, яка стосується прий-

няття на себе подружніх обов’язків. Проведений 

нами аналіз змісту цієї ґрунтовної праці, дозволив 

виявити, що у ній відсутня інформація щодо моде-

лей поведінки подружжя, хоча розглядаються етапи 

діагностики та консультативної роботи з молодою 

сім’єю при розподілі сімейних ролей і обов’язків. 

Лише на ст. 41 згадується про ролі «чоловіка і дру-

жини», а на ст. 57 про ролі «батька і матері». Воче-

видь, що така узагальнена інформація не сприяє ус-

відомленню читачем багатогранних інваріантів по-

ведінки подружжя при реалізації основних 

сімейних функцій.  

Більш інформативним, у контексті нашого до-

слідження, є видання «Психологія і психотерапія 

сім’ї» (автори Е. Ейдемілер, В. Юстіцкіс), в якому 

ціла глава присвячена розгляду порушень структу-

рно-ролевого аспекту життєдіяльності сім’ї [16, с. 

238-252]. Дослідники виділяють цілу низку ролей 

«батько, мама», «чоловік, дружина», «дитина», «ро-

дич», «улюбленець», проте більший акцент роблять 

на розгляді патологізуючих сімейних ролей – моде-

лей поведінки, що здійснюють патологічний вплив 

на членів сім’ї. Очевидно, що аргументоване обґру-

нтування моделей поведінки подружжя при реалі-

зації сімейних функцій потребує більш ґрунтовні-

шого та детальнішого висвітлення позитивних сі-

мейних ролей.  

Схожа ситуація характерна і для інших науко-

вих публікацій. Дослідники [1; 4; 5; 6; 11; 15] дру-

жно розтлумачують сутність поняття «сімейна 

роль», розглядають вплив гендерних стереотипів на 

розподіл сімейних ролей, особливості рольових 

стосунків у дистантних сім’ях, у подружніх парах із 

суттєвою різницею у віці, вплив рольових очіку-

вань на сімейне спілкування, проте уникають дета-

льно вивчати очікувані подружжям моделі поведі-

нки для задоволення інтелектуально-світоглядних, 

морально-психологічних, інтимно-сексуальних, 

матеріально-фінансових та господарсько-побуто-

вих потреб членів сім’ї. 
Загалом з’ясувалося, що найбільш інформати-

вними щодо визначення переліку сімейних ролей є 
психологічні опитувальники, зокрема «Ролеві очі-
кування та прагнення у шлюбі» (РОП) (автори А. 
Волкова, Т. Трапезникова) [2; 8], «Розподіл ролей в 
сім’ї» (автори Ю. Альошина, Л. Гозман, Є. Дубров-
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ська) [3, с. 616-619], «Сімейні ролі» (автори Д. Ог-
ден, Е. Зевін, адаптований О. Черніковим) [8, с. 152-
153].  

Варто зазначити, що найбільший перелік ро-
лей відображено в опитувальнику «Сімейні ролі» 
[8, с. 152-153], в якому розкрито низку ролей-
обов’язків: організатор домашнього господарства, 
покупець продуктів, хто заробляє гроші, скарбник, 
поганий виконавець своїх обов’язків, хто прибирає 
квартиру, хто виносить сміття, кухар, хто прибирає 
зі столу після обіду, хто доглядає за тваринами, ор-
ганізатор свят та розваг, хлопчина на побігеньках, 
людина, що приймає рішення, хто ремонтує зла-
мане; низку ролей-взаємодії: буфер, посередник у 
конфлікті, любитель хворіти, прихильник строгої 
дисципліни, головний звинувачувач, одинокий 
вовк, хто умиротворяє ображених, хто ухиляється 
від сімейних розборок, жертвуватель заради інших, 
сімейний вулкан, хто затаїв образу, жартівник. Як 
бачимо, опитувальник відображає 28 ролей (14 ро-
лей-обов’язків та 14 ролей-взаємодії), які, певною 
мірою, сприяють розширенню уявлень партнерів 
про перелік моделей поведінки при реалізації сі-
мейних функцій. Проте назви деяких ролей, що ві-
дображені у змісті опитувальника, є нечіткими і ма-
ють суб’єктивний характер (наприклад, одинокий 
вовк, хлопчина на побігеньках, сімейний вулкан). 
На нашу думку, це може служити причиною різ-
ного розуміння шлюбними партнерами функціона-
льного змісту вказаних сімейних ролей, а отже при-
зводити до виникнення міжособистісних конфлік-
тів. Крім того, в опитувальнику не відображено 
низку таких важливих ролей як вихователь, моти-
ватор, порадник, романтик, слухач тощо. 

Результати вивчення змісту опитувальника 
«Розподіл ролей в сім’ї»  
[3, с. 616-619] дозволили з’ясувати, що він призна-
чений для вивчення рольової структури сім’ї, роз-
поділу типових сімейних ролей, а саме: виховання 
дітей, емоційний клімат в сім’ї, матеріальне забез-
печення сім’ї, організація дозвілля, роль господаря-
господині, роль сексуального партнера, роль орга-
нізатора сімейної субкультури. Вочевидь таке зміс-
товне наповнення опитувальника дає більше уяв-
лення про сфери відповідальності шлюбних парт-
нерів, ніж про перелік конкретних сімейних ролей. 
Однак декілька конкретних ролей в ньому відобра-
жено, зокрема ролі: господаря-господині, вихова-
теля дітей, відповідального за матеріальне забезпе-
чення сім’ї, організатора дозвілля, організатора сі-
мейної субкультури, сексуального партнера. 
Очевидно, що для повного розуміння усього різно-
маніття сімейних ролей цього переліку не вистачає. 
Серед основного спектру питань, які виникають до 
опитувальника, є потреба в конкретизації обов’яз-
ків організатора сімейної субкультури та уточнення 
переліку ролей стосовно кожної сфери відповідаль-
ності.  

На жаль, опитувальник «Ролеві очікування та 
прагнення у шлюбі» (РОП) [3, с. 597-601], дає ще 
менше інформації про конкретний перелік сімей-
них ролей, хоча дозволяє виявляти взаємні очіку-
вання партнерів при реалізації конкретних функцій 
сім’ї: господарсько-побутовій, виховній, сексуаль-
ній, психотерапевтичній та дозвілля. Отже ця роз-
робка теж не сприяє розвитку уявлень подружжя 
про важливі сімейні ролі.  

Поглиблене вивчення різної наукової літера-
тури засвідчило, що не зважаючи на значний інте-
рес дослідників до проблеми сімейно-шлюбних 
стосунків, не має ґрунтовних досліджень, в яких 
було б чітко визначено перелік сімейних ролей, які 
потрібно знати шлюбними партнерами для ефекти-
вної реалізації сімейних функцій. Безумовно, що не 
можна залишати без уваги проблемні питання, які 
стосуються повсякденного життя сотні тисяч сімей. 
Логіка вирішення цієї проблеми потребувала скла-
сти загальний перелік сімейних ролей, потім залу-
чити експертів та за допомогою експертних оцінок 
визначити оптимальний перелік сімейних ролей 
для реалізації важливих функцій сім’ї. За результа-
тами аналізу наукової літератури та опитування 70 
сімейних пар нами в алфавітному порядку було 
складено перелік можливих сімейних ролей. При 
цьому ми не брали до переліку моделі поведінки, 
що можуть мати психотравмуючий вплив на членів 
сім’ї (патологізуючі сімейні ролі), а відбирали лише 
конвенціональні та міжособистісні ролі [16]. 

Експерти (38 членів Української асоціації сі-
мейних психологів) здійснили альтернативне ран-
жування тих сімейних ролей, які найбільше відо-
бражають характеристику моделей поведінки под-
ружжя у сімейних стосунках за інтелектуально-
світоглядною, морально-психологічною, інтимно-
сексуальною, господарською та матеріально-фінан-
совою функціями сім’ї. Варто зазначити, що для по-
силення ймовірності відсутності помилок та 
суб’єктивності при визначені потрібних для дослі-
дження моделей поведінки подружжя – експертам 
пропонувалося вказати свій варіант сімейної ролі, 
потрібної для реалізації певної функції та визна-
чити її ранг у порядку убування значущості кожної 
ролі, що дало змогу визначити переваги однієї мо-
делі поведінки подружжя над іншою та уточнити її 
відношення до реалізації конкретної функції. Порі-
вняльний аналіз здійснено на підставі інтегральної 
оцінки, зіставляючи значення кожної ролі із серед-
нім. Також кожна роль отримала оцінку за шкалою 
від 0 до 6, де «6» – сімейна роль є найбільш вира-
женою, безпосередньо стосується конкретної фун-
кції сім’ї; «0» – сімейна роль взагалі відсутня, не 
стосується конкретної функції сім’ї. Це дозволило 
її описати як точку чи вектор у заданому багатови-
мірному семантичному полі, а також здійснити ана-
ліз різних ролей й описати їх як розходження точок 
або векторів багатомірного семантичного диферен-
ціала. Далі вирахували частоту зустрічі певної ролі 
при реалізації функції сім’ї у групі експертів. Ве-
лика частота свідчила про значущість уявлень цієї 
ролі у свідомості експертів. Сукупність значущих 
сімейних ролей визначалася на основі заданого 
критерію значущості. За допомогою методу віль-
ного асоціативного експерименту експерти мали 
можливість запропонувати будь-які асоціації, 
пов’язані з поняттям «сімейні ролі».  

За результатами проведеного дослідження 
нами було підраховано частоту появи певної назви 
сімейної ролі та визначено, які із них є найбільш 
придатними для опису понять «сімейна роль» за ок-
ремими функціями сім’ї. Було з’ясовано, що найва-
жливішими моделями поведінки подружжя (перші 
десять рангів) для опису «сімейна роль за інтелек-
туально-світоглядною функцією сім’ї» є: порадник, 
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однодумець, співрозмовник, учитель, слухач, вихо-
ватель, компаньйон, експерт, інтелектуал, гуру. 

Сукупність значущих ролей визначалася на ос-
нові заданого критерію значущості на рівні не 
менше 90%, що підсилило репрезентативність 
отриманої семантичної універсалії. Для оптимізації 
і прискорення узагальнення отриманих результатів 
було використано програмне комп’ютерне забезпе-
чення «IBM® SPSS Statistics®». Узагальнені дані, 
отримані за допомогою зазначених методів дозво-
лило нам отримати сукупність стійких подібних 
оцінок від експертів – семантичну універсалію сі-
мейних ролей за інтелектуально-світоглядною фун-
кцією. 

Щодо найважливіших моделей поведінки под-
ружжя для опису «сімейна роль за морально-психо-
логічною та інтимно-сексуальною функціями 
сім’ї», то такими на думку експертів є: мотиватор, 
берегиня (захисник), коханець, активіст, миротво-
рець, розрадник, друг, ініціатор, репродуктор, ро-
мантик. 

За результатами ранжування експертами моде-
лей поведінки подружжя для опису «сімейна роль 
за господарською та матеріально-фінансовою фун-
кцією сім’ї» з’ясовано, що найважливішими серед 
них є: добувач, господарник, годувальник, органі-
затор, нянька, масовик, підприємець, покупець, ку-
хар, прибиральник. 

Загалом проведена нами робота дозволила 
з’ясувати особливості розподілу сімейних ролей, 
які очікуються шлюбними партнерами одне від од-
ного при реалізації сімейних функцій, а також роз-
робити психологічну методику «діагностика сімей-
них ролей подружжя (ДСРП) (свідоцтво про реєст-
рацію авторського права № 97934 від 09.06.2020 р.). 
Авторська методика відображає 60 найбільш розпо-
всюджених сімейних ролей шлюбних партнерів і 
дозволяє усвідомити подружжям сімейні ролі, що 
здатні впливати на гармонію сімейного життя; ви-
явити рівень виконання шлюбними партнерами сі-
мейних ролей та порушення у їх розподілі; з’ясу-
вати відповідність виконання шлюбною парою сі-
мейних ролей взаємним очікуванням подружжя; 
визначити проблемні сфери розподілу сімейних ро-
лей та потребу подружжя у психологічній допомозі. 
Також методика допомагає усвідомити відповід-
ність виконання шлюбними партнерами сімейних 
ролей їх взаємним очікуванням і запобігти виник-
ненню сімейних конфліктів. 

Висновки та пропозиції. За результатами дос-
лідження визначено, що кожна функція сім’ї реалі-
зовується за допомогою конкретних сімейних ро-
лей (моделей поведінки членів сім’ї). Виявлено осо-
бливості розподілу сімейних ролей за основними 
функціями сім’ї. Загалом ці результати можуть сут-
тєво сприяти розширенню уявлень шлюбних парт-
нерів про перелік сімейних ролей у конкретних 
сферах їхньої відповідальності. 

Зважаючи на те, що виконання сімейних ролей 
потребує чіткого розуміння шлюбними партнерами 
сфери відповідальності та своїх моральних зо-
бов’язань, потребують подальшого вивчення та об-

ґрунтування обов’язки подружжя за основними фу-
нкціями сім’ї. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется антологическое значение человеческих культов, унаследованных европейской 

цивилизацией со времен средневековья. Исследуя психоаналитические методы при изучении метафориче-

ских образов древнегреческих античных богов, мы получили доступ к человеческому подсознанию и 

смогли интерпретировать тайные мотивы нашего поведения. 

ABSTRACT 

This article is devoted to investigation of the anthological value of human cults… Using psychoanalytic tech-

niques in the study of metaphors of images of ancient Greek antique gods, be became access to the human sub 

consciousness and were able to interpret the hidden motives of our behavior. 
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хический комплекс". 
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В данной работе мы попытались рассмотреть 

архетипы, которые могут помочь осмыслить значе-

ние фундаментальных основ гуманистического 

учения, противостоящего патриархальным устоям 

средневекового общества, от которых, очевидно, 

наш мир еще не избавился в двадцать первом веке.  

Чтобы рассмотреть то, что находится у нас 

прямо под сознанием, мы использовали социомо-

дели поведения античных богов Древней Греции.  

В древнегреческом мифе о прокрустовом ложе 

разбойник Прокруст отлавливал путешественни-

ков, которые шли из Мегар в Афины. Он укладывал 

очередного путешественника на специальное при-

способление наподобие средневековой дыбы. Если 

путешественник оказывался короче либо длиннее 

ложа, разбойник вытягивал его либо просто отрезал 

лишнее. Этот миф отражает существование, начи-

ная со времен античности, нормативной этики по-

литеистического общества. Американский психо-

аналитик Джин Шинода Болен указывает на совпа-

дение модели прокрустова ложа с современными 

социальными стереотипами в нашем поведении. 

Система олимпийских богов – это, по существу, 

начало развития социальной модели общества на 

заре европейской цивилизации.  

Со времен раннего средневековья человече-

ство вынуждено было преодолевать разнообразные 

антигуманные проявления исторически обуслов-

ленного коллективного подсознательного, которые 

приобрели системный характер в модели власти 

Римской империи. Неслучайно, в противовес 

этому, именно в Риме в ХІV веке нашей эры зазву-

чали демократические идеи, оформившиеся как 

учение «humana studiа», с которого начался новый 

путь развития европейской цивилизации. При этом, 

небольшая часть носителей идей гуманизма проти-

востояла патриархальному средневековому обще-

ству, что обусловило амбивалентную борьбу би-

нарных оппозиционных сил, продолжающуюся и в 

наши дни. Чтобы понять сущность этого кон-

фликта, мы постараемся заглянуть в коллективное 

подсознательное.  

В своей работе «Вопросы физики, психологии 

и метафизики: диалог», написанной вместе с психо-

логом Джоном Вельвудом, метафизик-теоретик Дэ-

вид Бом объясняют понятие «аффирмации», кото-

рая программирует существующую реальность для 

каждого человека, как нацеленную на позитивный 

результат будущности. Но в истории всегда вставал 

вопрос об объективности интерпретации этой ре-

альности. Аффирмация способствует произволь-

ному программированию сознания еще юного 

мозга человека, обезвреживая негативные послед-

ствия, связанные с гневными утверждениями роди-

телей или другими авторитарными людьми, кото-

рые молодой человек сам потом повторяет [2, с. 

181]. Отсюда необходимо выводить исторические 

причины амбивалентной борьбы в каждом чело-

веке. И такова была система образования в эпоху 

средневековья и в последующие века. Поэтому при-

чины биполярности сознания нужно искать в ан-

тичности. 
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В греческой мифологии Арес – бог войны – яв-

ляется сыном верховного олимпийского бога Зевса. 

Он воплощает его скрытые инстинкты, проявление 

которых в античном обществе не воспринималось 

позитивно. Наоборот, приспособленчество его к 

поведенческим стереотипам других богов-олим-

пийцев приводило к противоположным результа-

там. 

В мужчинах, склонных к насилию, жестокости 

ради престижа и богатства, завышается само-

оценка. Они становятся все более похожими на вер-

ховного олимпийского бога Зевса. При этом, образ 

Зевса – это симбиоз многих человеческих качеств и 

физиологических инстинктов. Джин Шинода Болен 

подчеркивает, что когда архетипические паттерны, 

лежащие в глубинах человеческого мозга за поро-

гом сознания и являющиеся главными мотивами в 

поведении людей, в значительной мере отличаются 

от того, как «должно быть», социализация в том 

либо ином обществе может оказаться весьма мучи-

тельной [1, с. 16–17]. Выяснить причины этих «му-

чений» удачно позволяют архетипы, предложенные 

еще выдающимся психоаналитиком Карлом Густа-

вом Юнгом. По его мнению, архетип – это вневре-

менные внутренне обусловленные паттерны бытия 

и поведения всех людей [1, с. 19]. Многие наши по-

ступки никак не вписываются в обыденные рамки 

сознания и не могут быть осмыслены в процессе 

эволюции человека. 

В первую очередь, в Зевсе выделим архетип 

«отца», который дополняется образами его братьев 

– Посейдоном и Гадесом. Метафорическое значе-

ние психофизической деятельности каждого бога 

определяется его сферой влияния. Зевс – небо, По-

сейдон – море, Гадес – подземное царство умер-

ших. Владения Посейдона и Гадеса выглядят 

весьма непривлекательно, поэтому они являются 

только теневыми, скрытыми от посторонних глаз, 

проявлениями верховного бога, и представляют те 

аспекты архетипа «отца», проявления которых вла-

столюбивые мужчины постоянно подавляют или, в 

лучшем случае, игнорируют [3, с.58]. 

Итак, можно провести отчетливую социаль-

ную дифференциацию ролей этих богов и выделить 

три ее основные части: царство сознания и ума, от 

которых зависит власть, а также воля и мысль 

(Зевс); царство эмоций и неуправляемых инстинк-

тов, которое люди часто подавляют, а иногда во-

обще вытесняют за пределы сознания (Посейдон); 

и устрашающее мрачное царство невидимых пове-

денческих моделей и безличных архетипов (Гадес) 

[1, с. 52]. 

Как небо и земля являются бинарными оппози-

циями, так и духовное величие и физическая похоть 

свойственны верховному богу, покровителю 

Олимпа. Кроме семи официальных жен (Метида, 

Фемида, Эвринома, Деметра, Мнемосина, Лето и 

Гера) у Зевса было множество любовных интриг со 

смертными женщинами. Зевс мог ощутить страст-

ное инстинктивное влечение к женщине как обыч-

ный альфа самец. Карл Юнг утверждает, что эта 

крайняя позиция переходит в прямую противопо-

ложность, называемую в психоанализе энантиодро-

мией, когда подавляемые и пренебрегаемые ин-

стинкты восстают и ниспровергают рассудок. В по-

следствие наступает кризис личности, разрушаю-

щий психическую структуру личности мужчины. В 

условиях этого кризиса в мужчине (Зевсе) начи-

нают проявляться качества Посейдона и Гадеса. 

Кроме всего прочего, как явствует из грече-

ской мифологии, бог Зевс поддался необычному ис-

кушению: прекрасный троянский юноша Ганимед 

стал его любовником – мальчиком на содержании.  

И все же, самым важным аспектом личности 

Зевса был страх, пробуждающий теневые проекции 

мрачного подсознательного. Именно из-за своего 

могущества бог Зевс боялся своей судьбы, наречен-

ной ему дельфийскими оракулами. По предсказа-

нию, его жена Метида должна была родить ему 

наследника, который обязательно низвергнет сво-

его отца. Авторитарность бога Зевса, решившего 

хитростью избавиться от жены и наследника, пси-

хоаналитик Джин Шинода-Болен назвала «ком-

плексом Кроноса» [1, с. 34]. Вспоминая «семейные 

истории» олимпийских богов, Шинода Болен отме-

чает, что Зевс, как его отец и дед, не мог преодолеть 

в своем подсознании теневых проявлений архетипа 

«отца». Она сообщает, что Уран, дед Зевса, недо-

вольный плодовитостью жены Геи, запрещал ей 

выпускать новорожденных из своего чрева на бе-

лый свет. Кронос, отец Зевса, находясь в сговоре с 

матерью, отсек серпом отцу Урану гениталии. 

Вскоре, женившись на сестре Рее, Кронос уподо-

бился отцу и методически проглатывал рождаемых 

женой детей. Однако Рея ввела в заблуждение мужа 

и в очередной раз подала ему в жертву мешок с кам-

нем, а не с сыном Зевсом. Также, как и его отец, 

Зевс обманом уговорил жену Метиду стать малень-

кой. Когда Метида уменьшилась, то она утратила 

свое могущество титаниды, и Зевс легко проглотил 

ее, свою беременную жену. 

Бог Арес являлся воплощением воинственно-

сти Зевса. Гомер характеризует Ареса как воина и 

любовника с необузданными чувствами. Он вопло-

щал неуемную страсть в драке и кровопролитии и 

терял голову от ярости в бою. Бог Арес, хоть и яв-

лялся сыном Зевсу, но, однако, никак не мог социа-

лизироваться в олимпийское общество. Его прези-

рали, относились к нему как к неполноценному 

другие боги. Его не уважали и смертные греки. Вот 

несколько эпитетов, ему под стать: «огромный», 

«беснующийся», «вредоносный», «вероломный», 

«губитель людей», «разрушитель городов», «запят-

нанный кровью» [1, с. 102]. Стоит проследить за 

этапами взросления и формирования психики 

Ареса, чтобы увидеть в нем определенный тип че-

ловеческого характера с серьезными изъянами.  

Еще в детстве близнецы-великаны, сыновья 

Ифимедии и Посейдона, От и Эфиальт ради забавы 

заковали его в цепи и закупорили в бронзовый со-

суд. После 13-ти месяцев заточения Гермес сжа-

лился и освободил Ареса, уже еле живого от пере-

житого [1, с. 62]. Учебу Арес проходил у боже-

ственного фаллического урода Приапа, научившего 

его сначала танцам, а потом военному делу. Не 
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сложно представить, какое он получил воспитание. 

Джин Шинода-Болен характеризует Ареса как ре-

активного архетипа, целиком поглощенного телес-

ными инстинктами, из-за которых он нередко попа-

дает в неблагоприятные ситуации, в которых, несо-

мненно, терпит крах. Кстати, алкогольное 

опьянение пробуждает в каждом мужчине именно 

Ареса, и он провоцирует драку не для состязания, а 

для личного эмоционального удовольствия. Хотя 

Зевс называл Ареса самым ненавистным из всех бо-

гов, намеревался отправить его в тартар, даже 

глубже всех потомков Урана [1, с. 102], однако не 

мог покарать своего кровного сына. Арес представ-

ляет ту часть натуры Зевса, которая противоречит 

идеализированному образу самого себя. Чрезмер-

ная сексуальность, склонность к насилию – все это 

атрибуты неблагоприятного сына [1, с. 197 – 198]. 

Маленький Арес, закупоренный в сосуде, символи-

зирует нереализованные таланты и способности 

мужчины. После долгой изолированности физиоло-

гические потенции мужчины нейтрализуются и ре-

акции на окружающий мир вытесняются за пре-

делы сознания [1, с. 199]. Поэтому мужчина с таким 

характером часто комплексует, избегает коммуни-

кации, замыкается в себе. 

Архетип Ареса наиболее удачно отражает пси-

хическое состояние, свойственное статусу воинов 

времени «великого переселения народов» эпохи 

мрачного средневековья, когда убийства не только 

врагов, но и их детей, жен и стариков ставились им 

в заслугу. Стоит только перечислить эти ужасные 

войны, и мы поймем, как активно распространялся 

этот архетип в коллективном подсознательном 

мужчин-воинов того времени. Лишь скудные опи-

сания войн Византии и Рима с готами дают нам не-

кое общее представление о дохристианской эпохе. 

Все же эти фрагменты несут на себе отпечаток кол-

лективного подсознательного их авторов и позво-

ляют нам увидеть те масштабные нашествия на За-

падную Европу, Ближний Восток и Северную Аф-

рику с точки зрения психоанализа, чтобы 

определить психический статус готов, гуннов и та-

тар. Их нашествия дополняют боевые походы ван-

далов, аланов и свевов, а также крестовые походы в 

«колыбель» христианства Иерусалим [4, c. 82].  

Чтобы осмыслить все эти преступления против 

человечности, обратимся к чисто медицинскому 

изучению психических патологий, которое Зиг-

мунд Фрейд назвал «редуктивным методом». Сущ-

ность его заключается в рассмотрении передних 

планов сознания и проникновение через них в под-

сознательное. В основе этого метода лежит пред-

ставление, что невротизированный пациент ущем-

ляет в себе определенное негативное психическое 

состояние, так как он вступает в смертельное про-

тиворечие с человеческими ценностями в сознании. 

Отсюда, ущемленное приобретает соответствую-

щие негативные личностные качества – инфан-

тильно-сексуальную распущенность, склонность к 

суициду и криминальным поступкам. Поскольку 

все это сознание отвергает, то у пациента наблюда-

ются признаки мозаической шизофрении. 

Биолог Руперт Шелдрейк в книге «Новая наука 

жизни: гипотеза формообразующей причинности» 

предложил идею, идентифицировав ее как «морфи-

ческое («морфогенетическое») поле». Ее сущность 

заключается в том, что часто повторяющиеся по-

ступки оставляют выразительный след в подсозна-

нии, создавая это поле, обладающее «кумулятивной 

памятью», сохраняющей все, что происходило с 

конкретным индивидом в прошлом. Скорее всего, 

это относится и к архетипическим процессам в кол-

лективном подсознательном. В какой-то момент 

количество индивидов, усвоивших новые реакции 

на окружающие события, резко возрастает, и в кол-

лективном подсознательном появляется новый ар-

хетип. Таким образом, наиболее удачным для ха-

рактеристики мужского аспекта коллективного 

подсознательного большинства населения Европы 

и Азии эпохи средневековья является метафориче-

ский образ античного бога войны Ареса. Отраже-

ние психологических паттернов, свойственных ар-

хетипической природе Ареса, мы можем наблюдать 

и у наших современников. Напомним, что и сегодня 

угроза войны актуальна. Поэтому сегодня, как ни-

когда, нужно определиться с определением содер-

жания аффирмаций. 
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ANOTACE 

Výzkum ukázal, že odbornou činnost celníků bychom měli vnímat a zkoumat jako víceúrovňový systém. Na 

úrovni celní činnosti jako „povolání“ jsou hlavním psychologickým mechanismem její regulace profesně důležité 

kvality celníků, na úrovni akcí pro celní kontrolu – cílená připravenost k udržitelnému uplatňování společensky 

přijatelných norem, na úrovni inspekce – operační sféra celníka. 

ABSTRACT 

The analysis showed that the professional activity of customs officers should be considered as a multilevel 

system. At the level of customs activity as a "profession" professionally important qualities of customs officers 

were identified as the main psychological mechanism of its regulation. Next, at the level of customs control actions, 

readiness for sustainable implementation of socially acceptable standards was identified as the main psychological 

mechanism of its regulation, and at the level of inspection it was the operational sphere of customs officer. 

Klíčová slova: celní úřad, povolání, profesně důležité vlastnosti. 

Keywords: customs, profession, professionally important qualities. 

 

Stanovení problému. Volba psychologických 

předpokladů pro analýzu konkrétního typu práce do 

značné míry závisí na specifikách úkolů řešených 

subjektem práce. Systém celní služby má své vlastní 

rysy a svou účelnost, které dodávají činnostem jejích 

úředníků určitou specifičnost. 

Na základě logiky systémové dynamické analýzy 

lze inspekční činnost považovat za víceúrovňovou 

strukturu. Za první úroveň celkového cyklu 

pečovatelských činností lze považovat oficiální 

činnosti na celním úřadě (celnici). V typické struktuře 

celních orgánů patří hlavní role právě celním úřadům. 

Celní úřad je lineárním útvarem celního systému, od 

kterého začíná implementace celních záležitostí v ce-

lém technologickém řetězci. 

Na celních úřadech v rámci oddělení celního od-

bavení a kontroly existují jako samostatná strukturální 

jednotka „inspekční dozorci“. Podle účelu jejich fungo-

vání lze na celním úřadě identifikovat určité kompo-

nenty, které tvoří jejich infrastrukturu – soubor průmys-

lových a neprůmyslových odvětví, systémů a druhů 

činností, které zajišťují obecné, nezbytné podmínky pro 

správné fungování výroby, životaschopnosti a obživy. 

Funkční obsah celních činností lze identifikovat 

na základě analýzy jejich struktury, dále pak také na in-

dividuální úrovni pomocí zkoumání činnosti celníků, 

což koreluje s pojmem „povolání“. To je způsobeno 

skutečností, že samotná příslušnost k této organizační 

struktuře stanoví určitý typ vztahů mezi objekty a 

subjekty, systém prostředků a metod činnosti, a také 

požadavky na určitou úroveň výsledků této činnosti. 

Cílem výzkumu je identifikace psychologických 

specifik odborné činnosti celníků jako víceúrovňového 

systému. 

Hlavní obsah. Příslušnost k povolání „celního 

úředníka“ předpokládá, že každý představitel daného 

povolání je připraven a schopen ve své činnosti zajistit 

provádění každé ze stanovených funkcí. Proces pro-

vádění individuální činnosti lze považovat za systém 

pracovních úkonů, ve kterém subjekt činnosti 

přistupuje ke konkrétnímu objektu činnosti s ohledem 

na stávající účel, identifikuje jeho původní charakteris-

tiky, a pak je za použití odpovídajících prostředků 

určitými způsoby mění tak, aby ve výsledku byly 

kvalitativní charakteristiky objektu v souladu s cíli. 

V rámci zkoumání odborné činnosti nemůžeme 

vynechat profesně důležité vlastnosti (PDV). Profesně 

důležité vlastnosti jsou definovány jako „projev psy-

chologických charakteristik jedince nezbytný pro 

získání určitých znalostí, schopností, dovedností a pro 

dosažení sociálně přijatelné účinnosti v odborné 

činnosti“ [2]. V tomto případě PDV může zahrnovat in-

telektuální, morální, emocionální, volní a organizační 

vlastnosti odborníků celních úřadů. 

V procesu systemogeneze činnosti, podle V. D. 

Shadrykova [5, P.67], „PDV a jejich subsystémy fun-

gují jako vnitřní základ, pomocí kterého je možné 

překonat vnější vlivy a náročné požadavky odborné 

činnosti. Proto je rozvoj PDV a jejich subsystémů 

klíčovým okamžikem formování psychologického sys-

tému činnosti“. Proces rozvoje úrovně formování a 

struktury profesně důležitých vlastností (PDV) je proto 
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vhodné považovat za hlavní kritérium odborné 

způsobilosti celních specialistů. 

Za další úroveň analýzy inspekční činnosti lze 

považovat fungování oddělení celní registrace a celní 

kontroly (OCR a CK). Na této úrovni je provádění 

celních činností stanoveno souborem úkolů. Jedním z 

hlavních úkolů OCR a CK je provádění celní kontroly. 

Podle celního kodexu Ukrajiny se celní kontrola pro-

vádí v těchto formách: ověření dokladů a informací 

požadovaných pro celní účely; celní kontrola; kontrola 

systému výkazu zboží a vozidel; ústní výslech jed-

notlivců, včetně úředníků; inspekce účetního a 

vykazovacího systému; inspekce území a prostor 

dočasných skladů, celních skladů, volných skladů, 

volných celních pásem, bezcelních obchodů a dalších 

míst, kde se může nacházet zboží a vozidla podléhající 

celní kontrole nebo činnosti kontrolované celními or-

gány. OCR a CK lze tedy považovat za samostatnou 

jednotku analýzy činnosti – „pracovní místo“. V tomto 

případě lze tuto úroveň analýzy představovat formou 

činností zaměstnanců oddělení během pracovního dne. 

Celní odbavení zboží a vozidel zahrnuje: 

● fáze přijetí registrace a účtování celních 

prohlášení; 

● fáze kontroly správnosti určení kódu produktu 

v souladu s komoditní nomenklaturou zahraniční 

ekonomické činnosti a zemí původu, jakož i dodržování 

necelních opatření; 

● fáze měnové kontroly a kontroly celní hod-

noty; 

● fáze kontroly celních plateb; 

● fáze inspekce a propuštění. 

Hlavním úkolem celní kontroly je prostudovat 

dokumenty z hlediska zajištění souladu s platnými 

celními pravidly a úplnosti jejich provedení. 

Předpokládají se následující akce: 

- provádění formální kontroly informací a kontrola 

správnosti vyplňování přepravních dokladů a souladu 

údajů v nich uvedených s informacemi uvedenými ve 

smlouvě a jiných dokladech předložených k celnímu 

odbavení; 

- ověřování legality platebních a vypořádacích 

operací v cizí měně bankovními institucemi, kontrola 

dodržování měnové legislativy účastníky zahraniční 

ekonomické aktivity, ověřování (pokud existuje) 

transakčního pasu, ověřování stanovené hodnoty 

platby; 

- kontrola správnosti přírůstku celních plateb, 

zákonnost udělování preferencí plateb, skutečnost 

zápisu plateb na příslušné celní účty; 

- kontrola správnosti vyplňování státního 

daňového přiznání; 

- schválení rozhodnutí o kontrole zboží. 

Zvážení inspekčních činností v této fázi analýzy 

nám umožňuje prezentovat je jako kooperativně 

distribuované, účelné a standardizované. Za hlavní 

psychologickou podmínku inspekční činnosti během 

pracovního dne lze považovat připravenost k realizaci 

úplného pracovního procesu. 

To je způsobeno skutečností, že v psychologické 

struktuře odborné činnosti úrovni úkolu odpovídá 

určitý cíl, jako psychologická formace subjektu. V 

tomto případě je cíl vnímán jako ideální obraz výsledku 

a jako úroveň úspěchu, o kterou by se jedinec měl 

usilovat. Obraz očekávaného výsledku nabývá 

motivační síly, stává se účelem, začíná řídit činnosti a 

definuje výběr možných způsobů realizace, pouze ve 

spojení s určitým motivem nebo systémem motivů. 

Právě z tohoto důvodu jsou psychologickými 

prostředky k zajištění fungování cílové připravenosti na 

výkon úředních povinností motivy a potřeby činnosti, 

hodnoty úředníka, jeho zájmy, záměry, postoje a 

profesní aspirace. 

Další úroveň analýzy inspekčních činností lze 

identifikovat pomocí označení inspekčních postupů za 

nezávislou úřední činnost. V tomto případě spočívá 

inspekce v bezprostřední kontrole zboží a vozidel za 

účelem zjištění názvu zboží, ceny a množství, zjištění 

legality jejich pohybu přes celní hranici, zabránění 

dovozu nebo vývozu zakázaných věcí, identifikace 

skrytého pohybu zboží. Inspekce spočívá v kontrole 

vozidla, zboží, poštovních zásilek, zavazadel s 

otevřením nákladových prostor nebo obalů, měny a 

zboží přepravovaného přes celní hranici fyzickými a 

právnickými osobami. Inspekci provádějí úředníci, 

kteří jsou členy inspekční skupiny a neúčastní se 

kontroly dokumentace. 

Celní inspekce je druh činnosti, při které hraje 

hlavní roli přísné a přesné dodržování regulačních 

požadavků. Podle odborníků, odborné školení této 

kategorie úředníků je potřeba v mnoha ohledech 

vylepšit. Proto je možné a nutné hovořit o 

psychologických podmínkách, ve kterých realizace 

základních regulačních požadavků na profesionální 

činnost celníka bude umožněna v plném rozsahu. V 

tomto případě je hlavní otázkou, kterou si pokládá 

psychologická analýza, otázka psychologických stavů, 

které by zajistily operační schopnosti specialisty za 

jakýchkoli podmínek. 

Během inspekce každý jednotlivý zástupce 

celního orgánu provádí určitý konzistentní systém 

úkonů: 

❏ kontrola absolvování předběžných fází celní 

registrace a kontroly; 

❏ rozhodování o inspekci; 

❏ inspekce (včetně identifikační kontroly) a 

zaznamenávání jejích výsledků; 

❏ kontrola vozidel, prostor a dalších míst, kde 

zboží nebo vozidla jsou nebo mohou být; 

❏ kontrola zboží a jeho obalu; 

❏ identifikace zboží, vozidel, prostor a jiných 

míst, kde se zboží nebo vozidla nacházejí nebo mohou 

nacházet pomocí celních identifikačních prostředků; 

❏ dokončení celního odbavení rozhodnutím o 

propuštění zboží a vozidel nebo nemožnosti jejich pro-

puštění. 

Hlavním prostředkem činnosti jsou funkční lidské 

orgány a speciální zařízení celní kontroly: 

❏ vyšetřovací rentgenové zařízení pro kontrolu 

středních nákladů se schopností určovat těžké kovy a 

drogy; 

❏ speciální kontrolní zařízení pro detekci rozh-

lasového vysílacího zařízení, zařízení pro záznam 

zvuku; 
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❏ technické vyhledávací prostředky (detektory 

kovů, inspekční zrcátka, ultrafialové ozařovače, sada 

speciálních nástrojů atd.); 

❏ technické prostředky pro identifikaci (TPI) 

drahých kovů, omamných látek, technické prostředky 

pro ověření pravosti celních dokladů atd. 

Mezi těmito regulačními operacemi jsou poměrně 

významná opatření související s ukončením možných 

pokusů o převoz přes celní hranici zakázaných pro 

přepravu zboží nebo vozidel. To je způsobeno 

skutečností, že jedním z úkolů průzkumu je „objev 

úkrytů a úložišť, ve kterých mohou být objekty scho-

vané.“ [4]. V tomto případě získává činnost specialisty 

psychologické rysy kvůli konfrontaci mezi celníkem a 

osobami, které se snaží o převoz skrytého zboží. Spolu 

s výše zmíněnými odbornými činnostmi tedy musí 

celník vyřešit problém „psychologické konfrontace“, 

zaměřené na zjištění předpokladů a včasné ukončení 

případných nelegálních činností kontrolovaných osob. 

Tento odborný úkol je spojený právě se vznikem 

specifické „psychologické situace“. V tomto případě se 

kontrolovaná osoba nepovažuje za pasivní „předmět“ 

kontroly, ale za aktivního účastníka interakce, který je 

schopen protiprávního jednání. V tomto případě ex-

istují dva způsoby, jak předpovědět jeho plány a 

úmysly: posouzení osobnosti oponenta a analýza 

celkové situace, kde oba tyto způsoby je vhodné použí-

vat současně. Kvalitativním rysem této situace je, že 

všechny její hlavní faktory jsou jasně patrné. 

Specifičnost psychologické konfrontace se plně 

projevuje u takových typů inspekčních činností, jako je 

kontrola zboží přepravovaného jednotlivci a kontrola 

vozidel. 

Důležitou roli podvědomých mechanismů při 

tvorbě informační základny aktivity zaznamenává V. 

D. Shadrikov. V tomto ohledu je obzvláště zajímavá 

skutečnost, kterou Shadrikov zkoumal společně s V. F. 

Shevchukem, – signály, které poskytují celníkům 

profesionálně důležité informace, mají určitou hier-

archii. To znamená, že v průběhu formování doved-

nosti rozpoznávat objekt pomocí mnoha signálů 

získávají tyto signály v průběhu výkonu odborné 

činnosti různé významy a začínají být vnímány odlišně. 

Nejvýznamnější z těchto signálů se vždy zaznamenáv-

ají na úrovni vědomí, kdežto méně významné a ob-

tížněji vnímatelné signály se zaznamenávají jen velmi 

krátce, a častokrát si je jednotlivec nemá šanci úplně 

uvědomit (nedostanou se do jeho vědomí). V tomto 

případě se role slabého signálu zvyšovala se zvyšující 

se obtížností rozpoznávání objektu. V některých 

případech byl slabý signál transformován do signálu 

hlavního, na jehož základě pak celní úředník jednal [5]. 

Podle autorů v tomto případě zafungoval jeden z 

mechanismů pro optimalizaci procesu přijímání a 

zpracování informací. Subjekt se snaží minimalizovat 

množství informací, které zpracovává v rozhodovacím 

procesu, ale množství informací, které přitom 

podvědomě vnímá, je pořád velmi rozsáhlé. A právě 

tím je pak zajištěna vysoká spolehlivost výsledku rozh-

odovacího procesu. Autoři se domnívají, že rozhodnutí 

učiněné na úrovni vědomí je dále ověřováno zpraco-

váním informací, které se do vědomí nedostaly. 

Podvědomá úroveň tedy v tomto případě funguje jako 

kritérium účinnosti úkonu nebo rozhodnutí jako celku. 

Na základě této analýzy můžeme předpokládat 

přítomnost dalšího typu regulace odborné činnosti – 

„neverbální výzkumné orientace“. Na rozdíl od opera-

tivních a taktických směrů nepředstavuje ani tolik 

úkony samotného celního inspektora, kolik předpoklá-

dané kroky osoby pod kontrolou. Současně s před-

mětnou situací je pak nutné posoudit a zohlednit i 

faktory mezilidské interakce mezi celníkem a osobou 

pod kontrolou. 

Interpersonální aspekt inspekční činnosti lze 

zkoumat pomocí komunikačních mechanismů. Obec-

nou psychologickou strukturu komunikačního procesu 

lze představit jako stabilní a přirozené propojení 

vnitřních a vnějších složek: motivačních a hod-

notových, emočních a volních, orientačních, opera-

tivně-behaviorálních a výkonných. Pro účely našeho 

výzkumu tedy hrají důležitou roli právě mechanismy 

orientace celníka v komunikační situaci a výkonné 

složky dané činnosti. 

Podle odborníků indikativní složky komunikace 

obecně zahrnují jazykové a mentální prostředky a 

způsoby orientace, které zajišťují konstruování opera-

tivního obrazu komunikační situace, analýzu jejího 

věcného obsahu, formování operativních a strate-

gických cílů komunikace, konstruování subjektivních 

obrazů sebe sama (Já-obrazu) a partnera (Ty-obrazu), 

budování modelu chování. V tomto případě má podle 

O. K. Tikhomirova [1, P.146] myšlení být pojato jako 

samostatný objekt studia tehdy, když rozlišujeme: a) 

mezi vnímáním (percepcí) a skutečně myšlením; b) 

mezi výsledky poznání (ustálené obrazy a koncepty) a 

samotným procesem poznání. 

Myšlení jako součást komunikace mezi lidmi v 

průběhu jejich společných aktivit může působit v 

různých funkcích: interpretace reakcí a pohybů jiné 

osoby; porozumění, interpretace, vysvětlení, predikce 

výsledků účelných činností (přímo pozorovaných nebo 

zaznamenaných dříve) osoby a činností obecně; poro-

zumění jazykovým projevům (ústním a písemným). 

Myšlení se stává podrobným řešením mentálního 

problému, když je v situaci mezilidské interakce nutné 

rozlišovat mezi různými významy expresivních pohybů 

nebo reakcí, když potřebujete porozumět pro-

tichůdnému svědectví člověka. K tomu je nutné mentá-

lně korelovat osobnostní a situační faktory, které 

ovlivňují chování oponenta a chování toho samotného 

jedince, brát v úvahu dopad, který má na chování jiné 

osoby její role, brát v úvahu nejen to, co se už stalo, ale 

i to, co se může hypoteticky stát.  

V podmínkách činění odporu působí myšlení jako 

motivačně, osobnostně podmíněné. Účastníci se snaží 

„myslet za toho druhého“, což je nezbytné k předvídání 

akcí oponenta a plánování svého vlastního chování. Je 

také nutné vzít v úvahu skutečnost, že oponent je může 

úmyslně dezinformovat (skrývat své záměry). 

Ve výzkumech zaměřených na interpersonální 

poznání jsou definované dva nejdůležitější mecha-

nismy vzájemného porozumění – identifikace a empa-

tie. Identifikace je nejjednodušší způsob, jak porozumět 

jiné osobě, a je postavena na snaze postavit se na místo 

této osoby. Empatie je emoční reakce na problémy jiné 
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osoby. Tímto způsobem je myšlení odlišně zastoupeno 

ve fenoménech identifikace a empatie. Kromě toho in-

terpersonální poznání zahrnuje kauzální interpretaci 

chování jiné osoby. Tato interpretace, tj. mentální 

práce, může být dvojí: a) hledání a identifikace 

skutečných příčin; b) připisování člověku těchto příčin 

chování bez reálných důkazů. 

Detekce záměrů objektu celní kontroly skrytých 

před vnějším pozorováním je také možná pomocí 

mechanismů „kineziky“ [1]. Pochopení těchto zákonů 

je založeno na výzkumu A. B. Zaporozhtse a A. N. Le-

ontieva, kteří zjistili, že sémantické postoje jednotlivce 

jsou přímo vyjádřeny v jeho tonických, obličejových a 

intonačních projevech. 

Podobné představy o spojení mezi osobností a 

tonickými pohyby vyjádřil A. Vallon. L. I. Antsiferova 

interpretující jeho názory píše: „Ve specifice pózy, v 

dynamice jejích změn se jasně projevují psychodynam-

ické vlastnosti a osobnostní charakteristiky člověka. 

Stačí zmínit postoj jedince, který prožívá stres v so-

ciálních situacích: objímá se rukama, přitlačuje si je k 

tělu, zdá se, že se pomocí rukou chce oddělit od 

ostatních, skrývá nohy pod židlí... V těchto pod-

mínkách je jasně vyjádřen emoční a afektivní přístup 

daného jedince k situaci“ [3]. 

Můžeme tedy předpokládat, že tonické, mimické 

projevy a gesta mohou sloužit jako jeden ze 

spolehlivých zdrojů, které odhalují chování a pocity 

jednotlivce. 

Využití těchto psychologických prostředků při od-

borné činnosti celníka je obzvláště důležité vzhledem k 

tomu, že komunikace s jinými osobami na verbální 

úrovni je kvůli přítomnosti jazykové bariéry někdy 

docela obtížná. Kromě toho se jedná o situace kon-

frontace, kdy se každý z účastníků snaží nedávat najevo 

své skutečné záměry a úmysly. To vše činí neverbální 

komunikaci jedním z hlavních kanálů pro získání 

spolehlivých informací o skutečných záměrech objektu 

kontroly. 

Tím pádem nám analýza inspekční činnosti 

úředníka jako „psychologického protiopatření“ 

umožňuje rozlišit speciální typ operací – „neverbálně 

výzkumný“. V tomto případě jsou hlavní obtíže spe-

cialisty spojeny s přítomností jemu odporujícího 

subjektu – osoby, která se pokouší o nelegální převoz 

zboží.  

Výzkum psychologického aspektu činnosti 

celního úředníka v procesu implementace své inspekční 

role ve vztahu k jednomu předmětu kontroly lze provést 

odhalením provozní struktury a mechaniky této 

činnosti. Základními etapami inspekce jsou: stanovení 

cílů; vytvoření přibližného plánu akce; vytvoření in-

formační základny; rozhodování; bezprostřední výkon 

učiněného rozhodnutí. 

Analýza ukazuje, že pro výkon inspekce je 

oprávněné: zvážení inspekce jako situace přímé intera-

kce s osobou pod kontrolou; zavedení do struktury 

prvků komunikace s osobou pod kontrolou, která 

zajišťuje identifikaci faktorů důležitých pro inspekci; a 

také identifikace neverbálních složek psychické regu-

lace činnosti v různých jejich projevech.  

Závěr. Analýza inspekční činnosti jako 

víceúrovňového systému nám umožnila identifikovat 

její následující komponenty: 

a) činnost celního úřadu jako kolektivního 

subjektu úřední činnosti; 

b) kooperativně distribuované aktivity oddělení 

celní registrace a celní kontroly (OCR a CK) během 

pracovního dne zaměřené na realizaci souboru regu-

lačních úkolů celní kontroly; 

c) pracovní činnost úředníka při inspekci pro-

váděná prostřednictvím operačního systému, který 

zahrnuje řešení psychologického problému rozpoznáv-

ání možných záměrů kontrolované osoby provádět 

nelegální činnost. 

Každá z těchto úrovní odhaluje určitý aspekt od-

borné činnosti celních úředníků, který umožňuje 

diferencovanější přístup k úvahám o jejích psycholog-

ických podmínkách. Na úrovni celní činnosti jako 

„povolání“ lze za hlavní psychologický mechanismus 

její regulace považovat profesionálně důležité vlast-

nosti celníků. Na úrovni úkonů nutných k provádění 

celní kontroly ze strany OCR a CK lze jako přední psy-

chologický mechanismus identifikovat cílenou 

připravenost pro udržitelné provádění činnosti podle 

sociálně přijatelných standardů. Na úrovni inspekčního 

úkonu prováděného odborníkem určité kvalifikace je 

hlavním psychologickým mechanismem operační 

sféra, která zahrnuje mimo jiné i možnost „neverbální 

výzkumné orientace“ v záměrech kontrolované osoby. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті автором змістовно обґрунтовано та емпірично перевірено необхідність включення у психо-

граму психолога-консультанта такої групуи професійно важливих якостей як сенсорно-перцептивні. За-

значено, що у загальному контексті еталонний психологічний профіль професійно важливих сенсорно-

перцептивних якостей психолога-консультанта повинен відповідати таким критеріям щодо їх ступеню ро-

звитку: високий ступінь розвитку повинні мати – «емпатійність» та «чуйність»; середній ступінь розвитку 

– «синтонність». Підкреслено, що «синтонність», «емпатійність» та «чуйність», з одного боку, – дозволя-

ють бути «на одній хвилі» з клієнтом, тобто відчувати те що він відчуває, співпереживати йому; а з іншого 

– ці якості можуть слугувати професійному вигоранню психолога-консультанта. Тому, для того щоби по-

передити професійне вигорання, дуже важливо психологу-консультанту усвідомлювати, що «синтон-

ність», «емпатійність» та «чуйність» не повинні бути домінуючими якостями та носити пролонгований 

характер. Вони повинні бути своєрідним інструментом, який дозволяє краще зрозуміти клієнта та допо-

могти йому. 

ABSTRACT 

In the article, the author substantiates and empirically verifies the need to include in the psychogram of a 

psychologist-consultant the such group of professionally important qualities as sensory-perceptual. It is noted that 

in the general context, the reference psychological profile of professionally important sensory-perceptual qualities 

of a psychologist-consultant must meet the following criteria regarding their level of development: they must have 

a high level of development - "empathy" and "sensitivity"; medium degree of development - " syntonicity". It is 

emphasized that "syntonicity ", "empathy" and "sensitivity", on the one hand, allow to be "on the same wavelength" 

with the client, i.e. to feel what he feels, to empathize with him; on the other hand, these qualities can serve as a 

professional burnout for a counseling psychologist. Therefore, in order to prevent burnout, it is very important for 

the psychologist-consultant to realize that " syntonicity", "empathy" and "sensitivity" should not be the dominant 

qualities and be prolonged. They should be a kind of tool that allows to better understand the client and help him. 

Ключові слова: психолог-консультант, психограма, психологічний профіль, професійно важливі 

якості, сенсорно-перцептивні, синтонність, емпатійність, чуйність. 

Keywords: psychologist-consultant, psychogram, psychological profile, professionally important qualities, 

sensory-perceptual, syntonicity, empathy, sensitivity. 

 

Вступ. Психологічне консультування є одним 

із когнітивно та емоційно складних різновидів 

діяльності психолога, який вимагає від особистості 

психолога високого професіоналізму, компетент-

ності, мотиваційної зацікавленості та відповідності 

його професійно важливих індивідуально-психо-

логічних, соціальних та діяльнісних характеристик 

«Професіограмі психолога-консультанта». Однак, 

нажаль, на сьогодні в Україні не має нормативно за-

твердженої «Професіограми психолога-консуль-

танта», у тому й числі – психограми. А це в свою 

чергу впливає на те, що серед психологів-консуль-

тантів, що надають свої послуги, зустрічається 

дуже багато псевдофахівців, які своєю діяльністю 

не допомагають людям, а навпаки – шкодять. Тому, 

для психологічної науки та практики, постає досить 

актуальне та важливе питання – розробка, пе-

ревірка та затвердження «Професіограми психо-

лога-консультанта».  

Слід зазначити, що у наукових працях вчених 

є досить багато думок стосовно того, якими саме 

професійно важливими якостями повинен володіти 

психолог-консультант. Зокрема, вчені виокремлю-

ють: 

1) аутентичність, самопізнання, незалеж-

ність, емпатія, спонтанність [4]; 

2) міжособистісні навички [15]; 

3) швидкість мови, емоційне вираження, пе-

реконливість, тепло / позитивне ставлення, оп-

тимізм, співпереживання, чуйність [16]; 
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4) емпатія, стресостійкість, емоціональна 

стабільність, комунікабельність, спостережливість, 

відповідальність, гнучкість поведінки, уміння 

слухати, креативність, вміння зчитувати невер-

бальні засоби спілкування, терпимість, відкритість, 

рефлексія, безоцінність, щирість до себе і клієнта, 

самокритичність [3] та ін.  

Як видно з цього переліку, представлені про-

фесійно важливі якості не зовсім й «якості», 

зустрічаються у переліку й уміння, й навички, й 

ставлення, й самопізнання. На мою думку, нау-

ковці, під час викладення переліку професійно важ-

ливих якостей, повинні найбільш системно та 

структурно-логічно представляти читачеві власну 

точку зору, при цьому не відносити різні змістовні 

категорії до однієї категорії.  

На мою думку, професійно важливі якості пси-

холога-консультанта слід класифікувати за гру-

пами, відповідно до персональної сфери у структурі 

характеру, а саме – інтелектуальні, вольові, ко-

мунікативні, сенсорно-перцептивні, суспільно-

спрямовані та самопрезентаційні. «…До інтелекту-

альних професійно важливих якостей психолога-

консультанта віднесено: розсудливість, гнучкість, 

критичність, прогностичність, проникливість, спо-

стережливість, креативність, імажинативність та 

рефлективність. До вольових віднесено такі 

підгрупи якостей як: а) цілепокладальна вольова 

якість – цілеспрямованість; б) саморегулятивні – 

терплячість, витриманість, самовладання, самовряду-

вання, в) самоорганізаційні – організованість, дис-

циплінованість; г) морально-спрямована – 

відповідальність. До комунікативних віднесено такі 

підгрупи якостей як: а) комунікативно-етичні – то-

лерантність, тактовність, коректність, делікатність, 

неупередженість; б) комунікативно-технологічні – 

дипломатичність, діалогізм; в) комунікативно-по-

зиціональні – товариськість, контактність, 

відкритість, асертивність. До сенсорно-перцептив-

них віднесено – синтонність, емпатійність, 

чуйність. До самопрезентаційних – автентичність, 

доброзичливість, конгруентність. До соціально-

спрямованих – альтруїстичність, надійність, гу-

манізм…» [12]. 

Представлена класифікація дозволяє мати 

чітке уявлення про необхідні професійно важливі 

якості психолога-консультанта; надає можливості 

експериментально перевірити та затвердити «Пси-

хограму психолога-консультанта», визначивши 

еталонний психологічний профіль професійно важ-

ливих якостей психолога-консультанта. А також 

надає можливості чітко підібрати надійний та 

валідний психологічний інструментарій для 

здійснення професійно-психологічного відбору 

кандидатів на посаду «психолог-консультант». У 

той же час для встановлення рівня компетентності 

фахівця необхідно розробити, експериментально 

перевірити та затвердити «Картку професійно важ-

ливих умінь психолога-консультанта», визначивши 

еталонний психологічний профіль професійно важ-

ливих умінь психолога-консультанта.  

Ми, у нашій статті зосередимо увагу тільки на 

групі сенсорно-перцептивних професійно важли-

вих якостей психолога-консультанта. Тому, метою 

нашого наукового дослідження є встановлення 

еталонного психологічного профілю сенсорно-пер-

цептивних професійно важливих якостей психо-

лога-консультанта. Для досягнення цієї мети нами 

було вирішено ряд таких завдань як: 

1) з’ясування уявлень респондентів стосовно 

того, який ступінь розвитку сенсорно-перцептив-

них якостей повинен бути у психолога-консуль-

танта (еталонний); 

2) встановлення ступеню розвитку сенсорно-

перцептивних якостей у студентів-психологів, які 

бажають працювати психологами-консультантами 

та у практикуючих психологів-консультантів; 

3) порівняння еталонного психологічного 

профілю сенсорно-перцептивних професійно важ-

ливих якостей з реальним психологічним профілем 

респондентів. 

Для вирішення завдань та досягнення мети 

нами була розроблена анкета та проведено 

анонімне анкетування: 

1) 230 студентів (які навчаються на психо-

логічних факультетах), з яких, 53-и студенти у по-

дальшому виявили бажання працювати психоло-

гом-консультантом; 

2) 110-х практикуючих психологів, з них 53-и 

практикуючі психологи-консультанти. 

Дослідження проводилося добровільно, 

анонімно, без порушення професійної етики. Ре-

спонденти навчалися и працювали у м. Одеса, 

м. Харків та м. Київ.  

Основні результати дослідження. До групи 

сенсорно-перцептивних професійно важливих яко-

стей психолога-консультанта ми віднесли такі 

якості як синтонність, емпатійність та чуйність. 

Обґрунтуємо таку нашу позицію шляхом розкриття 

їх змістовної сутності.  

Отже, – «синтонність» (з грец. Syntonos – 

співзвучність, узгодженість; Син. грец. Tonos - 

напруга). На думку науковців «синтонність» це: 

– «… психологічні погладжування, які створю-

ють схожі емоційні стани у партнерів по спілку-

ванню, налаштовують на одну хвилю, допомагають 

встановити контакт, допомагають взаєморо-

зумінню, покращують взаємини…» [1]; 

– «…це потреба емоційного контакту з оточу-

ючими, тобто потреба співпереживати емоціям 

оточуючих і поділитися з ними своїми переживан-

нями…» [8]; 

– «…прояв високої емоційної реактивності на 

вплив навколишнього середовища, афективний 

відгук на те, що відбувається, на настрій інших лю-

дей…» [9]; 

– «…властивість індивіда, що проявляється як 

поєднання внутрішньої врівноваженості з 

емоційною чуйністю і товариськістю…» [10] та ін. 

Отже, у психологічних та соціологічних науко-

вих працях «синтонність» розглядається як 

свідоцтво гармонійних взаємин особи з навко-

лишнім середовищем, у той же час, у наукових 

працях вчених психіатрів, «синтонність» є 
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свідоцтвом схильності особистості до біполярного 

розладу настрою. Так, чому саме, ми виокремили 

зазначену якість? Ну, насамперед, тому, що кожна 

особистісна якість у нормі, може мати – дуже низь-

кий, низький, середній, високий та дуже високий 

ступінь розвитку. Якщо якась якість акцентується, 

тобто загострюється, – тоді ми говоримо про акцен-

товану якість характеру (темпераменту). Якщо 

якась якість перекручується, викривляється – то 

тоді ми можемо говорити про психопатологічну 

якість.  

«Синтонність» (у нормі) під час психологіч-

ного консультування дозволяє психологу-консуль-

танту:  

а) відчувати та розуміти почуття клієнта через 

співпереживання йому;  

б) бути «в один тон» з клієнтом;  

в) проявляти співпереживання;  

г) бути «узгодженим», «відповідним», тобто 

підлаштуватися до клієнта (змінити тональність 

розмови, міміку, вираз очей, модуляцію голосу 

тощо) та ін.  

Тому, досить важливо експериментально вста-

новити необхідний ступінь розвитку у психолога-

консультанта синтонності.  

Взаємопов’язана з «ситнонністю» така 

індивідуально-психологічна професійно важлива 

якість як – «емпатійність» (Грец. Ἐν - «в» + грец. 

Πάθος - «пристрасть», «страждання», «почуття»). 

На думку, вчених під «емпатійністю» слід ро-

зуміти: 

– «…здатність долучатися до емоційного 

життя іншої людини, розділяючи її пережи-

вання…» [5]; 

– «humanism at heart» – гуманізмом у серці 

[17]; 

– «…здатність поставити себе на місце іншої 

людини, зрозуміти її почуття, бажання, ідеї і вчи-

нки…» [7]; 

- «…відображенні суб'єктом емпатії пережи-

вань емпата і трансформації цих пережив, у 

власні…» [2] та ін. 

«Емпатійність» (у нормі) психолога-консуль-

танта під час психологічного консультування:  

а) дозволяє встановити емоційний контакт з 

клієнтом,  

б) дозволяє налагодити ефективну взаємодію з 

клієнтом;  

в) забезпечує успішність міжособистісної 

взаємодії;  

в) дозволяє проявити емоційне тепло, співпе-

реживання, співчуття;  

г) дозволяє сприймати і розуміти клієнта та 

тощо. 

Взаємопов’язана з «синтонністю» та «ем-

патійністю» така професійно важлива якість психо-

лога-консультанта як – «чуйність». «Чуйність», на 

думку вчених це: 

– «…уважність і сердечне ставлення до лю-

дей; чулість; здатність швидко реагувати на життєві 

події, факти…» [13]; 

– «…здатність чуйно ставитися до оточую-

чих і до навколишнього, бути чуйним…» [11]; 

– «…розуміння мотивів вчинків, якими вони 

керуються, тактовність, повага до гідності та 

честі…» [6]; 

– «…моральна якість, що характеризує став-

лення людини до оточуючих. Передбачає турботу 

про потреби, запити і бажання людей; уважне став-

лення до їхніх інтересів, хвилюючі їхні проблеми, 

думки і почуття; розуміння…» [14] та ін. 

Отже, «чуйність» (у нормі) під час психологіч-

ного консультування дозволяє психологу-консуль-

танту:  

а) чуло та сердечно ставитися до клієнтів;  

б) бути уважним;  

в) розуміти емоційні стани клієнта;  

г) адекватно реагувати на зміну емоційного 

стану клієнта та ін. 

Таким чином, сенсорно-перцептивні про-

фесійно важливі якості забезпечують у процесі пси-

хологічного консультування сприйняття та відоб-

раження емоційного стану клієнта. Однак, сен-

сорно-перцептивна триада – «синтонність», 

«емпатійність» та «чуйність», – з одного буку, доз-

воляє бути «на одній хвилі» з клієнтом, тобто від-

чувати те що він відчуває, співпереживати йому; а 

з іншого – ці якості можуть слугувати про-

фесійному вигоранню психолога-консультанта. 

Так як, накопичуючи негативні життєві історії 

клієнтів та їх негативні емоційні переживання, пси-

холог-консультант стає начебто «заряджений нега-

тивними емоціями клієнтів» та втрачає здатність 

адекватно реагувати на оточуючий світ, здатність 

бачити перспективу, бачити позитивні моменти та 

тощо. Тому, для того щоби попередити професійне 

вигорання, дуже важливо психологу-консультанту 

усвідомлювати, що «синтонність», «емпатійність» 

та «чуйність» не повинні мати пролонгований ха-

рактер та бути домінуючими якостями. Зазначена 

сенсорно-перцептивна триада повинна бути 

своєрідним засобом, інструментом, який дозволяє 

психологу-консультанту краще зрозуміти клієнта 

та допомогти йому. Тому, у процесі психологічного 

консультування психолог-консультант повинен 

внутрішньо зберігати емоційний нейтралітет.  

Таким чином, систематизація, упорядкування 

та змістовне визначення сенсорно-перцептивних 

професійно важливих якостей психолога-консуль-

танта є досить важливим для побудови загальної 

науково-обґрунтованої структурно-логічної моделі 

професійно важливих психологічних характери-

стик психолога-консультанта, як еталонного образу 

професіонала. Тому важливим завданням постає – 

встановлення еталонного ступеню розвитку про-

фесійно важливих сенсорно-перцептивних якостей. 

Перейдемо, до результатів нашого наукового до-

слідження, у якому ми поставили перед собою три 

завдання.  

Стосовно першого завдання – для з’ясування 

уявлень респондентів стосовно того, який ступінь 

розвитку сенсорно-перцептивних якостей повинен 

бути у психолога-консультанта (еталонний психо-

логічний профіль), – нами було проведено анонімне 

анкетування 230-и студентів (майбутніх психо-

логів) та 110 практикуючих психологів.  



62 Sciences of Europe # 63, (2021) 

Аналізуючи отриманні данні було встанов-

лено, що деякі студенти-психологи у «синтонності» 

бачать тільки негативний бік, не ураховуючи, що 

зазначена якість може бути досить корисною у про-

цесі психологічного консультування. Так, по 8,2 % 

студентів-психологів вказали, що «синтонність» у 

психолога-консультанта повинна мати дуже низь-

кий ступінь розвитку та низький (див. табл. 1). Тоді 

як, в уявленнях 15,4 % практикуючих психологів, 

«синтонність» у психолога-консультанта повинна 

мати дуже високий ступінь розвитку (див. табл. 1).  

«Емпатійність» й «чуйність», за оцінками ре-

спондентів, розташувалася у діапазоні – від се-

реднього до дуже високого ступеню розвитку (див. 

табл. 1). 

Таблиця 1. 

Еталонні професійно важливі сенсорно-перцептивні якості психолога-консультанта 

Сенсорно-пер-

цептивні 

якості 

Ступінь розвитку 

Дуже 

низький 
Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

С 

n=230 

П 

n=110 

С 

n=230 

П 

n=110 

С 

n=230 

П 

n=110 

С 

n=230 

П 

n=110 

С 

n=230 

П 

n=110 

% % % % % % % % % % 

синтонність 8,2 0 8,2 0 35,2 50,1 28,3 34,5 20,1 15,4 

емпатійність 0 0 0 0 16,1 13,6 44,8 70,9 39,1 15,5 

чуйність 0 0 0 0 30 12,7 41,3 62,7 28,7 24,6 

Примітка:  

С – студенти;  

П – психологи. 

 

Отже, підсумовуючи результати наукового до-

слідження, ми можемо стверджувати, що у загаль-

ному контексті, на думку більшості респондентів, 

еталонний психологічний профіль професійно важ-

ливих сенсорно-перцептивних якостей психолога-

консультанта повинен мати такі показники (дивись 

табл. 1):  

1) високий ступінь розвитку - «емпатійність» 

та «чуйність»; 

3) середній ступінь розвитку – «синтонність». 

Щодо другого завдання нашого наукового до-

слідження – встановлення ступеню розвитку сен-

сорно-перцептивних якостей у студентів-психо-

логів, які бажають працювати психологами-кон-

сультантами та у практикуючих психологів-

консультантів. 

Студенти-психологи, які у подальшому бажа-

ють працювати психологами-консультантами 

оцінили ступінь розвитку у них сенсорно-перцеп-

тивних якостей таким чином (див. табл. 2): біль-

шість студентів вказали, що у них «синтонність» 

має середній ступінь розвитку (так вказало 58,6 % 

респондентів); «чуйність» – високий ступінь ро-

звитку (так вказало 37,8 % респондентів); «ем-

патійність» – високий ступінь розвитку (так вказало 

52,8 % та респондентів). Більшість психологів-кон-

сультантів вказали, що у них «синтонність» має се-

редній ступінь розвитку (так вказало 62,2 % ре-

спондентів); «емпатійність» та «чуйність» – висо-

кий ступінь розвитку (так вказало 83,1% та 49,1 % 

респондентів). 

Таблиця 2. 

Ступінь розвитку сенсорно-перцептивних якостей у студентів-психологів та психологів-консультантів 

Сенсорно-пер-

цептивні якості 

Ступінь розвитку 

Дуже 

низький 
Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

СП 

n=53 

ПК 

n=53 

СП 

n=53 

ПК 

n=53 

СП 

n=53 

ПК 

n=53 

СП 

n=53 

ПК 

n=53 

СП 

n=53 

ПК 

n=53 

% % % % % % % % % % 

синтонність 0 0 5,6 0 58,6 62,2 28,3 37,8 7,5 0 

емпатійність 0 0 0 0 3,8 5,6 52,8 83,1 43,3 11,3 

чуйність 0 0 0 0 28,3 47,1 37,8 49,1 33,9 3,8 

Примітка:  

СП – студенти-психологи, що бажають стати психологами-консультантами;  

ПК – психологи-консультанти 

 

Здійснюючі порівняння ступенів розвитку сен-

сорно-перцептивних якостей у студентів-психо-

логів та у психологів-консультантів (див. табл. 2), 

ми бачимо, що у більшості респондентів данні сто-

совно ступенів розвитку «синтонності», «емпатій-

ності» та «чуйності» дещо схожі. 

Таким чином, вирішуючи друге завдання нами 

встановлено реальний психологічний профіль сен-

сорно-перцептивних якостей у студентів, які бажа-

ють стати психологами-консультантами та у психо-

логів-консультантів. Вирішення цього наукового 

завдання допомагає нам у вирішенні третього зав-

дання – порівняння еталонного психологічного 

профілю сенсорно-перцептивних професійно важ-

ливих якостей з реальним психологічним профілем 

респондентів.  
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За результатами нашого наукового до-

слідження можна констатувати, що у більшості ре-

спондентів (тобто студентів, які бажають стати пси-

хологами-консультантами та психологів-консуль-

тантів) ступінь розвитку наявних сенсорно-

перцептивних якостей, співпадає з еталонним 

профілем інтелектуальних якостей. Отже більшість 

респондентів вказали, що у них (див. табл.3 та 4): 

1) високий ступінь розвитку мають такі 

якості як: «емпатійність» та «чуйність»; 

2)  середній ступінь розвитку – «синтон-

ність». 

Таблиця 3. 

Порівняння еталонного психологічного профілю сенсорно-перцептивних професійно важливих якостей 

студентів, що бажають бути психологами-консультантами, з їх реальним психологічним профілем  

Сенсорно-перцеп-

тивні якості 

Ступінь розвитку 

Дуже низький Низький Середній Високий Дуже висо-

кий 

ЕІЯ 

n=230 

РІЯ 

n=53 

ПКЕ 

n=230 

СР 

n=53 

ПКЕ 

n=230 

СР 

n=53 

ПКЕ 

n=230 

СР 

n=53 

ПКЕ 

n=230 

СР 

n=53 

% % % % % % % % % % 

синтонність 8,2 0 8,2 5,6 35,2 58,6 28,3 28,3 20,1 7,5 

емпатійність 0 0 0 0 16,1 3,8 44,8 52,8 39,1 43,3 

чуйність 0 0 0 0 30 28,3 41,3 37,8 28,7 33,9 

Примітка:  

ЕІЯ – еталонні сенсорно-перцептивні якості (в уявленнях студентів-психологів); 

РІЯ – реальні сенсорно-перцептивні якості. 

 

Таблиця 4  

Порівняння еталонного психологічного профілю сенсорно-перцептивних якостей психологів-консуль-

тантів з їх реальним профілем сенсорно-перцептивних якостей 

Сенсорно-пер-

цептивні 

якості 

Ступінь розвитку 

Дуже 

низький 
Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

ЕІЯ 

n=110 

РІЯ 

n=53 

ЕІЯ 

n=110 

РІЯ 

n=53 

ЕІЯ 

n=110 

РІЯ 

n=53 

ЕІЯ 

n=110 

РІЯ 

n=53 

ЕІЯ 

n=110 

РІЯ 

n=53 

% % % % % % % % % % 

синтонність 0 0 0 0 50,1 62,2 34,5 37,8 15,4 0 

емпатійність 0 0 0 0 13,6 5,6 70,9 83,1 15,5 11,3 

чуйність 0 0 0 0 12,7 47,1 62,7 49,1 24,6 3,8 

Примітка:  

ЕІЯ – еталонні сенсорно-перцептивні якості (в уявленнях психологів-консультантів); 

РІЯ – реальні сенсорно-перцептивні якості психологів-консультантів. 

 

Про що це свідчить? По-перше, експертно 

оцінюючі ступінь розвитку сенсорно-перцептивних 

професійно важливих якостей, більшість респон-

дентів орієнтувалася на себе, беручі за основу влас-

ний ступінь розвитку пропонованих для експерт-

ного оцінювання якостей. Тому, встановлений 

нами еталонний психологічний профіль сенсорно-

перцептивних якостей психолога консультанта є 

дещо суб’єктивним, так як він базується на суб’єк-

тивній експертній оцінці респондентів (230 сту-

дентів, які навчаються на психологічних факульте-

тах та 110-х практикуючих психологів). Й отже, у 

перспективі необхідно дослідити та встановити 

ступінь розвитку сенсорно-перцептивних якостей у 

психолога-консультанта – майстра своєї справи та 

взяти його за еталонний. 

Друге, на мою думку, сенсорно-перцептивна 

триада – «синтонність», «емпатійність» та 

«чуйність», у психологів-консультантів представ-

ників різних шкіл, повинна мати різні показники 

щодо ступенів розвитку. Тому, залежно від 

напряму діяльності психолога-консультанта, необ-

хідно уточнювати «еталонний профіль сенсорно-

перцептивних професійно важливих якостей. 

Висновки. Виокремлені та емпірично до-

слідженні нами сенсорно-перцептивні якості пси-

холога-консультанта виступають у контексті пев-

ного елементу складної науково-обґрунтованої 

структурно-логічної моделі професійно важливих 

психологічних характеристик психолога-консуль-

танта. Яка необхідна для: 1) побудови психограми 

психолога-консультанта; 2) визначення чітких кри-

теріїв професійно-психологічного відбору канди-

датів на посаду психолога-консультанта; 3) підбору 

валідного та надійного психодіагностичного ін-

струментарію та тощо.  

В загальному контексті еталонний психо-

логічний профіль професійно важливих сенсорно-

перцептивних якостей психолога-консультанта має 

такі показники: 1) високий ступінь розвитку – «ем-

патійність» та «чуйність»; 2) середній ступінь ро-

звитку – «синтонність». Однак, ці показники мо-

жуть різнитися у представників різних наукових 

шкіл. Тому, залежно від напряму діяльності психо-

лога-консультанта, необхідно уточнювати «еталон-

ний профіль сенсорно-перцептивних професійно 

важливих якостей. 
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