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HISTORICAL SCIENCES
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКОГО ЛАНДШАФТУ КИЄВА В
ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Науменко В.В.
м.н.с. Центру пам’яткознавства НАН України
та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
PHYSICAL-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF URBAN LANDSCAPE OF KYIV IN
HISTORICAL ASPECT
Naumenko V.
Research Assistant at the Monumentology Centre of the NAN
of Ukraine and Ukrainian Society of the Historical and Cultural Monuments
Анотація
Статтю присвячено питанню вивчення фізико-географічних особливостей міського ландшафту Києва
в його історичних межах – Старокиївська гора, Поділ, Печерськ – та трансформації його компонентів під
час будівництва та експлуатації оборонних споруд, трасування вулиць, гідротехнічних робіт у ХУІІІ – на
поч. ХХ ст.
Abstract
The paper is devoted to the study of physical-geographical characteristics of the urban landscape of Kyiv in
its historical boundaries – Staryi Kyiv hill, Podil, Pechersk – and transformation of its components during the
construction and exploitation of defensive works, tracing streets, hydro-technical works in 18th – early 20th c.
Ключові слова: фізико-географічні особливості, міський ландшафт, оборонні споруди, трасування
вулиць, гідротехнічні роботи.
Keywords: physical-geographical characteristics, urban landscape, defensive works, tracing streets, hydrotechnical works.
Вступ. Про своєрідність київського ландшафту свідчать численні відомості, починаючи з руських літописів, зокрема Повісті временних літ Нестора-літописця, у якому йдеться про гористий рельєф правого берега Дніпра, на якому селилися
поляни – гори Киявиця, Хоревиця та Щекавиця і топонімічна назва річки Либідь [1], увічнена в одноіменному легендарному імені. Про розчленованість
давнього київського рельєфу говорять і перші дослідники Києва М. Ф. Берлінський [2], М. В. Закревський [3], М. О. Максимович [4], І. І. Фундуклей [5]
та ін. Окремі відомості з топографії та гідрографії
цієї місцевості зустрічаємо у більш пізніх дослідженнях М. І. Петрова [6] та В. М. Чирвинского
[7], проте відсутні спеціальні розвідки, присвячені
видозмінам київського ландшафту під дією антропоморфного фактора – масштабного оборонного та
міського будівництва, прокладання доріг, зведення
гідротехнічних споруд, риття каналів, експлуатацією територій, що і обумовило актуальність цієї
статті.
Огляд літератури. Топографічні дослідження
Києва ХУІІІ – поч. ХХ ст. відображені у численних
наукових працях та топографічних описах вченихісториків, географів, топографів, дослідників ландшафту, які приділяли увагу територіальним особливостям та окремим районам столиці України. Починаючи з кінця ХІХ ст., цей аспект досліджень Києва
знаходить відображення у тематичних працях Е. Ф.
Зябловського [8], Л. П. Кругликова-Гречаного [9],

В. І. Новгородцева [10], збірках матеріалів [11], нотатках лекцій [12], лексикографічних [13] та інших
друкованих виданнях [14].
Проблему взаємодії двох систем – соціуму та
довкілля, що напряму пов’язана з історичною реконструкцією геології та топографії міста, висвітлюють праці С. І. Климовського [15], О. В. Бреяк
[16], І. Б. Гирича [17], А. Б. Занкіна [18], О. О.Попельницької [19; 20] та ін. Зокрема, ґрунтовним дослідженням Подолу та окремим локаціям Печерська
присвячені праці О. О. Попельницької з історичної
топографії цих районів протягом ХУІІ – початку
ХІХ ст. [19; 20]. У вивченні топографії київського
Подолу авторка зупиняється на таких суттєвих моментах, як: встановлення його історичних меж, локалізація оборонних споруд та інфраструктури, що
існували на території Подолу пізнього середньовіччя – початку сучасного періоду згідно з історичними описами та мемуарами, археологічними розкопками, давніми документами, планами, схемами,
малюнками. Нею детально описано Подільські оборонні споруди ХУІІ – поч. ХУІІІ ст., в’їздні брами,
шляхи, траси вулиць, що повторювали рельєф місцевості, який безперечно враховувався при укріпленні цього району. Дотичною до нашої розвідки є
праця О. В. Бреяк, присвячена історичній топографії Плоскої частини Києва ХУІІ-ХХ ст. [16], у якій
автор намагається локалізувати територію цієї історичної місцини. Спираючись на книгу Головного
Трибуналу Люблінського Воєводства Київського
1618 р., автор окреслює такі територіальні межі
Плоскої частини: Смугова долина, долина струмка
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Турець, валок старожитностей, Юрків ставок. Автор також локалізує валок старожитностей, по
якому у ХУІІІ ст. був споруджений “ретраншемент” Мініха (1732–1737), вздовж струмка Юрковицького. Таким чином, територіальні межі середньовічної Плоскої частини Києва загалом вписуються в сучасний квартал Подолу між вулицями
Кирилівською, Оленівською, Турівською, Набережно-Хрещатицькою та Нижнім валом.
Історичній топографії Печерської частини Києва присвячена розвідка І. Б. Гирича [17: 54-61], у
якій автор локалізує Печерський форштадт (офіційна назва до будівництва Нової фортеці у 1831 р.)
на Печерському плато на правому березі Дніпра,
яке з усіх сторін оточували урочища та річки: з півдня – долина Либіді, з південного сходу – Наводницький яр, з півночі і сходу – Дніпро, з південного
заходу і північного сходу – Кловський яр (Провалля).
Гідрографічні дослідження Києва надають
цінні відомості про фізико-географічні характеристики, гідрологічний режим, навігаційні можливості, історію створення гідротехнічних споруд (гаваней, дамб, набережних) на водних об’єктах. До
джерел гідрографічного характеру належать наукові праці П. Г. Лебединцева [21], М. І. Максимовича [22], М. І. Шарлеманя [23], Г. І. Швеця [24],
Е. Г. Істоміної [25], В. І. Вишневського [26; 27],
Д. В. Малакова [28]; матеріали комітетів та комісій
[29], записки мандрівників та путівники [30; 31], топонімічні розвідки [32; 33] та галузеві словники
[34].
У 2-й пол. ХІХ ст. у зв’язку зі значним ростом
потреб промисловості, сільського господарства та
транспорту, основні гідрологічні дослідження проводилися
навігаційно-описовою
комісією
Міністерства шляхів та сполучень (1874–1894 рр.),
під час яких було здійснено знімально-описові роботи, зокрема на Дніпрі та Десні, закладені основи
водомірної мережі та гідрометричного вивчення
водності річок. Результати дослідження видані у 66
випусках Материалов для описания русских рек и
истории улучшения их судоходных условий [35]
Наукові праці дослідників водних об’єктів (річок, струмків, озер, ставків, боліт та ін.) надають
достовірний матеріал про їхні фізико-географічні
характеристики – довжину, ширину, глибину, обсяг, особливості гідрологічного режиму, як наприклад, праця М. І. Максимовича Днепр и его бассейн,
яка представляє дані про гідрографію Дніпра у ХІХ
ст., величину басейну, головні притоки, довжину та
звивистість течії, тривалість весняних повеней, зокрема у межах Києва [22], або розвідка В. І. Вишневського Малі річки Києва, яка допомагає дослідити витоки, русла та притоки таких річок, як Либідь, Почайна, Глибочиця, Юрковиця, Хрещатик,
Клов, струмків Скоморох, Неводничий та ін. [27].
Окремі гідрографічні праці є цінним інформаційним джерелом, що містять маловідомі факти про
той чи інший водний об’єкт, як наприклад, Исторические заметки о Киеве П. Г. Лебединцева, у
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яких наводяться відомості про р. Почайну та її остаточне знищення під час весняної повені на Дніпрі
у 1829 р. [21].
Визнаючи беззаперечні здобутки вище згаданих авторів та їхні розвідки окремих місцевостей,
топонімічних та гідронімічних об’єктів Києва, слід
зауважити, що за відсутністю окремої праці, присвяченої питанню трансформації київського ландшафту в означених межах під час будівництва та
експлуатації оборонних споруд, трасування вулиць,
гідротехнічних робіт у ХУІІІ – на поч. ХХ ст., наше
дослідження покликане заповнити цю прогалину.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є
дослідження трансформації київського ландшафту
в його історичних межах – Старокиївська гора, Поділ, Печерськ – під час будівництва та експлуатації
оборонних споруд, трасування вулиць, гідротехнічних робіт у ХУІІІ – на поч. ХХ ст. Завдання полягають: 1) у вивченні фізико-географічних особливостей ландшафту Києва в означених межах до ХУІІІ
ст.; 2) трансформації київського ландшафту під час
будівництва та експлуатації оборонних споруд, зокрема Київської фортеці у ХУІІІ – на поч. ХХ ст.;
3) видоміни ландшафту під час трасування вулиць,
прокладання залізниці, проведення комунікацій та
зведення інфраструктури; 4) зміни гідрографічних
об’єктів під час гідротехнічних робіт.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження
послужили топографічні та гідрографічні розвідки
Києва ХУІІІ – поч. ХХ ст., картографічні та іконографічні джерела (карти, плани, малюнки, фотографії), звіти комісій та описи натурних обстежень території Києва означеного періоду. Методами дослідження обрано історико-порівняльний (для
порівняння об’єктів у їх історичній ретроспекції),
картографічний (для локалізації об’єктів на місцевості), ландшафтознавчий (для виявлення компонентів ландшафту або з’ясування їх відсутності у певний період).
Результати дослідження та їх обговорення.
За Описами Київського намісництва 70–80-х років
XVIII ст., Київ у ХVІІІ ст. мав до 4,8 км у довжину,
а його окіл становив 18 км, утворюючи неправильну витягнуту фігуру. Природні особливості місцевості чітко поділяли місто на три окремі частини:
Старий Київ – на горі уздовж Дніпра, Печерську
фортецю з форштадтом – на окремому пагорбі висотою від горизонту води не менше 85 м, Поділ з
передмістям – на низькій прибережній рівнині [36:
45-46].
Височини як основні утворюючі елементи міського ландшафту представлені у вигляді «київських гір», пагорбів та узвиш. У центрі головного
правобережного плато висотою бл. 100 м розташована центральна височина з давньою Старокиївською частиною міста [37: 10].
З півночі річка Кудрявець відмежовує гору
Щекавиця (Скавиця) висотою бл. 92 м від основного нагір’я. З півдня підноситься Кловське узвишшя (Липки), відмежоване від материкової частини
плато зі сходу та південного сходу Кловським яром,
з півночі – Хрещатою долиною [6: 89].
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Окремий Печерський пагорб висотою бл. 106–
163 м займає Київська фортеця та Києво-Печерська
лавра. Неводничий яр та долина р. Либідь відділяють Печерськ від гори Звіринець висотою до 138 м
з Видубицьким монастирем [36: 22].
Низини утворюють природні внутрішні межі
київського правобережного плато у вигляді ярів і
проваль. У ХІХ ст. рельєф Києва був сильно почленований густою сіткою ярів та стрімкими урвищами, які різко відмежовували і без того відокремлені одна від одної частини міста. [38].
Давня Старокиївська частина міста на центральному відрізку плато з півночі обмежувалася відкосами, які відділяли її від Подолу та Глибочицької
балки, на сході, знижуючись, полого переходила у
Хрещату долину, на півдні і південному заході – в
долину р. Либідь, на заході – в долину струмка Скоромох [37: 10].
На горі, над Боричевим током (Андріївський
узвіз), місцевість утворювала природне укріплення,
захищене з західної строни глибоким яром, який
проглядався з боку Хрещатика і закінчувався неподалік від Михайлівського монастиря. У давнину він
перетинав площу перед Михайлівським монастирем і впадав у Кожум’яцьке провалля [6: 92].
Найбільшою балкою, яка впадала в долину р.
Дніпро, була Сирецька балка. Нижче за нею в Дніпровську долину впадали (послідовно з півночі на південь): Бабин Яр, Реп’яхів Яр, Кирилівський або
Черемухів Яр, Смородинський і Юрковський Яри,
Глибочицька балка. Остання мала свою простору
систему бокових ярів. З лівого боку – Кмитів Яр,
Вовчий Яр, Чмелів Яр, з правого – яр нинішнього
Вознесенського узвозу та ін. [37: 11].
У ХІХ ст. Поділ описувався як низина (в інших
термінах борова тераса) на схід від Старого міста
під г. Щекавиця. На сході низина доходила до
Дніпра (до 1829 р. – до р. Почайна), на північі обмежувалася долиною р. Глибочиця (пізніше штучним каналом – Канавою), на півдні закінчувалася
підйомом на Олександрівський (Володимирський)
узвіз [6: 160].
Між Печерським та Видубицьким монастирями і відповідними місцевостями, за спостереженнями М. О. Максимовича, проходила природна
межа через місцевость Неводничі, у якій розташовувався однойменні пагорб, оточений долиною,
озером, потоком та дорогою вздовж яру [4: 111].
Рівнини доповнюють попередні два елементи
ландшафту, які серед гір та ярів складали вільні ділянки для заселення. У ХІХ ст. нижче за течією, одразу після впадіння р. Прип’ять, до Дніпра примикала велика низинна болотиста рівнина з наносами,
осадами і торфовими болотами [31: 27]. Відома ще
одна рівнинна територія міста під назвою Предслава, розташована на лівому березі р. Либідь [4:
106].
Найдавніший гідронімний пласт Києва становлять літописні назви річок Дніпро, Либідь, Почайна
та Ситомля.
Дніпро – найбільша річка, що протікає у межах
Києва. Згідно з Описами Київського намісництва
70–80-х років XVIII ст., її ширина у весняну пору
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досягала 4-7 верст (4-7,4 км), глибина 5-6 саж. (1113 м). Річка замерзала в останніх числах грудня, часом у січні. Лід ламався прибулою водою або вітром у середині березня. У рік складення опису – у
квітні, що незвично. Таким чином, річка майже 33,5 місяці знаходиться під льодом. У деяких місцях
навіть під час сильних морозів вода не замерзає, лишаючи проталини. Загалом по Дніпру лід неміцний
з причини м’якого клімату. Під час весняних паводків відбуваються великі розливи, які трапляються
і восени, від чого потерпають найнижчі місця Подолу та Оболоні [36: 162].
В Путеводителе по р. Днепру и его порогам
І. М. Каргапольцева зазначено, що Дніпро має дуже
звивисте русло, яке часто змінює свій напрям, залишаючи на місці попередньої течії протоки, численні
затони та озера, розкидані усією його долиною.
Глибини русла річки доволі нерівномірні, від чого
її ложе, за невеликими винятками, має неправильний характер, нерідко трапляються переходи від мілких місць до глибоких [31: 7]. Течія Дніпра непостійна й щорічно змінюється, лишаючи між старим
і новим руслами острови та коси, серед яких є дуже
великі, вкриті кущовою гущавиною. Стримина
води зазвичай середня, проте течія судохідна.
Бечівників немає з причини непрохідного лугового
берега майже в усій губернії, крім Київського повіту [36: 162].
У Гідрографії Києва, виконаній у 1852 р. київським губернатором І. І. Фундуклеєм, описується
стан менших річок на території міста: “Окрім
Дніпра, можна відмітити такі води: Почайна, нині
незначний струмок, який витікає з Йорданського
озера та впадає у Дніпро вище Подолу. У старовину
цей струмок був суднохідною річкою, яка впадала
у Дніпро значно нижче нинішнього місця. Друга
річка, також історична, – Либідь, що бере початок у
20 верстах (21 км) на захід від Києва з с. Борщагівка
(за іншими джерелами – с. Шулявщина). Раніше
була повноводною, а нині має три заболочених
ставка з дамбами, з яких виливається дрібним
струмком у Дніпро нижче Видубицького монастиря” [5: 12]. Як зауважує історик М. О. Максимович, у давні часи річка Либідь була повноводнішою, ніж зараз, а київські монастирі, особливо у
ХУІІ ст., тримали на ній млини [4: 102].
Колишній приток р. Либідь – Ситомль – можна
позначити лише приблизно. Його назва відома з
Іпатієвського літопису, де повідомляється про масову загибель печенігів в Ситолмі (Ситомлі) після
поразви від дружини князя Ярослава у 1034 р. [1].
М. В. Закревський в Описании Киева (1868) характеризує Сетомль як одну з річок дніпровської оболоні [3, Т.2: 560]; П. Г. Лебединцев – як один зі
ставків верхньої Либіді [21: 33].
Ледве не найзначнішим з либідських притоків
є майже пересохлий тепер трьохверстний Скоморох, ліва притока Либіді, який впадає у неї біля залізничного вокзалу, а починається на Лук’янівці. Зі
Скоморохом, який ототожнюють з Сухою Либіддю,
колись зливалася його ліва притока, яка починалася
на розі Вознесенського узвозу та Львівської вулиці;
далі він протікав серед майже засипаних тепер ярів
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за Астрономічною обсерваторією, пересікав теперішні вулиці Гоголівську, Тургенівську, Дмитрівську
та Златоустівську і закінчувався недалеко від Тріумфальних воріт. Верхів’я цієї колишньої притоки
примикало до місцевості під назвою Кудрявець (що
походить від р. Кудрявець – притоки р. Глибочиця),
пам’ять про яку збереглася у назвах трьох вулиць –
Бульварно-Кудрявській, Кудрявській (Полтавській), Кудрявському провулка [39: 27].
Київські височини протягом столітньої історії
зазнавали значного впливу природних і рукотворних факторів. Течія Дніпра мала особливість рухати хвилі в бік західного берега, таким чином пересуваючи русло до київських гір та підмиваючи їх,
як це було з Видубицьким монастирем. З метою
охорони прибережних споруд монастиря у 1199 р.
під керівництвом відомого інженера та архітектора
П.Мілонєга було виконано одні з перших гідротехнічних робіт на Дніпрі – збудовано набережну та
здійснено укріплення берега кам’яною кладкою.
Павло Алеппський у 1655 р. занотовує, що фундамент церкви св. Архангела Михаїла у Видубицькому монастирі було закладено на самому березі,
тому його апсида обвалилася під силою течії і була
віднесена на середину річки. Берег річки дійсно високий, наганяє страх від побаченого урвища [Цит.
за: 11: 179].
Відомо також про поглинання Дніпром озера
Затон поблизу Неводницької гавані. У 1619 р. відбулося переселення жителів Подолу на г. Щекавицю подалі від стихійних повеней. У ХУІІІ ст. тиску Дніпра були поставлені штучні обмеження. Постанови 1710 та 1718 рр. губернської канцелярії
Київському магістрату наказували, щоб під час турецької війни, барки з казенними присами з Брянська, проходячи вниз по р. Десні, для захисту від
зламу льодом заводилися на зимівлю до гирла та
нижньої частини русла р. Почайни, у якому припиналися до дерев’яних клітей, які укріплювали береги, звідси ця місцевість отримала назву Притика.
У 1710–1711 рр. у косі між Подолом і Дніпром було
прорито штучний канал, який мав скоротити шлях
заходу суден до Почайни, але впродовж кількох повеней, дніпровська течія, затоплюючи вузьку смугу
суходолу, у 1829 р. змила його повністю. Після
цього Дніпро став протікати впритул до берега, а
Поділ став ще менш захищеним від течії, яка знесла
значну частину його території і біля 300 домівок [6:
163]. У 1744 р. російська імператриця Єлизавета
Петрівна, відвідуючи Київ, звернула увагу на те, що
дніпровська течія “взяла сильний рух та напрям поблизу київських гір та печер у їх схилах”. Зважаючи
на це, було видано указ про створення проекту з
відводу дніпровських вод від правого берега. Це завдання доручили військовому інженеру Д. де Боскету, який мав дослідити київську ділянку Дніпра й
укласти план річки із зазначенням водяних млинів
та укріпленнями берегів. Результати було викладено на плані Києва 1745 р., укладениму київською
інженерною командою. На окремій наліпці № 100
накреслено місце у верхів’ї Почайни, у якому було
затоплено байдаки для відводу течії Дніпра у протилежний бік. 10 травня 1745 р. було видано указ
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про негайний відвід усіх млинів з правого берега.
[6: 164]. Як наслідок, на лівий берег було переведено 28 млинів, які отримали місця біля Труханового острова. Проте, не допомогли ні затоплені байдаки, ні відвід млинів. У 1777 р. інженери запропонували збільшити Пробитець, який з’єднував
Дніпро з Чорториєм, але від цього трапилося ще
одне лихо. Дніпро з такою силою почав вливатися
у нову протоку, що виникла загроза повного відходу річки від правого берега. У 1840-х рр. почали
поступово загачувати прохід води до Чорторию, будувати набережну з турів і фашинника від Канави
до Хрещатицького джерела, що врешті-решт зупинило руйнування подільського берега [6: 165].
Упродовж ХУІІІ – ХІХ ст. значних змін зазнали й інші київські річки – Либідь, Глибочиця,
Хрещатик. Основними причинами стала господарська діяльність, будівництво й експлуатація оборонних споруд, трасування вулиць, прокладання залізниці, міське будівництво, гідротехнічні роботи.
Оборонна роль р. Либідь з часом поступилася
господарській, хоча здавна річка слугувала джерелом енергії: на ній стояли водяні млини, що зокрема
засвідчує план І.Ушакова 1695 р., на якому вказано
сім млинів, броди та прилеглі шляхи. Антропогенний тиск на Либідь почався у 2-й пол. ХІХ ст., коли
у її заплаві було прокладено колії Києво-Балтської
та Курсько-Київської залізниць. Обминути київські
пагорби і дістатися центру міста було неможливо
інакше, як уздовж Либіді. Прокладаючи колію у
1870 р., русло річки дещо випрямили, а в районі
станції Караваєві дачі проклали дренажну канаву.
За кілька десятиліть потому Либідь почали використовувати як трасу каналізаційного колектора. Водопостачання в Києві розпочалося у 1872 р. Водовідвід стічних вод спочатку спрямували у напрямку
Подолу (1894 р.), а згодом почали використовувати
трасу уздовж річки. Щоб убезпечити потрапляння
стічних вод у Либідь, Старолибідський колектор з
чавунних труб проклали на нижчих позначках. У кінці колектора збудовано дренажні очисні споруди
– відстійники, будівництво яких тривало до 1909 р.
[37].
До ХУІІІ ст. нижня течія р. Глибочиці була північною межею Подолу. Після пожежі 1811 р. русло
річки штучно випрямили й оточили земляними валами, про які нагадують назви вулиць Нижній Вал
та Верхній Вал. Після пожежі 26 травня 1839 р. русло річки знову упорядкували: дно вимостили бруківкою, обабіч висадили дерева, зробили поручні.
Протяом кількох років тут був найкращий в Києві
Подільський бульвар [3]. У 70-х роках ХІХ ст. Глибочиця перетворилася на смердючу канаву, яку називали Канава, Канал або Помийниця, оскільки в
неї скидали відходи гончарного, дігтярного, кожум’яцького виробництв, пивоварних, дріжджових, шкіряних заводів, міщанських садиб. У 1871–
1875 рр. подільську ділянку Глибочиці закували в
каналізаційний колектор. Проте колектор не вирішив проблему забрудненого повітря. На той час
річка перебувала у відомстві Міністерства шляхів
сполучення, яке проклало дорогу в її руслі, що з’єднала Дніпровський порт з вокзалом [40].
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Річка Хрещатик – притока Клову протікала в
улоговині, яка була значно глибшою, ніж зараз. За
свідченнями М.Закревського, на Хрещатику 26 травня 1839 р. унаслідок зливи було затоплено 18 будинків і загинуло двоє людей. Ця подія спонукала
місцеву владу збудувати колектор від Бессарабської площі у напрямку до Либіді. Але це не вирішило
проблеми: колектор часто засмічувався і не міг забезпечити пропускання усієї води. Повені час від
часу повторювалися і Хрещатик перетворювався на
видовжене озеро. Під час зливи 20 червня 1865 р.
чоловіка, який переходив вулицю, підхопило потоком води і затягло у приймальний колодязь, в якому
він загинув. Щоб нарешті розв’язати цю проблему,
у 1888–1889 рр. за участю інженера А. Є. Струве під
вул. Хрещатик було збудувано інший колектор,
який з’єднали з Бессарабським [41].
Відомі також історичні факти про рукотворну
руйнацію київських гір під час перебування Київського воєводства у складі Польського королівства
(за Люблінською унією 1569 р.). У 2-й пол. ХVІ ст.
з розвитком артилерії топографічна перевага укріпленого замку на г. Хоревиця (резиденція воєводської адміністрації і гродського суду) втратила своє
стратегічне значення, адже тепер він прострілювався з відрогу Старокиївської гори – Уздихальниці.
У 1616 р. за наказом воєводи Станіслава Жолкевського та війта Федора Ходики г. Уздихальницю було
зрито на 11 м, тим самим ліквідувавши можливість
обстрілу з неї Київського замку [15: 107].
У ХУІІІ ст. у зв’язку з втратою Старокиївської
фортеці стратегічного значення місцева влада починає упорядковувати територію Старого міста. У
1737–1748 рр. були зриті земляні вали та зннесені
будівлі між Софійським та Михайлівським монастирями. На місці валу від Андріївського узвозу
було прокладено вул. Володимирську, яка вела в
долину р. Либідь. У 1832 р. у зв’язку з переплануванням Старого міста територія в районі сучасних
вулиць Ярославів Вал, Стрілецька та Рейтарська, де
квартирував військовий гарнізон, почала радикально змінюватися. Незважаючи на те, що за валами
міста Ярослава були круті схили й яри, а місцевість
довгий час лишалася незаселеною, земляний вал
було вирішено зрити і прокласти вул. Ярославів
Вал (Підвальна, Велика Підвальна), яка повторюючи його конфігурацію, з’єднала вул. Володимирську з Львівською площею. У районі Львівської
площі вали також було ліквідовано і по їх контуру
прокладено вулиці Бульварно-Кудрявську, Михайлівську та Велику Житомирську. Львівські ворота
розібрали, а на їхньому місці спорудили Стрітенську церкву, яку з’єднували зі Старим містом Стрітенська та Рейтарська вулиці.
Створення на Печерському плато укріпленого
району – Печерської (Києво-Печерської, Новопечерської) фортеці упродовж ХVІІІ – ХІХ ст. визначило особливі умови для подальшого використання
прилеглих міських територій. Згідно з експланадними правилами, навколо фортифікаційних укріплень була визначена спеціальна відкрита зона (еспланада) для ведення артилерійського обстрілу, а усі
будівлі та споруди, які знаходилися на відстані 130
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сажнів (280 м) від гласису фортеці підлягали зносу.
За Миколи І (1825–1855) починається розбудова
Києво-Печерської фортеці, яка мала оточити увесь
Печерськ, через що приватні будинки зносилися, а
домовласникам відводилися ділянки біля р. Либідь.
З того часу бере початок нова частина міста – Либідська. Для зв’язку Печерської фортеці з Подолом
прокладають Олександрівський (зараз Володимирський) узвіз, з Деміївкою – вул. Велику Васильківську. У 30-х рр. ХІХ ст. Бессарабка була західною
межею міста з міською заставою, від якої починався немощений піщаний шлях на Васильків, оточений одноверховими будиночками відселених з Печерська мешканців. З виникненням міського району – Нової забудови (Нового Строєнія) цей шлях
став головною композиційною та містобудівною
віссю й отримав назву Велика Васильківська вулиця
[43: 85].
У 1854 р. упроваджуються нові фортечні обмеження, які вимагають знесення цілих кварталів і селищ на Печерську: Слобідки Красної (Красниці),
Бульйонської, Лісків, Ново-Либідської та ін. [42:
72.]. Приміром, Красницю, що виникла як невелике
поселення і розрослася до стихійного селища на одному з уступів наддніпрянських гір під стінами Військово-Микільського монастиря, було ліквідовано
під час прокладання нового узвозу (вул. Старонаводницька) та побудови Ланцюгового мосту через
Дніпро. Упродовж ХІХ ст. будівництво житла навкруги Цитаделі фактично не велося, а місцевість
була занедбана [43: 247].
Еспланадні обмеження в Києві ХІХ ст. стояли
на заваді у розбудові міста в південному та південно-західному напрямах. Паралельно планувалося звести нові укріплення – форти, один з яких –
Лисогірський на той час вже був збудований. Згідно
з еспланадними правилами 1896 р., Київ мав чотири
великі території, яких стосувалися фортечні обмеження. До першої належали Липки та Нова Забудова (Новоє Строєніє), до другої – підніжжя Лисогірського форту (між Дніпром та Саперною Слобідкою), де повністю заборонялася і житлова, і
промислова забудови. Третю ділянку займали Звіринець, Верхня Теличка, Саперні дачі. Тут заборонялося зводити муровані будинки, натомість дозволялося будувати дерев’яні житлові та нежитлові
споруди. Четверта територія розташовувалася між
Звіринецькими укріпленнями і Печерськом, на якій
можна було будувати і дерев’яні, і муровані споруди, але за погодженням з військовим відомством.
Еспланадні правила проіснували до 1909 р., а до
того часу Київська фортеця мала незабудовані території та пустирі, які негативно позначалися на міському ландшафті [44: 126-127].
Неоднозначна роль Печерської фортеці у формуванні ландшафтного середовища міста. Створення укріпленого військового осередку на Печерську майже на 70 років затримало цивільне будівництво, проте сприяло швидкому освоєнню нових
земель і створенню нових міських територій – Нової забудови (Нового Строєнія), Хрещатої долини
та ін. Одночасно інтенсивне фортифікаційне будів-
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ництво впливало на зростання промисловості (зокрема цегельного виробництва), створення Лаврського та міського водогонів. На Печерську було покладено бруківку на Олександрівській вулиці, Панкратіївському, Кловському і Наводницькому
узвозах, прокладено стратегічне Набережне шосе,
Наводницьку дорогу, Петрівську алею, збудовано
найдовший в Європі Ланцюговий міст через
Дніпро, що визначило інфраструктуру центральної
частини Києва [45: 185].
Суворі еспланадні обмеження відігравали важливу роль у розбудові районів Києва упродовж ХІХ
– поч. ХХ ст., впливаючи на освоєння долини р. Либідь і формування містобудівної структури у її
поймі у вигляді спочатку житлових кварталів, згодом – промислово-виробничих майстерень і нарешті залізниці [46].
Висновки. У результаті аналізу історичних
джерел, карт місцевості та свідчень сучасників можна зробити такі висновки. Унікальний міський
ландшафт Києва, що сформувався на рубежі
ХУІІІ ст., зумовлений фізико-географічними особливостями цієї території, а саме: пасмом Придніпровських гір, порізаних улуговинами, урочищами,
ярами та долинами з густою мережею водних потоків – річок, струмків, озер та боліт, які піддавалися
постійному впливу природних та рукотворних факторів. Природними факторами служили повені та
розливи річок, які спричиняли підмивання київських гір та обвали крутих ярів. Антропоморний фактор, що визначив зміни у міському ландшафті, полягав в активній господарській діяльності й освоєнні територій, будівництві й експлуатації
оборонних споруд, трасуванні вулиць, прокладанні
залізниці, міському будівництві, гідротехнічних роботах. Як наслідок людської діяльності міський
ландшафт Києва на поч. ХХ ст. (навіть у порівнянні
з ХУІІІ ст.) зазнав значних рукотворних змін: зникли з мапи міста річки, як наприклад: р. Почайна в
результаті створення штучного каналу і поглинання її Дніпром, випрямлення русел річок Глибочиця та Либідь і врешті-решт відведення їх у підземні колектори, перетворення малих річок Києва на
рівчаки, які пересихали внаслідок знищення навколишніх лісів і браку вологи, або відводилися у
підземні дренажні канави (Клов та Хрещатик).
Зведення на Печерському плато укріпленого
району – Печерської (Києво-Печерської, Новопечерської) фортеці упродовж ХVІІІ–ХІХ ст. і запровадження для її експлуатації експланадних правил
визначило особливості прилеглих ландшафтних територій: відкритої зони (еспланади) для ведення артилерійського обстрілу, вільної від міської забудови та рослинності. У свою чергу, будівництво фортеці спричинило освоєння нових територій –
Нової Забудови (Нового Строєнія) та Хрещатої долини, прокладання залізниці у поймі р. Либідь, зведення Ланцюгового мосту через Дніпро, будівництво шляхопроводів – Набережне шосе, Петрівська
алея, Наводницька дорога, Олександрівський узвіз,
вул. Велика Васильківська, перепланування і створення мережі вулиць на Старокиївському плато та
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Подолі, запровадження міського водогону та каналізації.
У перспективі планується натурне обстеження
та фотофіксація існуючих фортифікаційних споруд
Києво-Печерської фортеці з метою їх класифікації,
каталогізації та напрацювання рекомендацій щодо
подальшого використання та ревіталізації.
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Анотація
Статтю присвячено дослідженню критеріїв добросусідства, що застосовуються у практиці Європейського суду з прав людини. Практична потреба у такому дослідженні пояснюється тим, що за своєю природою рішення Європейського суду з прав людини є переконливим прецедентом, а отже ці рішення, не
будучи обов’язковими для судів України, підлягають обов’язковому врахування судами України при прийнятті рішень. Обов’язок судів України враховувати практику Європейського суду з прав людини означає
обов’язок таких судів керуватися також практикою за умови, що остання є розумною. У зв’язку з цим,
дослідження, у якому буде показано у чому полягає сенс тих чи інших критеріїв добросусідства, що використовуються у практиці Європейського суду з прав людини сприятиме вдосконаленню застосування рішень Європейського суду з прав людини у судовій практиці судів України. Крім того, такі знання будуть
корисні також і адвокатам, а також іншим спеціалістам у сфері права, адже вони дозволять зрозуміти логіку використання критеріїв добросусідства у практиці Європейського суду з прав людини і цим поліпшити їх застосування у практичній роботі, уникаючи лише формального посилання на рішення Європейського суду з прав людини.
Abstract
The paper deals with the good neighbourliness legal criteria, which are used in the European Court of Human
Rights practise. This research is practically significant because by their legal nature European Court of Human
Rights decisions are persuasive precedents, thus these decisions not being binding for Ukrainian courts shall be
taken into consideration by Ukrainian courts. Ukrainian courts obligation to take European Court of Human Rights
practice into consideration means the obligation to follow this practice provided that this practice is reasonable.
Therefore, the research demonstrating the essence of the good neighbourliness criteria, which are used in the practice of European Court of Human Rights will improve European Court of Human Rights decisions implementation
in Ukrainian judicial practice. Moreover, this research is useful also for the attorneys and for the others specialists
in the field of law because it allows to understand the logic of using neighbourliness criteria in the practice of
European Court of Human Rights and by this to improve their implementation, avoiding only formalistic referencing to the decisions of European Court of Human Rights.
Ключові слова: права людини, захист прав людини, право власності на нерухоме майно, обмеження
права власності на нерухоме майно, захист права власності на нерухоме майно, практика Європейського
суду з прав людини.
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Human Rights.
Необхідність вивчення практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) пояснюється не лише тим, що вона може збагатити розуміння критеріїв добросусідства. Підписана
04.11.1950 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [7], що була ратифікована
Законом України від 17.07.1997 № 75/97-ВР [9]
(далі – КПЛ), згідно з частиною першою статті 9
Конституції України є частиною національного законодавства України. КПЛ має вищу юридичну
силу щодо законів України. Вища юридична сила
міжнародних договорів випливає з положення

статті 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів [5], згідно з якою «кожен чинний договір є обов’язковим для його учасників і повинен
добросовісно виконуватись». Це положення означає, що Україна, ратифікуючи міжнародний договір, засвідчує своє волевиявлення його в подальшому виконувати. Саме тому прийняття наступних
законів, які суперечать ратифікованим міжнародним договорам України, слід розглядати як помилку і тлумачити норму права згідно з правилом,
встановленим міжнародним договором. Закони ж,
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яких було прийнято до набуття чинності міжнародним договором, не можуть застосовуватися у частині, в якій вони суперечать йому, оскільки держава, роблячи міжнародний договір обов’язковим,
виражає своє волевиявлення на те, щоб закони,
прийняті до набуття чинності міжнародним договором у частині, в якій вони йому суперечать, не діяли.
Останнім часом в Україні було надруковано кілька наукових праць, присвячених юридичній природі рішень ЄСПЛ. Рішення ЄСПЛ як джерела
права були досліджені у роботах Т.О. Коваленко
[10], Р.І. Марусенка [13] Ю.Ю. Попова [14], С.В.
Шевчука [36 с. 454–468]. Водночас критерії добросусідства, які використовує ЄСПЛ у своїй практиці
не були досліджені у зазначених вище роботах.
Одним із важливих результатів цих досліджень є висновок про те, що рішення ЄСПЛ є переконливими прецедентами, що означає, що суди України у своїй практиці повинні враховувати раніше
висловлені позиції ЄСПЛ, при цьому суди не зобов’язані автоматично слідувати положенням, висловленим ЄСПЛ [вільне тлумачення – 14 с. 50–51].
Таким чином, суди повинні керуватися лише тими
положення, висловленими ЄСПЛ, які є обґрунтованими і раціональними у конкретних умовах. У
зв’язку з цим, є практична і теоретична потреба розглянути положення, висловлені ЄСПЛ та показати
у чому полягає їх сенс, що дозволить уникнути формального застосування практики ЄСПЛ і поглибити реалізацію раціональних позицій, виловлених
у рішенні ЄСПЛ.
Правами, захист яких заявники можуть застосовувати для усунення негативного впливу на чужу
земельну ділянку, є право на життя (стаття 2 КПЛ),
право на повагу до приватного і сімейного життя
(стаття 8 КПЛ), право на мирне володіння майном
(стаття 1 Першого протоколу до КПЛ).
Критерії прийнятності негативного впливу
на об’єкти власності, вироблені у процесі розгляду справ про порушення права на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8 КПЛ). У
практиці ЄСПЛ застосовується підхід, згідно з яким
стаття 8 КПЛ закріплює два обов’язки держави.
Держава не повинна вчиняти дій, які негативно
впливають на приватне чи сімейне життя людини.
Поряд з цим, держава повинна забезпечити, щоб
інші приватні особи не порушували право на повагу
до приватного чи сімейного життя. Наприклад, у
пункті 24 рішення ЄСПЛ у справі «Діс проти Угорщини» від 09.11.2010 зазначено: «у цій справі Суд
[ЄСПЛ] вважає, що мало місце безпосереднє і
пряме порушення, яке спричиняло негативний вплив
на вулицю, на якій проживає заявник, та перешкоджало йому використовувати його будинок протягом зазначеного строку. Суд [ЄСПЛ] також вважає, що країна-відповідач не вжила всіх необхідних
заходів для належного виконання її позитивного зобов’язання гарантувати заявникові його права на
повагу до його будинку та приватного життя. У
зв’язку з цим мало місце порушення статті 8 Конвенції [КПЛ]» [23].
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Частина друга статті 8 КПЛ дозволяє органам
державної влади обмежувати право на повагу до
приватного і сімейного життя лише за умови, що
таке обмеження здійснюється згідно із законом і є
необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки, економічного добробуту країни чи для захисту прав і свобод
інших осіб. Тому дії держави, яка спричиняє сама
або дозволяє іншим суб’єктам спричиняти негативний вплив на будинок, будуть визнані правомірними лише за умови, що вони відповідають ознакам, визначеним частиною другою статті 8 КПЛ.
Для констатації протиправності діянь держави, внаслідок яких спричиняється негативний вплив, необхідно встановити, що такі діяння призводять до покладання на потерпілого тягаря, непропорційного
цілям, на досягнення яких спрямоване обмеження
права на повагу до приватного і сімейного життя.
Критерієм пропорційності впливу на приватне
і сімейне життя (та права власності на земельну ділянку) вважаються вимоги безпеки, закріплені законодавством. Зокрема, у разі перевищення нормативів граничнодозволеної концентрації забруднювальних речовин (далі – ГДК) ЄСПЛ застосовує
спростовну презумпцією небезпеки для здоров’я
людини. Зокрема, у параграфі 87 рішення ЄСПЛ у
справі «Фадєєва проти Росії» від 05.06.2005 [32] зазначено: «…Cуд [ЄСПЛ] звертає увагу на те, що
протягом значного проміжку часу концентрація
різних токсичних речовин у повітрі біля будинку заявниці істотно перевищувала ГДК. Російське законодавство визначає ГДК як безпечні концентрації
забруднювальних речовин… [в]ідповідно, у разі перевищення ГДК забруднення є потенційно шкідливим для здоров’я та добробуту осіб, на яких воно
впливає. Це презумпція, яка може бути спростованою в окремих випадках».
Застосування санітарних правил як спростовної презумпції пояснюється кількома обставинами.
Санітарні правила вимагають від тих, на кого вони
поширюються поведінки, яка усуватиме надмірний
негативний вплив на життя і здоров’я інших. Якщо
відповідач, порушуючи санітарні норми, негативно
впливає на позивача, то є підстави вважати, що такий вплив є неприйнятним, адже за інших умов такий вплив не був би забороненим нормативно правовими актами (санітарними правилами).
При цьому не можна не рахуватися з тим, що
Міністерство охорони здоров’я України, розробляючи і затверджуючи санітарні правила, може помилитися, встановивши надто м’які вимоги. Якщо вимоги санітарних правил надто м’які, то їх дотримання може не усувати надмірний негативний
вплив на життя чи здоров’я людини. У цій ситуації
не доцільно позбавляти права позивача вимагати
припинення діяльності, що спричиняє надмірний
негативний вплив, навіть якщо при цьому дотримано надто м’яких санітарних правил. Тягар доведення надмірності впливу лежатиме на позивачі.
Якщо останній не зможе довести надмірність
впливу, то буде діяти презумпція про те, що дотримання санітарних норм означає, що вплив є прийнятним.
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Помилка може мати місце і в бік надмірної суворості санітарних правил. У такій ситуації порушення санітарних правил не спричинятиме надмірного чи іноді будь якого негативного впливу на позивача. Також можуть з’явитися нові технології, що
дозволятимуть не спричиняти надмірного негативного впливу навіть тоді, коли об’єкт розташовано
ближче, ніж того вимагають санітарні правила або
у разі інших порушень цих правил. При цьому тягар
доведення буде лежати на державі. У разі потрапляння справи до ЄСПЛ саме уряд країни-члена повинен довести, що порушення санітарних правил не
спричинило і не може спричинити негативного
впливу на життя і здоров’я позивача. Якщо ж ці обставини не будуть доведені, то діятиме презумпція
про те, що порушення санітарних норм означає, що
вплив є надмірним.
Наведена вище презумпція виникла на підставі
статті 38 КПЛ, яка зобов’язує країни-сторони КПЛ
(далі – Країни-сторони) створювати всі необхідні
умови для того, аби ЄСПЛ міг належним чином розглянути справу. Досить часто інформацією, необхідною для доведення чи спростування вимог заявника, володіють лише органи державної влади. Відповідно, застосування принципу «affirmanti
incumbit probatio» [Affirmanti incumbit probatio
(лат.) – тягар доведення лежить на тому, хто стверджує, а не на тому, хто заперечує – див.: 4 c. 36]
призвело б до того, що права людини стали б номінальними, оскільки складність доведення порушення цих прав унеможливлювала б їх захист (параграф 272 рішення ЄСПЛ у справі «Акташ проти
Туреччини» від 24.04.2003 [16] та параграф 66 рішення ЄСПЛ у справі «Тімурташ проти Туреччини» від 13.06.2000 [31]). З іншого боку, органи
державної влади мають (чи повинні мати) всі засоби для доведення того, що концентрація забруднювальних речовин, яка перевищує ГДК, є безпечною.
Окрім нормативів ГДК, інші санітарні норми
також є показниками прийнятності чи неприйнятності негативного екологічного впливу. При цьому
санітарні норми лише тоді є критеріями припустимості впливу, коли їхнє порушення безпосередньо
спричиняє чи може спричинити негативний вплив
на потерпілого. Наприклад, у параграфі 114 рішення ЄСПЛ у справі «Дубецька та інші проти України» від 10.12.2011 [24] однією з підстав прийняття рішення про порушення Україною вимог
статті 8 КПЛ було розташування будинку заявниці
у межах санітарної зони відвалу. Особливістю санітарної зони є можливість перевищення нормативів
ГДК чи граничнодозволеного рівня фізичного
впливу (далі – ГДР) в межах цієї зони (пункт 5.4.
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом
МОЗ від 19.06.1996 № 173 [6]).
Для встановлення прийнятності негативного
впливу, поряд з нормативами ГДК і ГДР та іншими
санітарними нормами, ЄСПЛ використовує також
міжнародні стандарти та рівень безпеки, властивий
проживанню у кожному сучасному місті. Напри-
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клад, у параграфі 53 рішення ЄСПЛ у справі «Борисевич проти Польщі» від 01.07.2008 [18] суд зазначив, що заявниця не подала «…отримані в ході національної процедури чи у процедурі розгляду
справи у Суді [ЄСПЛ] жодних альтернативних досліджень, які б дозволили встановити рівні шуму в
її будинку та визначити, або перевищували вони норми, встановлені національним правом чи відповідними міжнародними екологічними стандартами,
чи перевищували рівень екологічної небезпеки, властивий проживанню у кожному сучасному місті».
На цій підставі ЄСПЛ зробив висновок про те, що
право заявниці, передбачене статтею 8 КПЛ, не
було порушене (параграф 56 рішення ЄСПЛ у
справі «Борисевич проти Польщі» від 01.07.2008).
У параграфі 78 рішення ЄСПЛ у справі
«Дзем’юк проти України» від 04.09.2014 [22] зазначено: «визначення мінімального рівня [шуму, необхідного для того, щоб встановити порушення права
на повагу до приватного та сімейного життя] є відносним та залежить від усіх обставин справи, таких, як інтенсивність та тривалість незручностей
та їхніх фізичних і психічних наслідків. Необхідно
враховувати також загальний стан довкілля. Суд
[ЄСПЛ] останнім часом нагадував, що вимога, яка
ґрунтується на положенні статті 8 [КПЛ], не
може бути доведеною, якщо заподіяння шкоди є
незначним у порівнянні з екологічними небезпеками,
притаманними життю у сучасному місті». Аналогічну думку ЄСПЛ висловив у параграфі 188 рішення у справі «Харді та Маіл проти Об’єднаного
Королівства» від 14.02.2012 [34].
У параграфі 53 рішення ЄСПЛ у справі «Борисевич проти Польщі» від 01.07.2008, ЄСПЛ наводяться три критерії допустимості негативного
впливу на чужу земельну ділянку:
норми, встановлені національним правом;
вимоги міжнародних екологічних стандартів
(Таку позицію було висловлено і в пункті 43 рішення ЄСПЛ у справі «Повел та Райнер проти
Об’єднаного королівства» від 21.02.1991. – [29]);
рівень екологічної небезпеки, властивий проживанню у кожному сучасному місті [рівень екологічної небезпеки, властивий проживанню у кожному сучасному місті, як критерій права на повагу
до приватного і сімейного життя визнано також і у
першому реченні параграфа 71 рішення ЄСПЛ у
справі «Іван Анастасов проти Болгарії» від
02.12.2010].
ЄСПЛ називає всі ці критерії рівноцінними, не
роблячи ніяких особливих застережень щодо черговості їхнього застосування. Тому, якщо вплив на
житло заявника перевищуватиме показник хоча б
одного з цих критеріїв, вплив буде вважатися неприйнятним, що даватиме підстави стверджувати
про порушення права на повагу до особистого і сімейного життя.
Використання таких критеріїв прийнятності
негативного впливу на житло людини таких критеріїв як: рівень екологічної небезпеки, що властивий
проживанню у кожному сучасному місті та вимоги
міжнародних екологічних стандартів (далі – Середні показники) пояснюється тим, що відмова від їх
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використання призводила б до того, що у разі якщо
національні норми країни-члена є більш м’якими
ніж Середні показники, тягар доведення неприйнятності впливу, який перевищує Середні показники,
однак не перевищує національні показники, було б
покладено на заявника. Такий стан практично заохочував би країни-члени до бездіяльності з перегляду національних показників прийнятності негативного впливу на здоров’я людини.
У практиці ЄСПЛ виникало питання про те,
який вплив на довкілля може свідчити про порушення права потерпілого. ЄСПЛ у цьому питанні
тримається думки, згідно з якою просте посилання
на те, що рішення органу державної влади не відповідає гігієнічним чи іншим нормам, коли немає негативного впливу на заявника (чи безпосередньої
небезпеки такого впливу), є недостатнім для констатації порушення права заявника, передбаченого
статтею 8 КПЛ (пункт 75 рішення ЄСПЛ у справі
«Іван Анастасов проти Болгарії» від 02.12.2010
[25]).
ЄСПЛ не вважає, що право на повагу до приватного і сімейного життя є порушеним також і у
випадку, коли довкіллю заподіяно шкоду, що не
призводить і не може призвести до заподіянням
шкоди заявникові. Так, у справі «Киртатос проти
Греції» заявник оскаржив рішення префекта та дозвіл на будівництво, оскільки ці рішення дозволяли
будівництво, в результаті здійснення якого було б
знищено болото як місце проживання водоплавних
птахів. Отримавши відмову у задоволенні позову у
місцевих судів, заявник звернувся до ЄСПЛ зі скаргою на порушення Грецією його права на повагу до
приватного і сімейного життя, яке передбачене
статтею 8 КПЛ. У рішенні ЄСПЛ по цій справі від
22.05.2003 [26] (параграф 53) зазначено: «у цій
справі, навіть якщо припустити, що довкілля зазнало істотних ушкоджень унаслідок будівництва
у цій місцевості, заявники не надали жодних переконливих аргументів, які б свідчили що зазначена
шкода птахам та іншим видам тварин, які живуть
у болоті та підлягають охороні, була такою, яка
безпосередньо впливає на їхні права, передбачені
параграфом першим статті 8 Конвенції [КПЛ]».
Далі у цьому ж рішенні ЄСПЛ (параграф 53) зазначив: «Суд [ЄСПЛ] не погоджується з тим, що
зміна умов проживання тварин у болоті є посяганням на приватне чи сімейне життя заявників».
Така позиція ЄСПЛ обумовлена тим, що завданням цього суду є саме захист прав людини, а не
перевірка того, чи правильно уряд країн забезпечує
задоволення загально-суспільних інтересів.
Питання про способи захисту прав, які має
право застосовувати ЄСПЛ, не вирішено чітко в
КПЛ. В юридичній літературі зверталася увагу на
субсидіарний характер захисту права ЄСПЛ [35 с.
14], який полягає у тому, що завданням ЄСПЛ є не
виконання завдань апеляційного суду або функції
четвертої інстанції щодо рішень національних судів [параграф 45 – 21], а розгляд рішень, прийнятих
органами влади відповідної країни у процесі реалізації дискреційних повноважень на предмет того,
чи відповідають вони вимогам КПЛ [параграф 53 –
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33]. Саме по собі це положення не дає відповіді на
питання про те, яких способи захисту може застосовувати сам ЄСПЛ.
Стаття 41 КПЛ передбачає обов’язок ЄСПЛ
надати потерпілій стороні справедливої сатисфакції у разі виявлення факту порушення КПЛ або
Протоколів до неї та якщо внутрішнє право відповідної Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування. У пункті шостому посібника
із застосування КПЛ щодо вимог зі справедливої
сатисфакції [15] (далі – Роз’яснення 2007) Президент ЄСПЛ роз’яснив, що справедливу сатисфакції
може бути присуджено відповідно до статті 41 КПЛ
у вигляді:
а) відшкодування майнових збитків;
b) компенсації моральної шкоди;
с) відшкодування видатків та витрат.
У пункті 19 Роз’яснення 2007 міститься тлумачення терміна «видатки та витрати». На думку Президента ЄСПЛ, «Суд [ЄСПЛ] може присудити відшкодування видатків та витрат заявника, яких він
чи вона понесли – по-перше, на національному рівні,
та далі в ході участі у процесі розгляду справи Судом [ЄСПЛ] – намагаючись відвернути настання
порушення чи намагаючись усунути його наслідки.
Такі видатки та витрати, як правило, включатимуть витрати на правову допомогу, судовий реєстраційний збір і подібне. Вони можуть також
включати витрати на дорогу та добові, зокрема,
якщо їх було понесено під час відвідування засідання Суду [ЄСПЛ]».
Положення статті 41 КПЛ, якщо її тлумачити
відповідно до Роз’яснень 2007, свідчать про те, що
ЄСПЛ не наділений правом зобов’язувати суб’єкта
господарювання, який здійснює небезпечну діяльність, зупинити чи припинити її або зобов’язати
державу сплатити потерпілому вартість житла,
якщо для усунення негативного впливу потрібно
переселити потерпілого з території, на яку здійснюється неприпустимий негативний вплив.
Наведене вище положення підтверджується
також і практикою ЄСПЛ. Так, фігурантка справи
«Фадєєва проти Росії», яка проживала неподалік
сталеливарного заводу «Сєвєрсталь», поскаржилася, що внаслідок діяльності цього підприємства у
місці її проживання було перевищено нормативи
ГДК щодо декількох забруднювальних речовин.
Одним із мотивів скарги заявниці було те, що уряд
відмовився вжити термінових заходів з переселення її у безперечне місце проживання (параграфи
106–108 рішення ЄСПЛ у справі «Фадєєва проти
Росії» від 09.06.2005). У результаті розгляду цієї
справи ЄСПЛ прийняв рішення, згідно з яким:
1) визнав порушення статті 8 КПЛ;
2) присудив компенсацію моральної шкоди;
3) присудив
відшкодування
майнових
збитків, яка включала витрати на послуги адвокатів
та податки;
4) відмовив у задоволенні решти вимог
заявниці щодо справедливої сатисфакції.
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Вищевикладене свідчить про те, що ЄСПЛ за
результатами розгляду справи приймає рішення,
згідно з яким:
1) визнає порушення права чи констатує те,
що порушення не мало місця;
2) присуджує компенсацію моральної та
відшкодування майнових збитків (яка включає
послуги адвокатів та інші витрати, пов’язані з
участю у розгляді справи).
На підставі рішення ЄСПЛ, яким встановлено
порушення права, передбаченого КПЛ, національний суд повинен переглянути своє рішення і
прийняти нове, яким застосувати спосіб захисту
права, який буде адекватним ситуації порушення
цього права. Саме таке уявлення про роль ЄСПЛ лежить в основі норм законодавства України, яким
регламентуються наслідки винесення рішення
ЄСПЛ про порушення Україною прав людини. Зокрема, відповідно до пункту третього частини п’ятої
статті 261 Кодексу адміністративного судочинства
України від 06.07.2005 № 2747–IV [11] однією з підстав для перегляду судових рішень в адміністративних справах є «встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною,
порушення
Україною
міжнародних
зобов'язань при вирішенні справи судом».
Таким чином, оскільки ЄСПЛ не застосовує
безпосередньо захисту права власності на земельну
ділянку, шляхом встановлення обов’язку усунути
перешкоди у користуванні, то він і не використовує
ієрархію критеріїв цього права. Сама ж ця ієрархія
має значення лише для визначення порядку застосування способів захисту цього права.
Для встановлення достатності заходів попередження чи усунення негативного впливу на житло
потерпілого, які передбачені законодавством,
ЄСПЛ порівнює результат застосування таких заходів та результат, якого було б досягнуто у разі застосування загальних критеріїв розумності впливу,
які використовуються у позовах про усунення незручностей (nuisance), які могли б бути використаними відповідно до положень загального права. У
справі «Повел та Райнер проти Об’єднаного королівства» ЄСПЛ, встановивши, що заходи, яких було
передбачено чинним законодавством та яких було
вжито особою, яка спричиняла вплив, призвели до
більшого зниження шуму у порівнянні із заходами,
яких заявник міг би вимагати у позові про усунення
незручностей (nuisance), які могли б бути використаними відповідно до положень загального права
[Параграф 44 рішення ЄСПЛ у справі «Повел та
Райнер проти Об’єднаного королівства» від
21.02.1991. – 29], ЄСПЛ прийшов до висновку про
те, що держава не порушила право заявників, яке
передбачене статтею 8 КПЛ.
Критерієм достатності заходів, вжитих урядом
з метою зниження рівня негативного впливу, є також дотримання вимог з врахування думки заінтересованої громадськості під час прийняття рішення, яким дозволено здійснювати такий вплив
[Параграф 43 рішення ЄСПЛ у справі «Повел та
Райнер проти Об’єднаного королівства» від
21.02.1991. – 29; параграфи 115, 118-125 рішення
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ЄСПЛ у справі «Ташкін та інші проти Туреччини»
від 10.11.2014. – 30].
Порушення обов’язку держави забезпечити
права на повагу до приватного і сімейного життя
буде мати місце також і у випадку, коли заходи захисту цього права будуть недостатньо ефективними. Показником неефективності таких заходів
може бути надто тривалий строк, необхідний для
отримання рішення органів влади, яке б дозволило
забезпечити припинення негативного впливу на
приватне і сімейне життя заявника. Наприклад, у
справі «Бор проти Угорщини» заявник повинен був
витратити більше шістнадцяти років з моменту набрання чинності КПЛ для Угорщини (05.11.1992)
для того, щоб отримати обов’язкового до виконання рішення суду. Протягом цих шістнадцяти років заявник змушений був перебувати під впливом
шуму, потужність якого перевищувала ГДР. Невжиття судом жодних примусових заходів для припинення такого впливу на заявника ЄСПЛ вважав
«непропорційним індивідуальним навантаженням»
на заявника, що було підставою для висновку про
те, що держава не забезпечила виконання свого позитивного обов’язку гарантувати право заявника на
повагу до його приватного і сімейного життя (параграф 28 рішення ЄСПЛ у справі «Бор проти Угорщини» від 18.06.2013 [17]).
Частина друга статті 8 КПЛ дозволяє органові
державної влади обмежувати право людини на повагу до приватного і сімейного життя, проте лише
за умови, що таке обмеження здійснюється згідно із
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Положення частини другої статті 8 КПЛ
не означає, що негативний вплив на місце проживання заявника буде законним кожного разу коли
він є необхідним для забезпечення суспільних інтересів чи інтересів інших осіб. Вплив, про якого говорить частина друга статті 8 КПЛ, повинен бути
пропорційним, тобто таким, без якого не можна відвернути більшу шкоду суспільним інтересам, аніж
та, яка мала б місце у разі відмови від діяльності,
яка спричиняє такий вплив. Особливістю наведеної
вище справи було визнання ЄСПЛ факту порушення обов’язку держави забезпечити справедливого балансу інтересів заявника та інших суспільних інтересів. Незабезпечення цього балансу полягало у тому, що заявникові для отримання
обов’язкового до виконання рішення суду потрібно
було більше шістнадцяти років. При цьому, заявник
не вимагав припинити експлуатації залізної дороги,
яка спричиняла шум, він вимагав лише зниження
шуму до рівня, передбаченого ГДР. Тому суспільний інтерес, який протистояв інтересові людини у
зниженні рівня шуму, був інтерес не здійснювати
додаткових витрат на переобладнання потягів та самої залізної дороги з метою знизити рівень шуму.
ЄСПЛ вважав утримання від таких витрат зумовить
непропорційний тягар для заявника (параграфи 22,
24 рішення ЄСПЛ у справі «Бор проти Угорщини»
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від 18.06.2013). Таким же непропорційним тягарем
для заявника ЄСПЛ вважав також і необхідність витратити більше шістнадцяти років для отримання
обов’язкового до виконання рішення суду, яким
власника залізної дороги було зобов’язано вжити
заходів зі зниження шуму (параграфи 26, 27 рішення ЄСПЛ у справі «Бор проти Угорщини» від
18.06.2013).
Критерії прийнятності негативного впливу
на об’єкти власності, вироблені у процесі розгляду справ про порушення права мирно володіти
своїм майном (стаття 1 Протоколу першого до
КПЛ). Стаття 1 Протоколу першого до КПЛ гарантує право кожній фізичній чи юридичній особі мирно володіти своїм майном. У своїй практиці ЄСПЛ
виходить з того, що ця стаття породжує обов’язок
держави не лише утримуватися від порушення
права на мирне володіння майном, а і активний
обов’язок попередити негативний вплив, що перешкоджає реалізації такого права [Параграф 145 рішення ЄСПЛ у справі «Онерилдіс проти Туреччини» від 18.06.2002. – 28]. Як правило, держава забезпечує
виконання
активного
обов’язку
забезпечити недоторканість права власності за допомогою встановлення умов здійснення екологічно-шкідливої діяльності. Такі умови встановлюються шляхом видання актів індивідуального характеру (дозволи, наприклад), а також шляхом
прийняття нормативно-правових актів (генеральних планів, різних правил тощо).
Органи державної влади повинні забезпечити
справедливого балансу між інтересами особи,
право власності якої може зазнати обмеження від
шкідливої діяльності, та осіб, які здійснюють шкідливу діяльність. Наприклад, у параграфі 145 рішення у справі «Онерилдіс проти Туреччини» від
18.06.2002 [28] ЄСПЛ зазначив: «при визначенні
того, чи існує позитивний обов’язок [держави вживати заходів щодо недопущення перешкод для
права на мирне володіння об’єктами власності] до
уваги необхідно взяти справедливого балансу, який
повинен бути забезпечений між загальними інтересами громади та інтересами індивіда, пошук якого
проходить червоною ниткою через положення
Конвенції [КПЛ]».
Методи пошуку такого балансу дуже близькі
до пошуку балансу під час реалізації права на повагу до приватного чи сімейного життя. У ряді випадків ЄСПЛ вважає, що якщо встановлено, що
право на повагу до приватного чи сімейного життя
не порушено, то немає потреби розглядати справу у
частині порушення права мирно володіти
об’єктами власності (оскільки житло є об’єктом
власності) [параграф 70 – 27].
ЄСПЛ вважає, що країна припустилася порушення обов’язку, який впливає зі статті 1 Протоколу Першого до КПЛ, якщо органи державної
влади не вжили заходів, яких вони могли і повинні
були вжити для відвернення шкоди об’єктам власності потерпілого. Зокрема, у справі Онерилдіс
проти Туреччини ЄСПЛ вважав це право заявника
порушеним. Порушення його права полягало у
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тому, що протягом тривалого часу заявник проживав неподалік сміттєзвалища. Одного дня в результаті накопичення метану відбувся вибух, який призвів до загибелі декількох членів його сім’ї та знищення об’єктів його власності (житла). При цьому
органи державної влади, на думку ЄСПЛ, не вжили
заходів з недопущення проживання заявника та
членів його сім’ї у небезпечному для проживання
місці (пункт 146 рішення ЄСПЛ у справі «Онерилдіс проти Туреччини» від 18.06.2002[28]).
Положення другого речення частини першої
статті 1 Протоколу Першого до КПЛ, на перший погляд, дає привід вважати, що наведена вище стаття
охороняє людину від протиправного втручання у
здійснення права власності лише держави, що покликана захищати та реалізовувати суспільний інтерес. Зокрема, згідно з другим реченням частини
першої статті 1 Протоколу Першого до КПЛ,
«[н]іхто не може бути позбавлений своєї власності
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права». На наш погляд, наведене вище
положення означає, що створення невиправданих
незручностей одному власникові земельної ділянки
діями чи бездіяльністю іншого, якщо при цьому потерпілий не зміг захистити своє право власності,
буде порушенням його права власності і положення
частини першої статті 1 Протоколу Першого до
КПЛ.
Нерідко держава обмежує право власності
приватної особи в інтересах інших приватних осіб.
Конфлікт, що виникає у такій ситуації, часто є конфліктом не лише між особою, право власності якої
обмежено та державою, такий конфлікт виникає
між потерпілим та приватними особами, в інтересах яких держава обмежувала таке право власності.
Іноді не встановлення належних обмежень чужих
прав ЄСПЛ вважав порушенням права власності
осіб, в інтересах яких слід було б встановити таких
обмежень. Наприклад, у пункті 119 рішення у
справі «Геттон на інші проти Об’єднаного королівства» від 08.07.2003 [1] Європейський суд з прав
людини зазначив: «питання полягає у тому, чи під
час реалізації політики щодо нічних польотів у Аеропорті Гітроу в 1993 році було забезпечено справедливого балансу інтересів між суперечливими інтересами осіб, на яких впливає нічний шум, та громади в цілому …». У пункті 122 цього ж рішення
Європейський суд з прав людини сформулював
своє завдання таким чином: «Суд [Європейський
суд з прав людини] повинен розглянути, чи можна
стверджувати, що Країна забезпечила справедливого балансу між тими інтересами [інтересами
економічного добробуту країни в цілому] та протилежними до них інтересами осіб, на яких впливає шум, включаючи заявника». Хоча скрізь ЄСПЛ
говорить про інтереси добробуту країни, однак із
тексту рішення випливає, що для захисту права власності осіб, на яких негативно впливає шум, потрібно встановити обмеження права власності на земельну ділянку інших суб’єктів (у цьому випадку аеропорта).
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Навіть якщо порушення права людини є лише
приватним, тобто таким, що не шкодить безпосередньо іншими людям, то і в такому разі держава, що
не забезпечила захисту такого права, порушила свій
обов’язок забезпечувати такі права. У зв’язку з цим
правильною видається думка, згідно з якою «…
держави-члени Ради Європи мають вживати заходів, аби запобігти діям, несумісним із Конвенцією
[КПЛ], незалежно від того, хто вчиняє ці дії – органи публічної влади чи приватні особи» [12 с. 136].
Незабезпечення прав приватної особи, якого порушують інші приватні особи, є таким же невиконанням обов’язку «забезпечувати права людини», тому
обов’язок держави-сторони КПЛ гарантувати «…
кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією,
права і свободи, визначені в розділі І Конвенції
[КПЛ]» (стаття 1 КПЛ) означає і обов’язок держави
забезпечувати захист прав, передбачених КПЛ та її
протоколами також і у разі їх порушення приватними особами.
Наведені вище висновки підтверджуються
практикою ЄСПЛ, у якій застосовується принцип,
згідно з яким держава повинна забезпечити справедливого балансу інтересів між інтересами приватних осіб (пункт 54 рішення Європейського суду з
прав людини у справі «Бедат проти Швейцарії» [3],
пункт 54 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Паломо Санчес та інші проти Іспанії» від 12.09.2011 [2] та інші).
Застосування справедливого балансу між правами різних осіб як критерію прийнятності негативного впливу пояснюється тим, що право однієї
особи нічим не краще ніж право іншої особи, тому
допускати дисбаланс на користь когось із власників
було б нічим не виправданим.
Критерії прийнятності негативного впливу
на об’єкти власності, вироблені у процесі розгляду справ про порушення права на життя
(стаття 2 КПЛ). Логічною складовою цього
права є право на безпеку життя і здоров’я людини.
Такий розвиток права на життя обумовлений двома
його особливостями. По-перше, у практиці ЄСПЛ
набуло поширення тлумачення статті 2 КПЛ, згідно
з яким вона передбачає не лише обов’язок держави
утримуватися від умисного та незаконного позбавлення життя, а й передбачає обов’язок вживати заходів щодо гарантування життя (параграф 62 рішення ЄСПЛ у справі «Онерилдіс проти Туреччини» від 18.06.2002). По-друге, створення
надмірного ризику для життя людини визнано
ЄСПЛ порушенням права на життя (параграф 63–
64 рішення ЄСПЛ у справі «Онерилдіс проти Туреччини» від 18.06.2002).
Спричинення негативного впливу, який перевищує критерії права на екологічну безпеку, є дуже
часто разом з тим і порушенням правил добросусідства і відповідно – права власності чи інших речевих прав на земельні ділянки.
Для належного застосування розширеного тлумачення змісту права на життя потрібні критерії достатності заходів, яких має вживати держава для
зниження рівня ризику. У справі «Онерилдіс проти
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Туреччини» від 18.06.2002 ЄСПЛ констатував недостатність заходів, яких вжили органи влади Туреччини задля забезпечення заявникові та членам
його сім’ї права на життя. 7 травня 1991 року на вимогу Ушкударського (Üsküdar) районного суду міста Стамбул колектив експертів підготував звіт
щодо безпеки експлуатації звалища відходів у районі Стамбула Умраніє (Ümraniye). У цьому звіті експерти дійшли висновку, згідно з яким експлуатація цього сміттєзвалища є небезпечною для довкілля, тварин та здоров’я людей, в тому числі і
через загрозу вибуху метану. Текст цього звіту було
доведено до відома міської ради міста Стамбул, Міністерства охорони здоров’я, Офісу Прем’єр-міністра Туреччини з екології. Зазначений офіс видав розпорядження про усунення порушень вимог законодавства на сміттєзвалищі в Умраніє (Ümraniye),
яке не було виконано. Близько 11 години ранку 28
квітня 1993 року на зазначеному сміттєзвалищі стався вибух метану, внаслідок якого загинули члени
сім’ї заявника та було знищено його будинок.
На думку ЄСПЛ, органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування, до повноважень яких
належить моніторинг відповідних об’єктів, не могли не знати про ризики, спричинені утворенням
метану, та заходи, необхідні для відвернення цієї
небезпеки, особливо зважаючи на існування спеціальних нормативно-правових актів у цій сфері, вимог яких не було дотримано (параграф 79 рішення
ЄСПЛ у справі «Онерилдіс проти Туреччини» від
18.06.2002). Зазначені обставини, а також те, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування не вжили заходів з відселення мешканців будинків, розташованих неподалік сміттєзвалища,
стали підставою для висновку про порушення урядом Туреччини обов’язку вживати заходів із забезпечення права заявника та членів його сім’ї на
життя (стаття 2 КПЛ).
Зі справи «Будаєва та інші проти Росії» відомо,
що заявниця проживала у місті Тирниауз Республіки Кабардино-Балкарія (далі – РКБ), розташованому неподалік гори «Ельбрус» у центрі Кавказу. У
період з 18 по 25 липня 2000 року там відбулася серія зсувів, які спричинили загибель чоловіка заявниці, заподіяння шкоди здоров’ю членам її сім’ї та
знищення її будинку. ЄСПЛ у своєму рішенні у цій
справі від 20.03.2008 [20] визнав Росію такою, що
порушила обов’язки із забезпечення права заявниці
на життя, яке передбачене статтею 2 КПЛ. Підставою прийняття такого рішення було невжиття органами належних і достатніх заходів із запобігання
шкоди здоров’ю та майну громадян. Висновку про
недостатність заходів, яких вжили органи влади
РКБ, ЄСПЛ дійшов з огляду на наступне.
30 серпня 1999 року Гірничий інститут поінформував Міністерство ліквідації надзвичайних ситуацій РКБ про необхідність ремонту протизсувної
дамби, яка була пошкоджена зсувом, та просив обладнати систему раннього попередження з метою
забезпечення вчасної евакуації населення у випадку
зсуву. 17 січня 2000 року ця ж установа повідомила
Прем’єр-міністру РКБ про необхідність встанов-
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лення спостережних постів для забезпечення евакуації населення у разі зсуву, якщо ремонт дамби
здійснити неможливо. 7 березня того ж 2000 року
голова Ельбруської районної державної адміністрації також повідомив органи влади РКБ про необхідність вжиття зазначених вище заходів. Нарешті,
7 липня 2000 року Гірничий інститут надіслав ще
одного листа Міністру ліквідації надзвичайних ситуацій РКБ, в якому містилося прохання негайно
встановити спостережний пост.
На підставі вищенаведеної інформації ЄСПЛ
дійшов висновку, згідно з яким органи влади РКБ
не могли не знати про загрозу зсуву та необхідність
вжиття термінових заходів із захисту населення від
його негативних наслідків. Незважаючи на це, органи влади РКБ не вжили заходів, які б допомогли
відвернути смерть потерпілого та майнової шкоди.
При цьому органи влади РКБ мали достатньо часу
для вжиття таких заходів (параграфи 149–151 Рішення ЄСПЛ у справі «Будаєва та інші проти Росії»
від 20.03.2008).
У цій справі ЄСПЛ для встановлення
правомірності чи протиправності бездіяльності
органів влади РКБ оцінював, чи була можливість у
цих органів вжити заходів, які б відвернули загрозу
для життя та майна людей. При цьому факт
існування можливості оцінюється, виходячи з того,
яких заходів могла б вжити дбайлива держава.
ЄСПЛ оцінює, чи існувала можливість для вжиття
заходів з відвернення ризику для життя людини та
її майна саме для держави в цілому, а не для
окремого органу влади. У зв’язку з цим пояснення
уряду країни про те, що не було виділено коштів на
фінансування ремонту дамби та вжиття інших
заходів не звільнило уряд від відповідальності,
оскільки в такому випадкові вина держави полягає
у неналежному виділенні коштів для вжиття заходів
з відвернення ризику для життя та майна людини
[див.: пункти 38, 149 рішення ЄСПЛ у справі
«Будаєва та інші проти Росії» від 20.03.2008. – 19].
Таким чином, критерієм достатності заходів,
спрямованих на запобіганню негативному впливу у
цих справах, став рівень обачності, який міг і повинен був забезпечити абстрактний дбайливий орган
державної влади чи місцевого самоврядування.
Службовці кожного органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування зобов’язані знати вимоги
чинного законодавства і вживати заходів із забезпечення безпеки, яких ці акти вимагають. У цій
справі, на думку ЄСПЛ, органи влади не забезпечили вжиття заходів, які передбачено актами законодавства, та не подбали про достатній рівень обачності, а отже, не виконали обов’язків із гарантування заявникові права на життя.
Застосування рівня обачності, який міг і повинен був забезпечити абстрактний дбайливий орган
державної влади чи місцевого самоврядування є виправданим, адже він з одного боку органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні робити все можливе для попередження загрози життю, а з іншого боку не можна від цих
органів вимагати вживати неможливих заходів.
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Висновки
1. ЄСПЛ застосовує правило, згідно з яким
держава порушила свій обов’язок забезпечувати
права людини, передбачені Конвенцією про захист
прав і основоположних свобод, лише у випадку,
коли вона не вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання гарантувати
заявникові його права.
2. ЄСПЛ застосовує спростовну презумпцію
порушення права на повагу до приватного та сімейного життя у разі порушення санітарних нормативів безпеки. При цьому незначне порушення санітарних норм та негативний вплив на довкілля, які не
створюють ризику для здоров’я чи власності людини, не вважаються порушеннями права на повагу
до приватного та сімейного життя.
3. Аналіз
практики
ЄСПЛ
засвідчує
обов’язок держави забезпечувати недоторканість
права власності за допомогою встановлення умов
здійснення шкідливої діяльності. Такі умови встановлюються шляхом ухвалення актів індивідуального характеру (дозволів, наприклад), а також шляхом прийняття нормативно-правових актів (генеральних планів населених пунктів, різноманітних
правил тощо). Отже, порядок надання дозволів чи
прийняття інших рішень, якими уповноважений орган встановлює умови подальшого здійснення небезпечної діяльності, є процедурою реалізації права
власності потенційно заінтересованих осіб.
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Аннотация
В данной статье, посвященной методам восстановления спортсменов по чир-спорту, рассматриваются
и описываются основные и самые эффективные способы для их восстановления в период между соревнованиями.
Abstract
In this article, devoted to the methods of recovery of athletes in Chir-sport, discusses and describes the main
and most effective ways to restore them in the period between competitions.
Ключевые слова: чир-спорт, спортсмен, восстановление, метод, соревнования.
Keywords: Chir-sport, sportsman, recovery, method, competitions.
Чир-спорт — отдельный самостоятельный вид
спорта. По нему проводятся соревнования как российского масштаба, так и европейского. Результаты
деятельности соревнований в чир-спорте во многом
зависят от физической, специальной и технической
подготовки. Однако, одним из самых важных аспектов, на мой взгляд, является восстановительный
процесс после соревнований.
Годовой цикл подготовки спортсменов по чирспорту является одним из ключевых моментов
всего тренировочного процесса. На данном этапе
своего развития для чир-спорта одной из главных
проблем является проблема оптимизации планирования нагрузок в процессе подготовки спортсменов. Однако, данная проблема ещё не получила
должного развития.
Учебно-тренировочный план по чир-спорту
состоит из:
− теоретических занятий;
− практических занятий;
− психологической подготовки;
− сдачи контрольных нормативов;
− участия в соревнованиях;
− врачебного контроля.
Одной из важных частей тренировочного процесса является профилактика травматизма. Частые
травмы мешают нормальному течению тренировочного процесса спортсмена и говорят о его неправильном построении. В период тренировок и соревнований задача тренера и спортсменов состоит в
том, чтобы строго соблюдать правила безопасности

– это позволит уменьшить риск получения травмы.
И тренерам, и спортсменам чир-спорта следует осознавать важность безопасности. Черлидеры
должны понимать силу воздействия процесса тренировок на свой организм и заботиться о его здоровье. Следует помнить о разминке и растяжке до и
после тренировки.
Чтобы восстановить работоспособность обучающихся спортивных школ используются такие
восстановительные методы, как:
1) педагогические,
2) гигиенические,
3) психологические,
4) медико-биологические.
Все вышеперечисленные методы используются, учитывая возраст, квалификацию спортсмена
и его индивидуальные особенности.
Педагогические методы являются главными,
так как при неправильном построении тренировки
все остальные методы окажутся совершенно неэффективны. Они предполагают рациональное построение тренировочного занятия, которое способствовало бы активизации процессов восстановления организма.
Особое психологическое воздействие на
спортсмена и обучение его приемам психорегулирующей тренировки осуществляют профессиональные психологи. Это весьма увеличивает у
спортсменов скорость течения восстановительных
процессов.
Гигиенические средства – это требования к режиму дня спортсмена. Необходимо обязательное
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соблюдение гигиенических требований по отношению к местам проведения занятий и используемому
инвентарю.
Медико-биологическая группа включает в
себя рациональное питание, витаминизацию, физиотерапию и различные виды массажа. Данные методы назначаются врачом и протекают строго под
его контролем. При разработке режима питания
следует пользоваться рекомендациями Института
питания РАМН, в основу которых положены принципы сбалансированного питания.
На стадии начальной подготовки спортсменов
рекомендуется восстановление организма естественным путем:
− чередование дней тренировок и отдыха;
− постепенное увеличение интенсивности,
количества нагрузок;
− проведение тренировок в форме игры.
Также важно применение таких гигиенических
средств, как:
− контрастный душ;
− прогулки на свежем воздухе;
− витаминизация;
− рациональное питания.
На учебно-тренировочных этапах свыше 2-ух
лет обучения основными являются педагогические
способы:
− оптимальное построение тренировки и соответствие ее интенсивности состоянию организма
спортсмена;
− рациональное соотношение нагрузок и отдыха.
На этапе совершенствования спортсмена и роста количества соревнований увеличивается время,
которое требуется для восстановления организма.
В качестве дополнительных педагогических
методов могут использоваться такие, как:
− переход с одного вида спорта на другой;
− чередование тренировок различного количества и интенсивности;
− смена длительности отдыха.
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Способы восстановления применяются только
в случае снижения работоспособности организма
или при непереносимости текущих тренировочных
нагрузок спортсменом. Если восстановление работоспособности происходит естественным путем, то
дополнительные методы могут повлечь за собой
спад тренировочного эффекта. В момент выбора
методов восстановления особое внимание нужно
обратить на индивидуальную выносливость
спортсменов во время нагрузок на тренировках или
соревнованиях. Измерителями выдержки могут
служить личные ощущения спортсменов и объективные показатели (частота дыхания, сердцебиение, пульс, потовыделение, и т. д.).
Последовательное увеличение нагрузок на
определенных этапах тренировок входит в противоречие с происходящими приспособительными
изменениями в организме спортсмена. В следствие
этого приходится на уровне с отдыхом на некоторое время уменьшать количество нагрузок, что позволяет произойти в организме спортсмена определенным перестройкам. Поэтому динамика тренировок приобретает волнообразный характер. Такие
изменения нагрузки характерны как для небольших
периодов тренировочного процесса, так и для этапов годового цикла.
Таким образом, можно сказать, что для эффективного восстановления спортсменов по чирспорту между соревнованиями требуется совокупность различных методов.
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Abstract
The article dwells on the issues of conducting and organizing student's self-research work in the conditions
of introduction in the educational process of the credit-module system. One of the most important components of
the educational process is an independent self-research work, which involves the integration of various types of
collective and individual learning activities, which is carried out both during indoor classes and outdoor classes,
as well without the teacher's involvement, as under his direct leadership and mentoring.
Keywords: self-research, self-determination, credit-module system, forms and methods of education.
The main characteristic for understanding the student's educational activity is self-determination. Understanding the problem of autonomy of students in the educational process is the basis of a responsible attitude
towards the professional training and education of future specialists. Reformation of the higher education
led to an increase in interest in finding effective pedagogical conditions for the formation of student's autonomy, which also helped to manage mastership of the
content of educational material qualitatively, deliberately planning self-development of intellectual, moral
and physical abilities [1, 2, 3].
The credit-modular system can intensify students'
research paper; motivate their aspirations for a permanent, and not just a sessional participation in the learning process. Purposefully organized research paper allows creating the necessary conditions for forming a
conscientious attitude to the educational process (student's apprenticeship), to cultivate a sense of obligation
and responsibility, work ability and initiative desire,
persistence and self-discipline, as well as to encourage
to the creative start-up and other ethical norms, necessary for decent performance in professional activities.
The main goal is to form a creative personality of
a dentist, capable for self-development and self-education. The solution of this problem covers not only the
transference of already gained knowledge from a
teacher to a student. It is necessary to transform students from the passive consumer of knowledge into an
active creator, who can formulate the problem, analyze
it, find a solution and get the optimal and suitable result.
Cooperating with that, the research work is an important form and basis for student apprenticeship. The
student must study on his own, because the quality of
the training and educating of specialists in the higher
school is determined not only by the amount of certain
knowledge and skills, but also by obtaining the ability
to independent and by creative activity. It stimulates
clinical thinking in the field of education, which aim is
to achieve and fulfill the main goal: the student is an
active participant in the educational process [4, 5].
The purpose and tasks of research work of students – is an independent study of separate blocks of
the program, systematization, deepening, generalization, consolidation and practical application and usage
of student's knowledge of the discipline.
The lecture was always considered as the most effective form of emotional influence on the formation of
a professional position, individual education, and the
formation of a responsible attitude to learning. The lecture course involves submitting the material in a problematic form with a preliminary text acquaintance of
the students with the main content of the lecture. This
tactic of the lecturer allows concentrating the attention
of the students on the visualization of the main content

of the material, active involvement in understanding the
information provided, mutual communication and discussion, rather than simply writing the abstracts of the
lecture. It is important for lecturer to develop the student's interest and motivation by deepen independently
in the material from the difficult sections of the discipline. The scientific developments that are being introduced into the lecture course allow us to obtain new
data on contemporary views on issues of etiology, pathogenesis, early diagnosis, and tactics of treatment and
prevention of dental diseases, to form clinical and creative thinking in students, cause their cognitive activity
and encourage to the different types of researching activities.
The certain potential for students' self-development in the conditions of credit-module system may become the other forms of an organization of the studying
process: seminars, scientific conferences, disputes, etc.
The participation of students in them is a real opportunity to not only acquire knowledge and skills, expand
the experience, but also to determine the level of competence on certain issues, express their own vision, and
simply establish themselves in their own self-sufficiency [6].
Modern technologies of teaching provide gradual
mastership of student's knowledge. This implies a detailed, solid assimilation of the theoretical material and
its complete reproduction, the formation of a system of
professional skills (sensorimotor, perceptual, and professional) and skills (use of knowledge and action
skills) and creative work of the student in preparing him
as a doctor. This process takes place and is being
achieved at the theoretical and clinical departments [7].
At practical lessons during clinical reception and
consultations of patients we work out the tactics of,
which includes discussion of possible variants of treatment, drawing up a plan, stage, and sequence of manipulations and forecasting the results. Students must be
involved in this process.
During the practical training, the technology of
flexible situational learning in the system of vocational
training is widely used by solving clinical problems and
tasks. The purpose of technology situational learning
means that the main emphasis is taken not only in order
to master the knowledge, but also on remaining their
own acquisition. The most important functions of the
teacher in this work is the development of a model of a
specific clinical situation that took place in real life with
conflict and contradiction. Everyday practical training
is conducted by solving typical problems, while during
the analysis, situations are also solved with the aim of
solving professional non-typical tasks, which in their
own terms are the elements of complication, possibly
an atypical clinic, diagnostics, treatment with surplus
data, require urgent decision, etc.
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A compulsory component of training is clinical
analysis – a form of development of clinical thinking
and research skills. The subject of clinical examination
are the most complex cases in the diagnosis, errors and
complications that have arisen during and after treatment, traditional and new methods of diagnosis and
treatment. The complex of these activities together with
an active cognitive position contributes to the development of their thinking, finding the right choice of action
and solution in one or other typical or atypical situations.
It should be noted that the independence of the student is especially important in this system of training.
The implementation of this system facilitates compliance with the following didactic conditions:
• joint educational activity of a teacher and a student when establishing cooperation between them;
• integration of indoors and outdoors classroom
activities;
• combining external and internal control, which
ensures the intensity and efficiency of feedback.
Here is a brief description of each of the conditions:
1. The joint educational activity of a teacher and a
student is based on the positions of cooperative and collaborative learning, in which the effect of community is
formed, especially when participants work together in
an unstructured group and create an educational situation. In practical classes, the student may feel somewhat in the role of a doctor. Providing the opportunity
of directly performance of individual manipulations at
the stages of treatment – is a motivation for more professional work, which leads to independent work with
special literature, obtaining additional information, acquaintance with modern developments in the field of
dentistry. Professionalism is formed in the process of
practical activity. The functions of a teacher in implementing this condition are to help students achieve the
best results.
2. Integration of indoor and outdoor classroom
forms of educational activities.
The principle of integrality involves the presence
in the educational process of a mutually interdependent
and interdependent integrity, the establishment of connections and relationships between the components of
educational activity by incorporating them into new
communication systems.
Observations of the real process show that the optimal correlation of different forms (indoor and outdoor) of the organization of the educational process
contributes to the development of students’ self-independence and self-sufficiency, creative transformation
of educational skills in the new communicative conditions.
G. Trofimova formulated the requirements for indoor classroom work, which should:
• been characterized by a high aesthetic level of
content, forms and methods;
• organically combined with classroom work;
• be based on the level of students' training;
• based on a combination of the leadership role of
the teacher with the activity and independence of students;
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•to combine individual, group and mass work.
Among the forms of indoor classroom work, the
so-called forms of formal cooperative learning are the
most effective; when students work together for the
same period, reach the goals that have been distributed,
and those that involve joint implementation. The
groups formed on this basis provide a platform for all
other common general training procedures.
3. The combination of external and internal control, which provides the intensity and efficiency of
feedback.
An independent way of evaluating academic work
helps to master the general ways of action, self-control
skills and self-esteem, and helps to develop self-independence. In order for students to have a clear benchmark in their evaluation activities, the normative
method of control is also used in order to provide students with visual examples for work. Readiness of the
student to internal semantic evaluation of his activity
indicates the development of reflexive opportunities,
the ability to make feedback, which allows him to see
the reasons for his academic success or failure, evaluate
the degree of achievement of the planned result, correlating it with their own actions.
Among the own forms of control, one can distinguish the following:
• educational commentary, which consists in the
fact that one of the students, by carrying out certain actions, explains them based on a specific source;
• structuring texts and compiling various kind of
notes, while developing the ability to analyze evidence,
control the process of working with text;
• self-examination of answers;
• delegation of roles (assistant, consultant,
speaker, opponent, etc.);
• drawing up plans of practical and mental actions
in the performance of various tasks;
• mutual verification of oral and written answers
(useful in small verification check-outs, students exchange works and reviews, independently develop
(read, comprehend) new material, working in pairs,
write questions to what they have already read, using
«letters for mutual control»).
In modern conditions, the introduction of a creditmodule system of training, test control of the acquisition of knowledge and skills solves the problem purely
by not only the control and examination, but also performs training and demonstration functions. As a result,
the biggest emphasis is being expressed on the most important positions for dentistry, on the formation of a
certain logic, on the formulation of conclusions (clinical thinking), on the increasing of motivation in learning and mastering the basic knowledge. Only the selfanalysis and self-examination help students to increase
their motivation in studies and the capacity of grasping
the basic knowledge. The teacher, assessing the nature
of the answers to various tasks, should analyze, including the quality of the tests created, to improve and increase their level in the future.
The above-mentioned conditions for the development of self-deterrence in the conditions of a creditmodule system, together with pedagogical means,
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forms and methods of teaching, provide a developing
personality function during educational activities.
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THE LAW OF POPULATION SURVIVAL AS AN INFORMATION AND METHODOLOGICAL
BASIS FOR THE TECHNOLOGIES OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT IN THE TRAINING OF
MEDICAL STUDENTS AND MEDICAL ORGANIZERS
Tarallo V.
«Bukovinian State Medical University», Ukraine
Abstract
To determine the basic information and methodological technology for teaching medical students and health
care organizers to manage public health. Materials and methods. Census materials and the health dynamics of rural
residents of Northern Bukovina in 1970 were processed using our own methods (1, 2, 3).
Keywords: education, medical students, survival, population.
The law of survival of populations Stage.
I. Collecting and arranging data by means of the
traditional statistical processing of the materials of the
population mortality, using the tables of mortality and
survival. At the same time, the authenticity and validity
(consistency) of the results which corresponded to the
demands of scientific rigidity. A check-up has shown
that the known methods of constructing the mortality
tables do not exactly realize demographic reality.
Therefore, for the purpose of arranging the data a new
method was worked out and used by the authors especially for this purpose aimed at compiling mortality tables [43], the shortcomings of the former methods have
been eliminated in it.
Stage II. Modeling the process of survival was
carried out by means of testing the models of survival
by
B.Gompertz-W.Makeham,
P.Weibull,
P.M.Ogibalov, V.P.Voitenko and others. The results of
the approbation have demonstrated that each of the
models has its own shortcomings and a number of
drawbacks, common to all models, namely:
- M.Puason – according to the strength of mortality in it does not depend on age, there isn’t an age
limit in generations, as it were, in principle and, correspondingly the life span does not depend on the demographic reality.
- P.Weibull’s model, transferred from the theory of the fatigue of metals and alloys (not living objects) into the field of demography does not give a clear
description of the dynamics of survival of older ages
(after 70 years), has no restrictions of the age limit of
generations i.e. does not approach a zero (0), where 0

is a condition that all those born will die on the expiry
of the finite interval of time.
- B.Gompertz-W.Makeham’s model. B.Gompertz stated that mortality grows with time (age) in geometric progression. W.Makeham introduced a permanent correction – for leveling the mortality curve, but
arbitrary without any substantial sense. Moreover, the
strength of mortality is monotonously increasing according to their model in other words, the corresponding curve may be (in letters) only J – shaped.
At the same time, their model does not envisage
the presence of the age limit in generations in principle
and is unable to describe exactly the parameters of survival in the youngest age groups. These shortcomings
in total do not permit a model to present accurately the
demographic realities of the process of survival:
- V.P.Voitenko’s model (a combination of two
models: P.Weibull and B.Gompertz-W.Makeham) preserved non-coordination of the internal and external parameters of survival, peculiar to former models and was
based on the assumption that the causes of the children’s and senile mortalities are interdependent (the
first contradiction of the model): the formula of the
model is derived on the basis of an ordinary multiplication of the survival functions of Weibull and GompertzMakeham) and on this particular basis it turned out with
a calculated analysis of the formula that the model age
of death – the internal (biological) characteristic of the
population, does not depend on the environmental conditions under which it exists (the second contradiction
of the model). The following contradiction of the for-
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mula of the model was the fact that the function of sur-



vival in the null age does not equal the unit ( l 0  1
), as if it precludes a possibility of the survival of all
newborns. Finally, the fourth contradiction of the
model lies in the fact that its formula does not permit to
approach a zero (0) at the end of survival curve, i.e. the
model is bereft of a demographic axiom that all the born
persons must die. On this basis the model rules out a
possibility to measure the limiting age and that, in its
turn, excludes also a possibility of approaching calculations of the duration of separate stages of life of a generation and, in the long run, does not permit to calculate
the real parameters of survival and collective health.
- P.M.Ogibalov’s model is applicable only for
an analysis of large populations, it is capable of describing (in letters) only U – shaped curves of mortality (in
other words, the index of congenital vital capacity of a
generation of newborns in it is, the index always less
than one). Moreover, this particular model is not able
to describe correctly (for the same reason) mortality at
the age over 70 years. Finally, a calculation of the limiting age of life based on the model formula is not feasible.
Other models of survival exist, as a rule, derivatives from the above-mentioned. The principal shortcomings of all the indicated models are:
- mortality in all the models is presented and determined as a contingency;
- none of the models permits to determine (and
measure) separate stages of the life cycle of generations;
- a possibility of calculations in all the models
of integral population indices of health is absent;
- their application is not supposed in the practice
of public health care from an evaluation of the dynamics of the population health and the efficacy of programs (functioning) of the system of health care.
Taking this into account, we have elaborated a
completely different, new model of the law of survival
[40] in which all the drawbacks intrinsic to the former
models have been eliminated, for the first time direct
integral indices of the health of the population have
been discovered, the semantics of their values has been
specified and a possibility as well as conditions of integrating the elaborated model into the system of administering public health have been created.
The formula of the law of the survival of populations is the following1:


x x0   ,
l x   exp 

  1  x x0 

where

(1)

l  x  is the function of survival for a gen-

eration of a certain age x or a relative share of persons
who have been living from birth to the present age ( x
),whereas in a systemic analysis it is an integral functional characteristics of the dynamics of changes of the
condition of health and the quality of the quality of life
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of the population in a specific environment and, simultaneously, the index of the preservation (loss) of the resource of the population health;

х0 -the maximum span of the population health,
the maximum and, at the same time, the specific (biological) resource of health and life;
- the internal, inborn vital capacity (a biological aspect) or the internal life endurance (a social aspect) of a generation, a congenital ability for preservation (to preserve health, not to die, to survive) primarily
in childhood and puberty age;
- congenital health resource;
- the index of the ability to adapt to the habitation environment throughout the entire life cycle of an
individual and the population or the quality of the gene
pool of the population;
-  - external life durability of the population;
- the degree of its generations towards the
preservation of the specific, natural parameters of survival to arbitrary age x under the conditions of a
changing environment;
- the index (speed) of losses of the specific (biological) resource of health and life;
- the index of a possibility of the population to
adapt the environment of habitation to internal requirements (as the intensity of interaction);
- the index of “benevolence” (quality) of the environment from the point of view of preserving health
and life (of unborn resource) in mature age – middle
and older age groups.
(–) - the “minus” sign signifies that the function
survival (the preservation of the resource of health and
life) is always less than one (1.0) and its values diminish in the course of time – with an increase of age, the
years of life.
The socio-medical content of the law is the following:
the dynamics of the quality (the resource value) of
health and life of the population throughout the duration of the entire life cycle of an arbitrary and real gen-



eration ( x0 –in accordance with the duration of the age
limit),integrally expressed in the parameters of survival
( l ) of all ages ( x ) groups – l x , directly dependent


on irreversible exp  losses   at all the stages of existence  x x0  the congenital resource of health  
,
due to an interaction with the environment   , which

together (in accordance with a chosen mode of life) determine the rate of losses of this resource towards adjusting to a specific surroundings and a compensation of
the impact of acting negative factors in it throughout the
lifetime –  1  x x0 .





Thus, the law of the survival of a population in its
essence:
- demonstrates consistent patterns (ability) of
generations to be preserved (and preserve their health)

Here and below mathematical developments were carried out together with P.V.Gorsky, Senior Research Associate of the
Center of the System Research of Public Health, Doctor of Physical and Mathematical Sciences
1
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for a period of the specific cycle of life and changing
environmental conditions;
- is a general law of preserving the “resource of
health and life”, a mathematical expression of the stability of a connection of the basic factors, determining
the preservation of health and life of any generations of
the population (populations);
- is law of an association of survival l(x) with
the leading factors of health –

 , , x0 , by drawing

them together in time and space where time is the age
of separate groups of people (at a concrete moment),
and space is the life cycle;
- is a law of conformity (link) of the “biological” and the “social” on the life cycle of the existence
of populations;
- is a law of a change of values (magnitudes) of
survival - l(x), or, in other words, a law of a transition
of survival values l(x) from one level to another on a
complete life cycle.
Stage III. A check of the model on real statistical data (with a changing structure). Exactly at this
stage the characteristics of the law bulged out: unique
for districts, standard for regions, provinces and natural for any territories.
It has been established that the discovered model
represents a stable link of singled out factors (parameters) of health and this connection is almost functional.
This conclusion was obtained, when testing the model
for sensitivity of the association <<age - survival>>
with due regard for an interrelation of the principal parameters of the law (  ,

 , x0 ), the result which

turned out to be a constant, as well as, while checking
postulates (hypotheses) used, when constructing a
model: all of them were corroborated.
The interpretation of the said postulates is the following:
1. Every generation is allotted by some resource
of life endurance stipulated by the evolutional – historical development of the ancestors' health that is used
evenly in the process of the vital activity (based on the
linear law of W.A.Weibull. All the born persons must
die upon the expiry (exhaustion) of their biological specific resource (a demographic reality).
2. The number of persons, living up to the age of
x, takes into account the dependence of an interaction
of a population and the environment of its habitation,
as well as the presence of the function of life endurance
to the disintegrating effect of the environmental conditions (and is described by the fundamental law of distribution of Maxwell-Boltzmann's distribution law (according to [1]).
3. The function of an interaction of a population
with the environment increases(and is exhausted) with
age according to the degree law.
The data of the mortality tables processed (with
due regard for these postulates enabled to approach,
first, an evaluation of consistent patterns in the dynamics of health and survival, constructing an appropriate
model and after checking it on real statistical data (with
a variable structure) – a law.
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It has been determined that the model expresses a
stable link of singled out factors and this link bears a
functional character (upon testing for sensitivity of the
ratio “age – survival”).
A correlation of the parameters of the internal and
external life endurance was also checked with a relationship “the age of life – the limiting age of life; the
result of the interrelation turned out to be a constant (invariable)”.
Afterwards we checked the above – mentioned
postulates on which a model was constructed and so
was the role of the parameters of internal and external
life endurance, as well as the age limit i.e. their significance in the processes of the survival (and health
preservation) of the population.
Stage IV. The determination of the connection
of the parameters of the law formula with these or
other events.
The graphic model of the survival of populations
was superimposed by events in consequence of which
a topology of their connection with survivability was
obtained (according to critical points of a transition
from one state to another). There were confirmed geographical, landscape-geochemical, social, territorial
specific characteristics of the curves (a connection of
the latter with the Chernobyl events, a resource support
of the public health etc. [36]. On this basis internal coordination of all qualitative parameters of the population health is determined (morphological – structures
according to the gender and age with functional – mortality and morbidity due to the causes, and genetic –
living till a concrete age), as well as their “external”
conformity – with the factors of the environment of
habitation, in particular, with the availability of the services of the system of public health.
Stage V. A connection of the medico-demographic characteristics (the birth rate, death rate,
the structures based on the gender and age) used in
the model was determined with the medical characteristics (the incidence rate, case fatality rate convalescence), the depth of this connection. As a result,
the following findings were obtained:
- the demographic indices – the only accurate
and most fully taken into consideration in domestic and
world statistics, in other words, the material used in the
model can be relied upon with certainty;
- the demographic indices are the principal (denominators) in calculations of all the medical indices
associated with health. That is, their characteristics (the
internal structure) determine the quantities of the values
of these indices and this association is reliable;
- the demographic determinants are the only
population characteristics, contributing to a coordinated approach towards any other health indices and
they coordinate in themselves the temporal and spatial
characteristics, of phenomena, at that, that is, the use of
them is correct from the scientific positions;
- the demographic determinants are the only
population characteristics in which a complete conformity of the “biological” and the “social” in the existence (life) of a human, the population is observed.
On this basis the discovered parameters of the model of
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the law - α, γ, x0 enable to correctly coordinate the biomedical and socio-ecological characteristics of the
health and the vital activity of people.
The characteristics of the law model submitted appeared to be the basis of its use in medicine and public
health.
It should be underlined that the demographic parameter – “survivability” in the law of survival reflects
and manifests a link of the biological and social in a
human and the population, where “health” is to be
found inside, between them, that is, inside this connection.
The density of the distribution of the population
according to ages stipulated by survivability (mortality), in its essence, represents a connection of the parameters of the distribution of the population according
to age with health (as the resource of existence) where
the density of the people (according to age groups) expresses in a demographic aspect the “potential of
health” of a generation (population, deme, population
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in a definite territorial zone (district, region, area, country) during the time under study.
The following phenomena are observed in the
curve of survival during the life cycle (Fig.1):
- an even distribution: here we come across the
so-called a habitual (natural) course of events in the
prism of the territorial traditions of the population's existence (A);
- nonlinear dependences: those or other rhythmic fluctuations of health manifestations (the rhythmic
of processes) on the cycle of the population existence
(groups of people) – (B);
- regimens with “exacerbations” (when information shrinks to a dot) – they reflect “splashes” - malfunctions in the population health, its existence and its
relationships with the environment (surroundings) – social, ecologic, technogenic, a real physical environment
(its elements – floods, earthquakes, tornadoes and others) or an environment changed by man (anthropogenic) – (C).

Fig. 1. A typical curve of population survival
These characteristics of the distribution of the population density (based on ages and gender) on the territories of its habitation integrally represent the “degree
of health” as the “quality resource” of health survival,
existence.
Therefore, we can single out an integral, ecologic,
economic, medical-social and other connections in the
“resource of health”, determine their place, significance

and the role in the processes of the organization, development and the loss of health.
The reasons set forth evidence: the parameters of
the law are basic in the calculations of viability and life
endurance of the population (a population, nations),
when evaluating risks to the existence of the latter (their
conditions), while determining directions and ways of
their elimination, a calculation of the volume of the
necessary funds for these ends in view and, finally, the
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basis for determining prognoses of the population
health and the content of administrative decisions in order to achieve their desired parameters.
Thus, for the first time, a systemic association of
the survival of groups of people till age x with the following three direct (from the positions of biological
statistics) health indicators (x0, α and γ) is singled out;
where:
x0 – “power”–“the power of health” – a specific
resource of health and life – the age limit as a stable
geno-geographical invariant of people’s maximum life
endurance which developed historically under concrete
territorial – geographical conditions of their habitation
with certain national – cultural, regional – ecological,
economical and other characteristics of their way of life
and activity.
α – “energy” -the “resource of health” - internal,
congenital life endurance (viability) as a congenital
ability to preserve health, to survive, not to die;
o the index of the ability of adapting to the environment at arbitrary age x;
o relative frequency (index) of survival till age
x;
γ – “time” - the “speed” (time) of using, ruining
the resource of health, life;
- external life endurance or the degree of endurance to the preservation of the specific (biological) the
parameters of survival (till any age x) under the conditions of a changing environment;
- the index (the speed) of expending the life resource, depending on the quality of the environment;
- the index of the ability to adapt the environment
for the preservation of health (as the intensity of an inter
action of the environment and the population);
- the index of deflections in the environmental
condition for the sake of ensuring natural (normal, specific) characteristics of survival;
-the index of adaptability, benevolence (qualities)
of the environment to preserve health, primarily in mature and older age.
Health, as a profoundly internal index, exists without us. Its components and manifestations (one of them
- the population health) and their interaction exist in nature. The population (a human) itself (himself) makes
its choice according to its own selected model of the
mode of life in the environment of those or other (in
accordance with qualitative parameters) its elements
and interacts with them. The result of its interaction is
the preservation or a loss of the resource of health (the
years of life).
The law registered by us as the “law of the survival
of populations” [40], represent consistent patterns
(conditions and abilities) of generations to be preserved (to preserve their own health) throughout the
specific cycle of life (in all the age – gender groups) and
changing conditions of the outdoor environment – the
environment of existence.
In terms of physics the constructed model of the
law of survival of a population may be called bio-thermodynamically-reliable.
The following serves as a reason for giving such a
characteristic:
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1. The function of survival is based on the assumption that there exists an evolutionally formed resource of health (viability) – this provision underlies
the theory of aging by B.Strehler - S.Mildvan and
agrees with the principal provisions of thermodynamics;
2. The function of the distribution of this resource is described by the law of Maxwell-Boltzman
from thermodynamics;
3. Finally, the function of survival coincides with
the law of W.Weibull derived from the theory of the
fatigue of metals and alloys and, in the main, reflects
the demographic situation observed.
The model of the law of the survival of populations in its expounded form does not contain shortcomings (contradictions) of the previous models of the law
and was used by us for the first time as a theoretical and
methodical basis to solve medico-social tasks-problems
of the population health and the system of public health.
The basic properties of the law of the survival of
populations are the following:
1. The function of survival satisfies such a differential equation which does not contain environmental
parameter (γ)

dl  
1 
l ln l .
  
dx  x x0  x 

(2)

The latter (γ) must be, from the mathematical point
of view, a “constant of integrating”, that is, it must be
determined by the characteristics of the habitation environment and population life endurance, where γ characterizes the environment itself and those changes
which are introduced into it by the activity of the population.
On the other hand, value

l ln l may be interpreted

as a measure of information which is obtained by a population from the environment and, at the sametime as a
measure of a disintegrating effect on a population on
the part of the environment. Thus, the speed of extinction is proportional to this measure of information.
2. The law must contain the parameter of a restriction of the maximum life spanof the generation, i.e.
fulfill condition l (x0) = 0
Then the function of the force of mortality possesses the following properties:
- with any value of life endurance (α) of the
function of the force of mortality μ (x) must tend to infinity at the age limit (x0);
- with the parameter of life endurance less than
1 (α< 1) the function of the force of mortality μ (x) tends
to infinity in null age (x=0), i.e. the index of viability
(α) must be sensitive to the levels of the infant mortality.
- with the parameter of life endurance equaling
1 (α = 1) the function of the mortality force μ (x) in null
age has a finite value different from zero (equaling
1/xx0) and increases monotonously from this value to
infinity within the interval from birth till death [0, x0];
- with life endurance more than 1(α> 1) the
function of the mortality force μ (x) within the interval
[0, x0] monotonously increases from 0 to infinity (∞);
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- in case of α< 1 the function of the force of
mortality μ (x) has the minimum at the point:
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in any case the maximum average life span cannot exceed the value of age limit x0. Hence, if x0 is the age
limit, then the following inequality is always performed
2
2
  2  2  
= l0 (0) <x0.
,
xmin  x0
 2  3  2
Case a = ∞ corresponds to an ideally stable popufrom which it follows, according to the obtained lation, whereas case γ = ∞ - to an ideally favorable enresults [53] that value xmin with
vironment for health and survival. In both these cases a
x0 = 119 years, cannot exceed 20.47years and this population and all its generations can use their resource
value xmin is attained with a=0.293.
of life endurance and health to the full and transform it
Hereat, the period from birth to xmin should be con- into a life resource.
sidered a period of an adaptation of a population during
In case x0 → ∞ and finite α and γ, l (x) = 1 with
this period, as a matter of fact, not only biologically, any finite x, that is, the age limit does not really exist
but a socially determined value, as well as Probably, in and the life of a generation is eternal. This circumstance
particular, this circumstance can explain the fact that radically distinguishes this particular law from all oththe age of majority is considered to equal 21 years in ers which, as V.P.Voitenko put it, “are open to the right,
the developed countries.
because the humanity hopes for eternal life”.
3. With a, tending to infinity (with a restricted
Proceeding from the above – mentioned properties
value of γ), as well as with γ tending to infinity (with a the following fundamental theorems of the theory of
restricted value of a), the function of survival l (x) al- survival coordinated with the fundamental elements of
ways equals 1, with the exception of point x=x0, that is thermodynamics follow:
Table 2
Comparative analysis of theorems of the theory of survival coordinated with the fundamental elements of thermodynamics
Elements of thermodynamics
Theorems of the theory of survival
1. It is impossible to create a machine which would 1. There are no populations which would function in
perform useful work without heat (energy) consump- the environment of existence without the expenditure
tion in a closed cycle.
of the resource of life endurance health)
2. It is impossible to transform consumed heat (en- 2. It is impossible to transform (realize) the resource
ergy) into mechanical work completely.
of life endurance (health) into the life resource.
3. It is impossible to achieve an absolute zero of tem- 3. No function of an interaction exists for the populaperature
tion with the environment of habitation, identically
equal to zero.
Theorem 3 establishes the fact that a population
always interacts with the environment, expending the
resource of life endurance (health).
The age limit is a time equivalent of the resource
of life endurance and is determined (according to
V.P.Voitenko and L.P.Poliukhov) mainly by intracellular processes.
The law of survival makes it possible to introduce
the following function:
1

y 
F  ,     exp 
 dy ,



1

y


0

(3)

which, being multiplied by age limit x0, determines the average-expectancy life at birth.
The function from α and γ – F (α,γ), that is, a realization of an interaction of internal and external life endurance characterizes the degree of a conversion (realization) of the resource of life endurance health) of an
arbitrary generation into its life resource. It is not complicated to understand inequality F (α, γ) < 1 from the
aforesaid. In addition, it meets reality, since after the
death of an organism as an entity its separate tissues and
organs remain viable during a certain space of time; the
latter phenomenon is used and makes a transplantation
of organs feasible.

The degree of converting the resource of life endurance into the life resource is the larger the higher the
values of parameters α and γ. Hence, they may be considered the basic parameters of the process of survival.
Hereat, α is the “internal” (to be more exact, internal-external) parameter, while γ – the “external” (to be
more exact external-internal) parameter.
For human populations it denotes the following:
α–characterizes the gene pool of the population
and its ability to adapt to the environment, whereas
γ – characterizes, on the one hand, the “benevolence” of the environment to survival in it, on the other
hand, the ability of a population to adapt the environment to the requirements of its own existence and survival.
Conclusions.
1. The methodology of the law of population survival, based on the theory of the population mortality,
complements it significantly, makes it work as constructive program actions.
2. Using the law of population survival allows
you to go to the controlled management of public health
in any territory.
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ЯКОСТІ
Цюк О.А.
Львівський торговельно-економічний університет
викладач кафедри іноземних мов
THE UNIVERSITIES OF SWEDEN: THE FEATURES OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE
SYSTEM
Tsyuk O.A.
Lviv Trade and Economic University
teacher of the department of foreign languages
Анотація
У статті проаналізовано особливості побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університетах Швеції. Автор, на прикладі Університету Лунда, визначає основні завдання побудови внутрішньої системи якості освіти, характеризує провідні напрями побудови діяльності університетів, визначає
організаційну структуру членів ради з дослідницьких програм. Зазначено, що вагому роль у створенні внутрішньої системи якості, надається студентському самоврядуванню.
Abstract
The peculiarities of the construction of an internal quality assurance system in the universities of Sweden are
analyzed in the article. The author, on the example of the University of Lund, defines the main tasks of constructing
the internal system of quality education, characterizes the leading directions of building the universities’ activities,
defines the organizational structure of the board members for research programs. A significant role in creating the
internal quality system is provided to student self-government that is indicated.
Ключові слова: якість освіти, автономія університетів, система вищої освіти, валідність оцінювання.
Keywords: the quality of education, the autonomy of universities, the system of higher education, the validity
of assessment.
Глобальні тенденції розвитку сучасної вищої
школи позначені збільшенням автономії закладів
вищої освіти – як у визначенні змісту освіти, так і
управлінні діяльністю університету; переходом від
патерналістської моделі прямого контролю держави за академічними інституціями до практики
незалежної експертної оцінки їхньої діяльності й
управління фінансовими стимулами забезпечення
якості; пошуком способів диверсифікації фінансових джерел і розвитку підприємницької ментальності під впливом конкуренції на ринку освітніх послуг; зростанням суспільних очікувань щодо соціальної відповідальності університету; пошуком
більш продуктивного синтезу між освітою, дослідженнями та інноваціями в університетських стінах
[1].
Мета статті: схарактеризувати особливості побудови внутрішньої системи забезпечення якості
освіти в університетах Швеції (на прикладі одного

університету), визначити можливості імплементації досвіду Швеції у вітчизняну систему вищої
освіти.
У Швеції відповідальність за вищу освіту і наукові дослідження покладено на парламент та уряд,
які приймають рішення щодо правил організації діяльності мережі закладів вищої освіти. Зокрема, у
повноваження шведського уряду входить: надання
статусу університету; прийняття законодавства, що
регулює сектор вищої освіти; фінансування курсів
вищої освіти та навчальних програм; фінансування
високої частки досліджень; призначення віце-канцлерів закладів вищої освіти; регулювання органів,
задіяних у секторі вищої освіти.
Однією з особливістю побудови системи вищої освіти Швеції є чітко визначені і широкі права
студентів у сфері забезпечення і покращення якості
освіти, які активно діють ще від 60-их років ХХ сто-
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ліття. Студентські права щодо оцінки курсів регулюються Актами і Постановою про вищу освіту.
Обговорення рівня і масштабів студентського залучення триває і надалі. Не дивлячись на тривалість
цього процесу, студенти вже сьогодні мають широкі права у сфері підвищення якості, оцінки і
прийняття рішень. У зазначеній Постанові чітко
прописано, що студенти повинні бути представлені
у всіх нарадах та робочих групах, які приймають рішення, і діяльність яких стосується навчальних
програм і різних студентських справ. Це означає,
що студенти мають своїх представників у вчених
радах університету і факультетів, а також у різних
комісіях та робочих групах (наприклад, стосовно
змін у розкладі чи в екзаменаційних процедурах).
Так само студенти є завжди представлені у різних
перевірочних комісіях, які проводять опитування
щодо процедури оцінювання курсів, перевірки предметів і програм.
Заклади вищої освіти Швеції користуються великою свободою в рамках статутів, постанов і правил, установлених урядом. ЗВО можуть приймати
рішення у реалізації різних напрямів, зокрема:
• організація закладу вищої освіти в підрозділи
та органи прийняття рішень;
• розподіл державного фінансування в рамках
організації;
• процедура забезпечення якості;
• зміст та розробка курсів та навчальних програм;
• кількість доступних місць на курсах і навчальних програмах;
• процедура прийому та зарахування;
• зосередження на дослідженнях;
• контрактна освіта.
Самоврядні і незалежні заклади вищої освіти
мають велику свободу щодо керівництва та управління своїми справами [11].
Заслуговує на увагу внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Університеті Лунда
(Швеція). Саме в контексті нашого дослідження ми
проаналізуємо цю систему більш грунтовно.
Університет Лунда є одним з найстаріших навчальних закладів Скандинавії. Офіційно заснований у 1666 році, а ще до 1436 року був визнаний як
Studiumgenerale, інститутом міжнародного досвіду,
на сьогодні вважається одним з найвидатніших університетів Скандинавії.
В університеті існує один з найширших асортиментів міжнародних навчальних програм, а також кілька унікальних міждисциплінарних програм
(понад 100 навчальних програм, обмінних курсів та
1 000 окремих курсів у всіх предметних областях,
що викладаються англійською мовою, що і приваблює студентів з усього світу). Університет Лунда
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співпрацює з усіма університетами по всьому світу
і є єдиним шведським університетом – членом престижних міжнародних дослідницьких мереж Ліги
європейських університетів (LERU) і Universitas 21
(U21). Студенти мають великі можливості для навчання або стажування за кордоном [7, 42].
В Університеті Лунда є широкий спектр факультетів, шкіл і відділів, а також спеціалізовані дослідницькі центри та інститути, багато з яких є мультидисциплінарними і в партнерстві з іншими організаціями[7, 9].
Забезпечення та підвищення якості освіти універистету включає всі види діяльності, спрямовані
на розвиток та підвищення якості першого, другого
та третього циклів курсів та програм, які викладаються в університеті. Забезпечення та підвищення
якості в університеті Лунда базується на стратегічному плані університету.
Основна відповідальність за забезпечення якості та удосконалення в навчальних програмах та курсах університету лежить на кожному факультеті.
Орієнтиром для підвищення якості є навчання студентів і докторантів. Забезпечення та вдосконалення якості розроблено таким чином, що вони узгоджуються з, і надають документацію для участі,
в зовнішніх системах оцінки, як на національному,
так і на міжнародному рівнях [10].
Відповідно до Правил процедури Університету Лунда у 2012 році була створена Університетська рада з питань освіти, яка займається питаннями стратегічної освіти в першому і другому циклах, коли рішення на рівні факультету є
неприйнятним через їхній загальноуніверситетський характер. Сфера компетенції також включає в
себе принципи забезпечення якості і підвищення
якості. Університетська рада з питань освіти – це
перш за все підготовчий і дорадчий орган. Віце-канцлер може делегувати рішення з деяких питань до
Університетської ради з питань освіти [4].
Відповідно до Правил процедури Лундського
університету, у 2015 році було створено Всесвітню
раду з дослідницьких програм. Рада з дослідницьких програм займається питаннями стратегічного
розвитку освіти в галузі освіти на рівні докторантури, де рішення на рівні факультету недоцільне через їх загальноуніверситетський характер. Сфера
компетенції також включає в себе принципи забезпечення якості і підвищення якості. Рада з дослідницьких програм є перш за все підготовчим та дорадчим органом. Віце-канцлер може делегувати
Раді рішення з певних питань. Склад Ради з дослідницьких програм регулюється Правилами процедури[12]. На рис.1 наведено організаційну структуру членів ради з дослідницьких програм.

32

The scientific heritage No 36 (2019)

Голова /
Професор

Секретар
Ради з
досліджень

Про віцеканцлер

Члени Ради з
дослідницьких
програм:
Представники
персоналу
організацій

Представники
факультету:

Представники
студентів

Рис. 1. Організаційна структура членів ради з дослідницьких програм
Офіс з якості та оцінки, у підрозділі у справах
студентів, пропонує консультації та підтримку
щодо забезпечення якості в освіті, а також розробляє методи та інструменти в цій галузі. Офіс також
відповідає за мережу підвищення якості Лундського університету, що складається з координаторів
щодо забезпечення якості різних факультетів [10].
Основні завдання щодо забезпечення та покращення якості в Університеті Лунда:
1. Оцінка вищої освіти.
2. Валідація – забезпечення якості нових програм і курсів.
3. Національна система оцінки якості.
4. Опитування.
5. Оцінки курсів та звіти про оцінку курсу.
6. Публікації - звіти про опитування та дослідження.
7. SunetSurvey.
8. Відносини випускників.
Схарактеризуємо наведені завдання.
1. Оцінка вищої освіти: оцінка курсів та програм пов'язана з їх забезпеченням якості реалізується за допомогою ряду різних інструментів і процесів. Оцінювання вищої освіти може проводитися
кількома різними способами – за допомогою зовні-

шніх оцінок, а також внутрішньо. Внутрішня оцінка є важливою частиною забезпечення якості у
Лундському університеті і здійснюється за допомогою різних процесів оцінки.
Забезпечення якості базується на стратегічному плані Університету Лунда та європейських керівних принципах – Стандартах та Керівних принципах забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), які були встановлені для
програм навчання вищої освіти. Оцінка курсів і
програм також базується на національній системі
забезпечення якості, що відповідає Шведському органу вищої освіти[5].
2. Валідація – забезпечення якості нових програм і курсів: процес валідації/перевірки передбачає перегляд та оцінку якості нових програм, перш
ніж вони будуть включені в діапазон університету.
Аналогічним чином повинні бути затверджені також окремі курси, які можуть призвести до певної
кваліфікації або ступеня.
Перевірка нових програм є основним елементом роботи по забезпеченню якості в Університеті
Лунда і проводиться в рамках планування освіти на
факультетах:
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• перевірка здійснюється на основі критеріїв
огляду якісних умов для реалізації і проведення певної програми;
• валідація повинна забезпечити умови для
програм, що підтримують високий стандарт, як на
національному, так і на міжнародному рівні, перш
ніж вони будуть прийняті;
• валідація – це застосування міжнародних керівних принципів, представлених у Стандартах та
керівних принципах для Європейського простору
вищої освіти (ENQA 2015) [15].
3. Національна система оцінки якості: Шведський орган вищої освіти (UKÄ) відповідає за оцінювання якості навчальних програм та курсів вищої освіти Швеції. У 2016 році UKÄ запровадила
нову систему забезпечення якості для перегляду та
підвищення якості вищої освіти Швеції. Робота, виконана за новою системою, розпочалася у 2017
році. Офіс з якості та оцінки надає консультації та
координує підтримку у зв'язку з національними оцінками.
Національна система оцінки якості складається з чотирьох компонентів:
- оцінка заявок на повноваження на здобуття
ступеня;
- огляд процесів забезпечення якості закладів вищої освіти;
- оцінка програм;
- тематичні оцінки.
У 2017 році було проведено тематичну оцінку
зусиль закладів вищої освіти з метою сприяння сталому розвитку. В Університеті Лунда ініціатором
проекту з забезпечення якості є університетська
рада з питань освіти, що відповідає цим новим вимогам.У 2017 році низка програм третього циклу в
Університеті Лунда оцінюється Шведським органом вищої освіти (UKÄ) [8].
4. Опитування: внутрішня оцінка є важливою
частиною забезпечення якості у Лундському університеті і здійснюється за допомогою різних процесів оцінки. Зокрема: опитування студентів першого
курсу є типом опитування, проведеного упродовж
першого семестру, мета якого полягає в тому, щоб
врахувати досвід студентів, які тільки що почали
навчання, та їхній шлях до університету та вищої
освіти; опитування студентів першого курсу проводяться в режимі он-лайн і адресовані студентам усіх
факультетів. Результати можуть бути представлені
в рамках факультетів, так і в усьому університеті.
Опитування студентів першого курсу проводяться
та координуються Офісом з якості та оцінки
(Quality and Evaluation office) у співпраці з факультетами.
Тематичні опитування стосуються конкретного напрямку навчання або перспективи освіти. Ці
дослідження проводяться на регулярній основі і метод варіюється в залежності від спрямованості опитування; отримані результати спрямовані на удосконалення різних рівнів та напрямів освіти в межах університету.
Опитування випускників здійснюється у рамках документації, необхідної в комплексній системі
забезпечення якості, доцільно враховувати досвід
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колишніх студентів і докторантів. Дослідження випускників Університету Лунда мають на меті описати вимоги ринку праці щодо курсів і програм університету, а також досвід їх випускників про свої
дослідження[14].
5. Оцінки курсів та звіти про оцінку курсу: оцінювання курсів та звіти з оцінювання курсу є важливими для розвитку курсів в Університеті Лунда.
Саме через звіти про оцінку курсу можна врахувати
досвід студентів окремих курсів.
• Університет відповідає за проведення оцінки курсу: положення про те, хто несе відповідальність, не перешкоджає студентам і студентським
організаціям з повним правом відігравати активну
участь у його виконанні. Це включає в себе переконання, що питання, які студенти вважають найбільш актуальними, піднімаються під час оцінювання курсу.
• Складені результати оцінювання курсу: постанова визначає, що результати оцінювання курсу
повинні бути зібрані та доступні для студентів. Університет несе відповідальність за інформування
про результати та рішення щодо заходів, що виникли внаслідок звітів про оцінку курсу. Звіти з оцінювання курсу включають не тільки досвід студентів, а й професорсько-викладацький склад. Результати іспиту та їх коливання упродовж семестрів
також можуть внести свій вклад в загальну доповідь про оцінку курсу.
• Оцінки курсу повинні бути анонімними:
відповідно до Переліку прав, студенти, які беруть
участь в оцінюванні курсу, повинні залишатися
анонімними по відношенню до викладачів і екзаменаторів. Оцінювання курсу здійснюється у письмовій формі.
• Оцінки онлайн-курсів: у Лундському університеті є можливість безкоштовно користуватися
інструментом цифрового обстеження, SunetSurvey,
для оцінювання курсу. Програма може обробляти
різні етапи роботи з оцінювання курсу та звітів про
оцінку курсу, полегшує і спрощує розробку анкети,
збір відповідей, надає студентам інформацію про
результати, а також дозволяє здійснювати моніторинг результатів з плином часу[3].
6. Публікації: тут можна знайти всі звіти, опубліковані офісом з якості та оцінки, включаючи барометричні опитування, тематичні опитування,
опитування випускників тощо[9].
7. SunetSurvey – це інструмент дослідження,
який використовується в Університеті Лунда для
онлайн-опитувань в рамках забезпечення якості та
досліджень; використовується для оцінювання курсів та інших типів обстежень; полегшує створення
анкет та розповсюдження опитувань за допомогою
посиланнь або електронної пошти; є безкоштовною
для співробітників та студентів Університету Лунд
[13].
8. Відносини випускників: випускники є важливими послами освіти в Університеті Лунда, а також
джерелом цінної інформації, яка є активом для системи забезпечення якості університету. Вони беруть участь в опитуваннях випускників та випускних заходів, проводячи гостьові лекції або даючи
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студентам керівництво за програмами наставництва. Діяльність випускників відрізняється між факультетами університету та різними центрами.
• Центральна організація випускників – мережа випускників: центральні відносини випускників координуються зовнішніми зв'язками і спрямовані на забезпечення основного спектру послуг для
всіх випускників університету, а також у наданні
підтримки діяльності випускників на факультетах,
кафедрах і програмах. Випускники не можуть автоматично стати членами Мережі випускників. Вони
повинні зареєструватися та погодитися з умовами
членства. Колишні студенти і співробітники запрошуються стати членами Мережі випускників.
• База даних випускників: Мережа випускників Університету Лунда наразі налічує близько 40
000 членів. База даних випускників є спільною закупленою системою для всього Лундського університету і рекомендована для управління мережами
місцевих випускників на кожному факультеті. Вона
адмініструється відділом випускників зовнішніх
зв'язків.
• Всі члени Мережі випускників отримують
щоквартальні електронні бюлетені випускників
(Lundensaren), в яких розміщені новини про поточні
дослідження, освіту, діяльність випускників та багато іншого. Загальноуніверситетська команда відносин випускників організовує кілька національних та міжнародних заходів для випускників університету. Є кілька конференцій і мереж, які можуть
бути корисними для тих, хто займається питаннями
випускників. CASE – американська організація з
європейським підрозділом, що організовує щорічну
конференцію, як правило, у серпні. Конференція
призначена для співробітників в рамках відносин
випускників, збору коштів, маркетингу та комунікації. Сайт CASE містить багато матеріалів про роботу в рамках випускників. Університет Лунда є
членом CASE, це означає, що співробітники Університету Лунда мають доступ до цього матеріалу і
знижки на конференції. Північний саміт CASE
(CASE Nordic Summit) - ця конференція також організована CASE, але в основному спрямована на
північні університети [2].
Освіта Університету Лунда визнана на міжнародному рівні. Заклад вищої освіти зарахований до
100 кращих університетів світу. В Університеті Лунда, існує п'ять різних оціночних шкал. Відповідна
Рада Факультету вирішує, яка шкала оцінювання
буде використовуватися для якого курсу. Це означає, що один ступінь або транскрипт може включати в себе курси з різними оціночними шкалами.
Загальна оцінка не дається за ступенем.
Усі оцінювання в Університеті Лунд посилаються на критерії, тобто присуджуються по відношенню до успішності студента щодо цілей навчання, викладених у програмі курсу. Вони (оцінювання) не оцінюють, наскільки добре студент
поводиться по відношенню до інших студентів, але
наскільки добре він або вона виконує цілі курсу.
При певних обставинах, студенти мають право
на висування іншого екзаменатора або зажадати перегляду рішення про оцінку. Студенти, які двічі
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проходили опитування з курсу або частини курсу,
не маючи пропускної оцінки, мають право на висування іншого екзаменатора, за винятком випадків,
коли існують особливі причини для протилежного
(Указ про вищу освіту 6:22). Студенти можуть звернутися до свого студентського союзу або координатора курсу / програми, щоб подати запит на висування іншого екзаменатора. Студенти не можуть
оскаржити рішення про оцінку, але можуть вимагати перегляду рішення про оцінку. Якщо екзаменатор вважає, що рішення про оцінку явно неправильне внаслідок нових обставин або з якоїсь іншої
причини, він або вона змінює рішення, якщо це
можна зробити швидко і легко, і якщо це не означає
зниження оцінки [6].
Шведська національна система забезпечення і
розвитку якості вищої освіти свідчить про те, що
велика відповідальність щодо створення умов для
отримання студентами якісної освіти покаладється
на університети. Саме тому критерії добору та оцінювання рейтингів університету є досить високими
та перебувають у зоні постійного нагляду різних
громадських інституцій.
Висновки. Аналіз нормативно-правової бази та
матеріалів офіційних сайтів закладів вищої освіти
університетів Швеції дають можливість констатувати: внутрішня система якості кожного університету – складна динамічна структура, яка відповідає
чітко визначеним критеріям та задовольняє вимоги
як студентів, так і роботодавців. Одним із аспектів
внутрішної системи якості – активне залучення до
системи оцінювання студентів, що доцільно запровадити і у вітчизняні заклади вищої освіти. Ми вважаємо, що у такий спосіб студенти зможуть не
тільки контролювати організацію освітнього процесу у конкретному виші, але й бути активними
учасниками оновлення змісту освітніх програм, добору найбільш оптимальних форм і методів навчання, створення програм практичної підготовки.
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Abstract
The article reveals the problem of the professional training of future teachers of physical culture for work in
an inclusive educational environment in the coordinates of a competence-based approach. The aim of this research
was to specification of the competence-based approach as an adequate scientific platform for professional development of the future specialist of physical culture and upbringing to work in the conditions of inclusion. The
preconditions of preparation of future teachers of physical culture for work in the inclusive educational environment are determined: reflection in the content of normative disciplines of the essence of the phenomenon of "inclusion"; concentration of research attention of students on the health-saving segment of individual work with
students in conditions of inclusion; involvement of future teachers of physical culture to development of variational
models of individual work with pupils in conditions of inclusion.
Keywords: inclusion, inclusive competence of the teacher of physical culture, inclusive educational environment.
Introduction. The training of future teachers of
physical culture for physical and healthy work with pupils in secondary schools has become particularly relevant in connection with the sharp deterioration of
schoolchildren's health, the necessity to increase the
function of health-improvement of physical culture, the
education of a responsible attitude towards their own
health and the health of others , as to the highest individual and social value; intensification of physical and
healthy and sports work in all levels of the education
system. The search of new, more effective, diversified,

open and mobile learning systems has caused the formation of a new educational paradigm, the essence of
which is determined by humanity and the orientation to
the satisfaction of the needs of each person. The problem of preparing future teachers of physical culture for
work in an inclusive educational environment is actualized by an appeal to the regulatory and legal base of
Ukraine, in particular in state documents are indicated
that the development of the system of inclusive education is an innovative vector of modernization of the education system, and preparation of future teachers for
the use of special methods of mutual education and the
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education of children with general development and
children with special educational needs is a priority task
of the system of pedagogical institutions higher education.
The aim of this paper – specify the competencebased approach as an adequate scientific platform for
the training of future teachers of physical culture to
work in an inclusive educational environment.
Research tasks:
1) to characterize the competence-based approach
to the training of future teachers of physical culture in
the theoretical dimension.
2) to define the content and essence of the concepts of "inclusive competence", "inclusive educational
environment".
3) describe the practical dimension of the training
of future teachers of physical culture to work in an inclusive educational environment.
Research Methods. The research is carried out
using the following scientific methods:
analysis and systematization, generalization and
comparison of scientific sources (reference and normative, dissertational-monographic, psychological and
pedagogical, methodically-empirical);
content-analysis of the programs of future teachers of physical culture in higher education institutions;
conceptualization of scientific position of competence-based and inclusive approaches in the context of
the training of future teachers of physical culture.
Subsection 1. Competence-based approach to
the training of future teachers of physical culture
and education: the theoretical platform
According to the first, - the American understanding - competence can be interpreted as a characteristic
of personality-behavioral qualities of the individual,
which predetermines superior performance depending
on local factors (space of action, environmental factors,
organizational factors, normatively defined functional
characteristics of professional activity). According to
another, European concept, competences are not positioned as an individual personality characteristics of a
specialist, but qualitative characteristics of activity (defined by the standard mechanisms, actions, behavioral
acts, qualification requirements, criterions) (L. Bazil,
2016).
At the same time, understanding of the originality
of competence in the context of both approaches is determined by a set of knowledge, skills and attitudes that
make it possible for an individual to be effective or execute certain functions aimed at achieving the established standards in a professional field or work. Consequently, we will adhere to such an opinion and, in general terms, understand competence as a system of
knowledge, skills and attitudes of an individual to a particular activity.
The research category can also be disclosed as the
ability of a person to execute a certain type of activity,
which is holistically expressed in the totality of
knowledge, skills, ideological insights, values and
other personality qualities. Consequently, competences
should be considered as the results of learning that a
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person acquires and demonstrates after gaining a certain level of education, which is traced in the scientificpedagogical discourse.
As we see, knowledge, skills, ideological representations, values, and personality qualities are the basis of human competence in each activity.
Specify the meaning of this concept for further use
as follows: "professional competence of the teacher" is a holistic dynamic multi-level set of knowledge and
skills of the teacher, which ensure the creative use of
acquired values and experience of activities for the fulfillment tasks of school education and reflect the result
of training at each educational level.
Building on this, we define the concept of "inclusive competence of the teacher of physical culture" in
this way: theoretical construct, characterized by the
synthesis of theoretical socio-inclusive knowledge,
practical skills and abilities, personally significant and
professionally important qualities of the teacher of
physical culture, necessary for the readiness to successfully conduct social and pedagogical activities and the
ability to use them to solve standard and non-standard
social and pedagogical situations and problems related
to the education of diverse children in the inclusive environment of a general secondary institution.
Subsection 2. Practical-oriented vector of study
of the problems of inclusive education in Ukraine
The most important provision of professional
training for a teacher to work with children with special
needs is the formation of a functional professional activity, since it is the functional determines the transition
from reproductive learning to self-developing, that is,
to a conscious practical activity. The concept of "functional" is understood as the totality of the special abilities, skills, personal qualities formed in the process of
studying at the pedagogical university and the ability to
use them in practical work with children with special
needs in development (М. Bevzyuk, 2016). Therefore,
we emphasize the special practical training of future
teachers for work in the conditions of inclusion, which
ensures the formation of their conscious positive attitude towards self-realization in a particular segment of
professional activity - work in the inclusive educational
environment.
The basis for understanding the methodological
and methodical parameters of the preparation of future
teachers for work in the inclusive educational environment is Z. Shevtsev's scientific position, which has researched the system of training future educators for
work in conditions of inclusion in theoretical and practical-oriented projections. Generalized scientific intelligence of the scientist can be represented by the following statements: in a modern institution of higher education should be designed special socio-cultural
environment, which will ensure the transition from theoretical training to the active (Z. Shevtsev, 2017).
In addition, the author proposed to innovate the
pedagogical environment by introducing a specially designed teaching and methodical support for students' training. At the same time, according to Z. Shevtsev, it is necessary to ensure the motivation of future
teachers to work in an inclusive environment. Sharing
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the position of the scientist we note that certain provisions of its concept need to be corrected and revised in
the context of the training of future teachers of physical
culture for work in the inclusive educational environment.
In our opinion, teachers are striving for create a
single educational space adapted to the needs of all children, both normal and with disabilities in health, taking
into account the specific adaptation of each of them to
existing conditions Having knowledge of the peculiarities of development of both categories of children allows them to conduct them with different educational
paths, but at the same time to teach and organize the
creative process in a single educational environment.
Preparation of future teachers of physical culture
for correctional- health improving work with pupils is
a process aimed at forming awareness of the future
teachers about the essence and tasks of correctionalhealth improving work in a general secondary school,
the principles of its construction and conditions of realization with pupils in various forms of work; the formation of diagnostic skills to identify pupils who need
such work, development and implementation of correctional-sanitary effects techniques in the process of
physical education of pupils. Competence in the field
of inclusive education involves the ability of the teacher
to perform professional functions, taking into account
the various educational needs of pupils/students, creating conditions for their development and self-development.
In the context of our research, we define the term
"inclusive educational environment" in this way: a set
of material, spiritual and social conditions of the existence and activity of students who, regardless of their
educational needs, can learn more effectively, increase
their social and communicative competence; is an environment that helps to fully satisfaction the needs of
children in the development, restoration, correction and
compensation of disturbed functions, social adaptation,
learning of social experience and integration into society; provides for all subjects of the educational process
the possibility of effective self-development, provides
for solving the problem of education of children with
disabilities by adapting the educational space to the
needs of each child.
The training of future teachers of physical culture
for work in the inclusive educational environment requires, first of all, the formation of their readiness for
work in an individualized system that transforms the
physical parameters of the educational environment,
changes the potential of pupils to study according to an
individual curriculum, and most importantly - ensure
the provision of full medical- curative, psychological pedagogical and social support to all subjects of the educational process.
The training of future teachers of physical culture
for work in the inclusive educational environment is defined as the purposeful process of specially organized
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professional training of students in a higher educational
institution of education, which requires special integration of normative disciplines (the cycle of psychological and pedagogical disciplines and disciplines of professional orientation), identification of the personified
context of practical training of future teachers of physical culture, improvement in their personal and professional profile of culture of healthcare as a outlook orientation.
Conclusions. The peculiarity of the training of future teachers of physical culture to work in the inclusive
educational environment is due to the structural and
component content of this complex personal-professional structure.
In our opinion, the peculiarity of the readiness of
future teachers of physical culture to work with pupils
in terms of inclusion reflects: projective component
(readiness indicators: awareness of students with the
types of individual work with pupils; awareness of students with types of inclusion), functional component
(readiness indicators: special skills (the ability to monitor the physical, mental and emotional state of the
child), prognostic skills), proffessional component
(readiness indicators: pedagogical empathy, pedagogical tolerance, pedagogical reflection).
The preconditions for preparing future teachers of
physical culture for work in an inclusive educational
environment are: reflection in the content of the normative disciplines of training phenomenological signs of
inclusion in education; involvement of students in the
development of variational models of individual work
with pupils in the inclusive educational environment;
concentration of research attention of students on the
health-saving segment of individual work with pupils.
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Аннотация
В статье рассматриваются жанрово-архитектонические особенности итоговой книги стихов «Золотые
дожди Сергеляха» Сем. Данилова и «Неспетые песни» С. Тарасова как особого метажанрового образования в якутской лирической поэзии второй половины ХХ в. В процессе анализа выявлены особенности
художественной целостности книжных образований: специфика жанровой, мотивной, субъектно-образной
и пространственно-временной структуры.
Abstract
The article deals with the genre and architectonic features of the final book of poems "Golden rains of
Sergelyakh". Danilova and "Unsung songs" by S. Tarasov as a special mutagennogo education in Yakut lyric
poetry in the second half of the twentieth century In the process of analysing the peculiarities of the artistic integrity
of the book formations: the specificity of genre, motif, subject-shaped and spatial-temporal structure.
Ключевые слова: лирическая поэзия, автор, авторское сознание, жанр, метажанр, единство, архитектоника, книга стихов, лирический герой, индивидуальный стиль.
Keywords: lyrical poetry, author, author's consciousness, genre, meta-genre, unity, architectonics, book of
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Целью предоставляемой статьи является рассмотрение книги как формально-художественного
единства на материале лирической поэзии известных народных поэтов Якутии. Речь будет идти о
природе художественной целостности книги стихов «Сэргэлээххэ көмүс ардах» («Золотые дожди
Сергеляха») Сем. П. Данилова и «Ылламматах
ырыалар» («Неспетые песни») С.И. Тарасова. Для
якутской лирической поэзии 1960–1970-е гг. явились более умеренным периодом для разностороннего развития. Историческая ситуация 1940–1970-х
гг., существенные изменения в самом характере литературного процесса данного периода обусловили
круг основных тем, проблем и мотивов творчества
поэтов.
Книга «Золотые дожди Сергеляха» составлена
самим поэтом, незадолго до смерти и опубликована
в 1979 г. В издании представлено всего 146 произведений, основная составляющая которых была
написана в период 1975–1978 гг. Однако в построении книги автор не придерживается четкого хроно-

логического принципа: наблюдается разбросанность в расстановке художественных текстов. При
компоновке художественных произведений Сем.
Данилов придерживается проблемно-тематического и идейно-смыслового аспекта. Авторский (не
редакторский, не читательский) характер отбора и
расстановки текстов продиктован замыслом создания «итоговой» книги стихов, книги-завещания, т.е.
само построение книги не случайно. Прежде всего,
это мотивировано стремлением скомпоновать и
включить в контекст книги стихотворения, системно-лейтмотивная природа которых основывается на единой авторской концепции, связанной с
подведением итогов, осмыслением прожитого и пережитого. Данный принцип является основным при
оформлении художественной целостности книги
«Золотые дожди Сергеляха» [1, с. 87].
В современном литературоведении понятие
«итоговая книга» наделяется определенным терминологическим содержанием. Это разновидность лирической книги (метажанра), которая наряду с циклом относится к контекстовым формам лирики.
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Итоговая лирическая книга – одна из разновидностей жанровой формы, где раскрываются лирические коллизии и мотивные комплексы, связанные с
темой конца жизни или определенного периода
биографии поэта, с подведением итогов и осмыслением прожитого и пережитого. Лучшими образцами итоговых книг в русской литературе считаются «Последние песни» Н. Некрасова, «Вечерние
огни» А. Фета, «На закате» и «Вечерний звон» Я.
Полонского. В современном литературоведении
последних лет появляется все больше работ, изучающих ту или иную книгу в качестве итоговой биографии поэта. Как отмечают исследователи, это показатель того, что тип итоговой книги получил распространение в литературе XX в. и закрепился в
качестве одного из инвариантных. В истории якутской литературы издание «Золотые дожди Сергеляха» Сем. Данилова представляет собой яркий
пример образца итоговой книги стихов, отличающейся общей лирической коллизией, единством
мотивного комплекса, системностью и иерархичностью всех составляющих.
Характерным свойством книги поэта, как итогового издания, является введение биографических
элементов, которые на полиграфическом уровне,
проявляются в компоновке исторических фотографий, на которых запечатлены пейзажи Родины поэта, его дача-усадьба, рабочие и творческие встречи
с писателями и т.д. Обращает внимание цветовая
гамма титульного обрамления издания «Золотые
дожди Сергеляха», комбинирующая оттенки телесного и желтого, а личная подпись поэта на обложке
выгравирована золотыми буквами. Подсознательно
оттенки желтого и золотого цвета переплетаются с
осенним временем года и своеобразно «подготавливают» читателя к раскрытию переживаний элегического модуса. Графическое оформление страниц
книги также связано с циклическим кругооборотом
времен года (изображение цветков, листьев и веток). Элементы полиграфического плана имеют существенное значение в создании единой авторской
концепции в книге, «<...>, нацеливая и корригируя
читательский «горизонт ожидания». Таким образом, вся сфера обрамления, будучи полиреферентной по отношению к книге, выступает в роли формально-содержательной «скрепы» многосоставного художественного целого» [2, с. 119].
На рубеже веков в истории якутской поэзии
как авторскую итоговую книгу стихов можно рассматривать сборник С. Тарасова «Неспетые песни»
(1994), в 4-х частях-циклах которого заключены
философские раздумья о современной действитель-
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ности, о смысле жизни, о нравственности. Заголовочный комплекс книги с глубоким подтекстом актуализирует сквозной лирический мотив подведения творческих и жизненных итогов, мотив поисков
вечных
ценностей,
что
позволяет
охарактеризовать ее не только как сборник, а
именно как «итоговую» книгу стихов, как особое
метажанровое образование.
Авторская книга стихов Саввы Тарасова «Неспетые песни» подтверждает мысль о том, что чем
сложнее содержание, тем сложнее форма циклизации, и чем сложнее форма, тем сложнее и богаче
поэтика. В данном случае философское содержание
циклов, вылилось в итоговую книгу стихов как
единственно возможное решение идейно-тематического замысла, заключающегося в подведении итогов жизненного и творческого пути. Существенную
роль в организации внутреннего контекста книги
стихов «Неспетые песни» играет образ лирического
героя, через раскрытие внутреннего мира которого
показана модель мироздания созидающего поэта. В
раскрытии лирической ситуации характерна некоторая обнаженность эмоциональной жизни, открытость и правдивость в суждениях лирического героя, стремящегося высказать «последние» слова,
спеть «последние» «неспетые песни». Философские раздумья книги в итоге подводят к тому, что
смысл жизни поэт видит в улучшении жизни на
земле, стремлении к доброте и к высокой нравственности. Обобщение циклов-разделов позволяет
автору воплотить целостное и укрупненное воспроизведение окружающего мира, представляющего
собой авторскую концепцию.
В литературоведении последних лет появляются все больше работ по рассмотрению особенностей поэтики и архитектоники лирической книги
стихов. В истории якутской литературы издания
Сем. Данилова и С. Тарасова представляют собой
яркий пример образцов итоговой книги стихов, отличающихся общей лирической коллизией, единством мотивного комплекса, системностью и
иерархичностью всех составляющих.
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Abstract
The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept GENIUS in the
English language, namely, consideration of the aphorisms with the component genius. About 100 English aphorisms with the genius component have been analyzed. It has been established that in the given expressions several
models of the conceptual metaphor are realized. Conceptual metaphor is the main means of the conceptual system
of a person by which we understand and perceive one type of objects in terms of objects of another type. The
research made it possible to distinguish several conceptual metaphors, in particular GENIUS IS MADNESS,
GENIUS IS FIRE, GENIUS IS WORK, GENIUS IS PRECIOUS, GENIUS IS ENEMY, GENIUS IS SIMPLE.
Keywords: concept, aphorism, conceptual metaphor, genius.
The phenomenon of genius throughout history has
fascinated academic and pop-culture authors alike.
Generally, it is accepted that a genius is not only someone with a very high IQ but also someone who breaks
new ground with new ideas, discoveries, inventions or
even works of art. In other words, a genius challenges
the way other people view the field in which he works
in – or even the world at large [5, p. 4]. Generally, it is
accepted that a genius is not only someone with a very
high IQ but also someone who breaks new ground with
new ideas, discoveries, inventions or even works of art.
In other words, a genius challenges the way other people view the field in which he works in – or even the
world at large.
Considerable attention was paid to the study of
different aspects of genius in philosophy and psychology. Among main trends in the study of the phenomenon of genius are: irrational approach, which emphasizes the divine nature of genius and is closely related
to archaic and religious ideas; rational approach, within which genius is seen as the innate quality of a person, which makes it possible to clarify genius
as a property of the human mind and to study it in different directions in psychology and genetics, as well as
to determine biological (instincts, memory, genetic heredity, innate abilities to creativity) and psychological
(fantasy, imagination, inspiration, spontaneity) factors
of genius; empirical approach, according to which genius is the acquired property of a person in the process
of his/her development; socio-cultural approach,
which considers the significance and, at the same time,
problematic interaction of a genius and society [4].
The theoretical premises of the work are the basics
of semantic-cognitive approach to the study of concepts. According to Z.D. Popova and J.S. Sternin, representatives of the semantic-cognitive approach, concept is a basic unit of human mental code, which has an
internal structure consisting of conceptual features; it is
the result of the individual and social cognizing of the
world. Conceptual features contain comprehensive information about the corresponding object or phenomenon, as well as the interpretation of information of public consciousness and the treatment of the subject or
phenomenon [2].
Representatives of this trend treat language as one
of the main tools of cognition and conceptualization of
the world. To examine a concept through the language

is the most reliable way of linguistic analysis which allows to detect its conceptual features and to work out
the model of the concept. The structure of a concept is
manifested through dictionary definitions of the corresponding lexical units (the name of the concept and its
synonyms) and through speech contexts.
The aim of the present paper is to study types of
conceptual metaphors in the structure of the concept
GENIUS in the English speech.
Let us first consider theoretical aspect of this linguistic phenomenon. Conceptual metaphor is one of the
most important terms in cognitive linguistics, which refers to the process of establishing cognitive links between several concepts or conceptual structures, belonging to different domains. Metaphor is “understanding
and
experiencing
one
kind
of
thing in terms of another” [1].
Unlike the traditional linguistic approach to metaphor, conceptual metaphor, as G. Lakoff sees it, represents a universal quality of thinking. Conceptual metaphor does not belong to the language only, it can be expressed both by verbal and non-verbal means – arts,
music, gestures, etc. So metaphor is a cognitive process
that is reflected in language structures.
According to Lakoff and Johnson’s Theory, conceptual metaphor represents interaction of two cognitive structures (or domains): the source domain and the
target domain. The target domain is structured similarly
to the source domain, i.e. metaphorical correspondences or, in other words, metaphorical mappings are established between them [6].
As Kövecses suggests, “conceptual metaphor will
continue to play a key role in the development of cognitive linguistics as a general study of language (as well
as several other disciplines outside linguistics), as we
keep discovering its extensive presence at all levels of
linguistic description and its important contribution to
connecting mind with the body, language with culture,
body with culture, and language with the brain” [7].
Aphorism is defined as a short original statement,
a generalized, deep thought, expressed in a concise
form, sometimes unexpectedly paradoxical [3].
During the study, 100 English aphorisms with the
genius component have been analyzed. It has been established that several models of the conceptual metaphor are realized in these expressions, in particular,
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GENIUS IS MADNESS represented in such aphorisms
as:
“There is no great genius without some touch of
madness” (Aristotle); “Imperfection is beauty, madness
is genius and it's better to be absolutely ridiculous than
absolutely boring” (Marilyn Monroe);
“Genius is one of the many forms of insanity”
(Cesare Lombroso).
It should be noted that the association of genius
with madness is one of the quite common theories of
the nature of this phenomenon.
The next conceptual metaphor – GENIUS IS
WORK – emphasizes the importance of work, the efforts presented by geniuses for their achievements, for
example,
“Genius is one percent inspiration and ninety-nine
percent perspiration” (Thomas A. Edison);
“The only genius that's worth anything is the genius for hard work” (Kathleen Winsor);
“If you knew how much work went into it, you
wouldn't call it genius” (Michelangelo Buonarroti).
Ascribed to the ingenious scientist's ability to
make complex things accessible to the understanding of
ordinary people is reflected in the conceptual metaphor
GENIUS IS SIMPLE, for example:
“A genius is someone who takes a complex thing
and makes it look simple. An academic does the opposite” (Robert Fanney);
“Any fool can make something complicated. It
takes a genius to make it simple” (Woody Guthrie);
“The role of genius is not to complicate the simple,
but to simplify the complicated” (Criss Jami).
The following comparisons of genius with talent
contain the indication that real genius is almost unattainable as the sun. Thus conceptual metaphor GENIUS
IS FIRE GENIUS IS FIRE is realized:
“Talent is a flame. Genius is a fire” (Bernard Williams);
“The true artist is not proud: he unfortunately sees
that art has no limits; he feels darkly how far he is from
the goal, and though he may be admired by others, he
is sad not to have reached that point to which his better
genius only appears as a distant, guiding sun” (Ludwig
van Beethoven).
Conceptual metaphor GENIUS IS PRECIOUS is
realized in comparison of genius without education
with silver in a mine:
“Genius without education is like silver in the
mine” (Benjamin Franklin).
The last of the distinguished conceptual metaphors
GENIUS IS ENEMY reflects the difficult relationship
of a genius with society, which is quite often hostile to
people with extraordinary abilities:
“When a great genius appears in the world you
may know him by this sign; that the dunces are all in
confederacy against him" (Jonathan Swift);

41
“The public is wonderfully tolerant. It forgives
everything except genius” (Oscar Wilde);
“Genius inspires resentment. A sad fact of life”
(Eoin Colfer);
“In the republic of mediocrity, genius is dangerous” (Robert G. Ingersoll).
As we see, these aphorisms are based on the opposition of average personalities to geniuses.
Conclusions
The study of a concept through the language is the
most reliable way of linguistic analysis which allows to
detect conceptual features and to work out the structural
model of the concept. The structure of a concept is manifested through dictionary definitions of the corresponding lexical units and through speech contexts.
Conceptual metaphor is the main means of the
conceptual system of a person by which we understand
and perceive one type of objects in terms of objects of
another type. The study made it possible to single out
several conceptual metaphors, in particular, GENIUS
IS MADNESS, GENIUS IS FIRE, GENIUS IS
WORK, GENIUS IS PRECIOUS, GENIUS IS
ENEMY, GENIUS IS SIMPLE.
The prospect of further research is seen in consideration of the verbalization of concept GENIUS in the
English artistic discourse.
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Аннотация
В статье показано, что категория отличия играет особую, конструктивную роль при описании реальности. Утверждается, что признание существования чистого отличия, а равно и отождествление отличия с
отличающимися эмпирическими объектами вызывает непреодолимые трудности в объяснении того, что
существует. Предлагается концепция отличия как метафизической категории, объединяющая дологическое и логическое понимание этой категории. Делается вывод, что в системе метафизического описания
реальности все существующие объекты можно обозначить как отличия иных объектов.
Abstract
The article shows that the category of difference plays a special, constructive role in the description of reality.
It is argued that the recognition of the existence of pure differences, as well as the identification of differences
with different empirical objects, causes insurmountable difficulties in explaining what exists. The conception of
difference as a metaphysical category is proposed, combining a pre-logical and logical understanding of this category. It is concluded that in the system of a metaphysical description of reality, all existing objects can be designated as other objects’ differences.
Ключевые слова: метафизика, категория отличия, объекты, предельно абстрактная реальность, эмпирическая реальность.
Keywords: metaphysics, category of differences, objects, extremely abstract reality, empirical reality.
Понятие отличия представляет собой одно из
семантически базовых понятий, признанных в качестве философских категорий. Феномен отличия
слишком очевиден и элементарен, слишком прост в
употреблении, чтобы о нём задумываться вне философии. Вместе с тем, полная интуитивная ясность
оборачивается здесь, как и в иных случаях философских категорий, непроницаемой тьмой непонимания, разночтениями и запутанностью. Описать
отличие, назвав его признаки, невозможно. Похоже, что отличие не имеет содержания, выразимого иными терминами. Мы узнаём отличие, не
зная, что оно есть. Тогда как оно существует? И существует ли? Что означает – отличаться? Есть ли
вообще смысл говорить об отличии одного от другого?
В толковании категории отличия философами
легко просматриваются два подхода или, можно
сказать, две парадигмы отличия. В одной парадигме имеет смысл говорить об отличии как отличии, то есть об отличии как таковом, отвлекаясь от
всех более конкретных определений. Сущностью
отличия является отличие и ничего более. Эта сущность самоочевидна, нам не требуется описывать
её, прибегая к иным терминам. Отличие в этом

смысле субстанциально. Отличие само по себе существует и его существование заключается в том,
что оно отличает отличающиеся объекты (более
конкретные сущности). Само по себе отличие (или
чистое отличие) отличается от конкретных отличий
как предельно абстрактный объект от своих конкретизаций. Такой объект реален и фундаментален
относительно более конкретных объектов. Последние отличаются, будучи причастными отличию.
Там, где реализуется отличие, неопределённое нечто разделяется на разные объекты (или сущности).
Описанный подход к прояснению отличия задан
учением Платона, его можно назвать платоническим.
Отличие как таковое может быть признано
платоновской идеей. Несмотря на всю неоднозначность интерпретаций платоновских идей, есть несколько их признаков, не вызывающих серьёзных
сомнений у философов и всех интересующихся
Платоном [7]. Во-первых, идеи являются бестелесными, вечными, они имеют природу абстракций.
Во-вторых, они в то же время объективны (независимы от человеческого разума) и образуют предельную реальность. В третьих, идеи отличаются
по способу своего существования от изменчивых
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вещей, таких как физические индивиды [7, с.3]. Отличие как таковое несомненно представляет собой
абстракцию, его можно отнести к предельной (по
абстрактности, элементарности и всеобщности) реальности, наконец, отличие как таковое можно отличить от конкретных отличий отдельных (например, физических) вещей. В этом смысле отличие
как таковое отвечает понятию платоновской идеи.
Такое толкование категории отличия характерно для платоновской традиции, для традиционной метафизики, для философии, которую принято
называть идеалистической. При всём несходстве
философии Гегеля с учением Платона в гегелевском абсолютном идеализме отличие (вместе с тождеством, противоположностью, противоречием)
играет ту же роль отдельной абстрактной метафизической сущности, не сводимой к отличиям конкретных объектов. Основным принципом философии Гегеля общепризнано является принцип тождества мышления и бытия. Анализируя гегелевское
понимание мышления, М. Ф Быкова выделяет три
определяющих аспекта мышления, которые также
оказываются аспектами бытия: самоосуществление, саморазвитие, самопознание [1, с.30-31].
Можно говорить, таким образом, о самопорождении системы логических форм абсолютной идеи,
понятий или абстрактных объектов, каждый из которых возникает исключительно на основе иных
абстрактных объектов. Таковым является в гегелевской системе понятие различия (или отличия, что в
нашем контексте одно и то же). Непосредственно
различие определяется рядом взаимосвязанных понятий – тождество – различие – противоположность – противоречие – «известной схемой субординации понятий, связанной с категорией противоречия», как это характеризуют современные
последователи диалектической философии [4,
с.32]. В итоге, гегелевское отличие вполне «платонично» в указанном выше смысле: оно как таковое
(как чистое отличие или как идея отличия) является
особой реальностью, оно отличается от конкретных
отличий вещей и определяется собой и иными абстрактными объектами.
Разумеется, речь идёт о самых общих чертах
платонического отличия, которые неспецифичны
даже для самого учения Платона, а встречаются в
весьма далёких от него философских концепциях.
Тема различия, в частности, популярна в философии постмодернизма. Особенно заметную роль она
играет в текстах Ж. Делёза и Ж. Деррида. При всей
антиметафизичности постмодернизма и разногласиях с Платоном, постмодернистское различие
явно укладывается в его платоническое толкование.
Оценивая категорию различия в постмодернизме,
Д. Э. Гаспарян отмечает, что философы помещают
различие до бытия и небытия и в связи с ними. Различие разделяет бытие и небытие, не отождествляясь вполне ни с тем, ни с другим. Различие изначально, оно скрыто присутствует, говоря словами
Ж. Делёза, позади всего [3, с.73-75]. Такое отличие,
правда, не схватывается логическим понятием, но,
безусловно, представляет собой некую реальность,
отличающуюся от конкретных отличий, выражаемых понятийно. Оно самостоятельно, специфично
относительно иных абстракций (не является ни бытием, ни небытием) и представляет собой основу
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всего существующего. В этом самом широком
смысле образ различия в постмодернизме вполне
соответствует платоническому его пониманию,
главным принципом которого, вспомним, является
выделение отличия как такового, отделение его от
отличий конкретных, эмпирических объектов.
Наблюдается в философии и специальных
науках также иной подход к отличию, иная его парадигма, которую можно определить как антиплатоническую. В соответствие с ней, нет смысла говорить об отличии самом по себе. Есть конкретные
(прежде всего, физические) объекты, которые различаются. Объекты первичны, их различия вторичны. Выделяя признаки объектов, мы находим в
объектах различия. Объекты уже потому, что они
объекты, а не объект, различны. Отличие, таким образом, можно определить как второпорядковое качество объектов, основанное на их качествах первого порядка. Чтобы быть различными качества
первого порядка должны существовать независимо
от их различий.
Противоположное платоническому понимание, соответственно, отождествляет отличие вообще с отличиями конкретных, эмпирических
(прежде всего, физических) объектов. Такое понимание присуще философии, ориентированной на
специальные, в основном, естественные науки. Безусловно, так понимается отличие во всех версиях
позитивизма. Но и метафизика, ориентированная
на эмпирическую науку, представляет антиплатоническую парадигму отличия. Одним из признанных авторитетов научно ориентированной метафизики является Б. Рассел. Онтология Б. Рассела базируется на внешних отношениях объектов, что
выражается в неэквивалентности реляционных
предложений субъектно-предикатным, то есть в невозможности отождествить отношения с предикатами (со свойствами объектов, находящихся в отношениях) [5, с.158]. Поскольку в основе любых отношений лежат отличия, а утверждение Рассела
охватывает все отношения, то внешними оказываются и отличия. Отличия, таким образом, вторичны
относительно различающихся конкретных объектов, если и являются их качествами, то качествами
второго порядка. Это вполне антиплатоническое
понимание отличия. Очевидно, что из доктрины
внешних отличий следует, что не существует отличия как такового, все отличия производны от отличающихся объектов.
Продолжением антиплатонической парадигмы
отличия в современной философии является так
называемая натурализованная метафизика, для которой единственным источником метафизических
знаний (а не пустых спекуляций) является фундаментальное естествознание, прежде всего, теоретическая физика [6]. В российской науке наиболее заметным представителем этого направления следует
признать Ю. С. Владимирова, в концепции которого самые общие категории физики (пространство-время, поле, тело, частица) оказываются, вместе с тем, категориями метафизики, а наиболее общие физические гипотезы – метафизическими
теориями [2, с.21-23]. Заметно, что набор базовых
физических понятий, на которых строится описание всего естественным образом существующего,
не включает понятие отличия. Возможно, причина
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в том, что отличие рассматривается не как физическое, а как логическое понятие, которое играет
вспомогательную роль для построения физической
теории. Во всяком случае, существование отличий
в натурализованной метафизике вытекает из существования различных физических объектов. Последние же достаточным образом обуславливают и
определяют себя. Сказанное вполне соответствует
тому, что было выделено как принципиальное положение антиплатонической концепции отличия –
отличие само по себе не существует, можно говорить только о тех или иных конкретных отличиях.
Оценивая обе парадигмы отличия, следует
признать их односторонними, ограниченными и
вызывающими ряд трудноразрешимых проблем.
Задачей статьи является предложить иную трактовку метафизической категории отличия и очертить схему построения метафизической системы
существующего на основе формализованного применения этой категории.
Прежде всего, обозначим проблемы, связанные с платонической и антиплатонической интерпретацией отличия. Допустим в духе платонизма,
что сущность отличия тождественна отличию вообще. В адрес такого отличия можно направить тот
же вопрос, которым подвергают сомнению сущее.
Философы время от времени вопрошают, почему
существует что-то, а не ничто? Точно так же можно
спросить: почему существует отличие? Почему отличие, а не всего лишь тождество, например? Вторая, более существенная проблема, вытекающая из
принципов платонизма: как отличие отличает объекты? Входит ли оно в них извне? Присоединяется
ли к ним некоторым образом? Когда, как и почему?
Ответить на эти вопросы сложно, сомневаться же в
платонизме, напротив, легко.
Не меньшие проблемы, как представляется,
влечёт за собой антиплатоническая парадигма. Достаточно спросить, почему объекты различны?
Случайно ли то, что они оказываются различными?
Если нет, если они необходимо различны, то их отличие также необходимо. И оно не может не существовать вместе с объектами (и возможно, до объектов в каком-то смысле). Следует обратить внимание также на то, что объекты различаются своими
качествами. А чем различаются качества? Не имеем
ли мы здесь редукцию в бесконечность (на которую
указывал оппонент Бертрана Рассела Френсис
Брэдли)? Помимо этого, все объекты различаются
по-разному. Почему эти разные феномены мы обозначаем одним и тем же термином? Существует ли
нечто общее во всех различиях? Если да, то существует отличие как таковое. Тот аргумент, что отличие как таковое существует только в конкретных
отличиях, не действует, поскольку отличие как таковое существует (не важно как и где). Если нет, тогда каждый случай отличия (можно воспользоваться термином «троп») всего лишь подобен
иным. Но что такое подобие? Подобие имеет такой
же статус как и отличие и вызывает те же проблемы. Если и подобия в тропах (отдельных случаях) отличий нет, тогда нет и отличий, а есть
только различающиеся объекты. Но что означает
для объекта отличаться от иного объекта? Мы приходим к исходному пункту обсуждения и ощущаем,
что находимся в замкнутом круге.
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Пытаясь построить рациональную альтернативу, начнём с того, что обе противоположные концепции – платоническая и антиплатоническая – не
являются просто фантазиями. Они имеют определённые основания – логические и эмпирические.
При этом достоинства каждой компенсируют недостатки иной, проблемы одной решаются при принятии другой. В остатке же остаётся главная проблема
– обе указанные парадигмы представляются логически несовместимыми, иначе говоря – антиномиями.
Поэтому сделаем выходящее за рамки логики
допущение того, что обе концепции отражают реальность. Как это может быть, если принятые вместе утверждения являются антиномиями и очевидно нарушают общепринятые нормы логики.
Примем во внимание, что формы и законы логики
– тоже объекты (абстрактные объекты), которые
должны быть обоснованы более абстрактными объектами либо должны сами по себе быть фундаментальными. Вместе с тем, формы и законы логики
достаточно конкретны – они сложны, следовательно, не представляют собой предельно абстрактные объекты. Из этого вытекает, что они не фундаментальны. Существуют более абстрактные и, возможно, фундаментальные объекты, которые
обосновывают законы и формы логики, но не подчиняются им.
Такие соображения дают право допустить, что
на уровне предельных абстракций, соответствующих фундаментальной реальности, законы обычной логики не действуют. Законы логики не предзаданы этому уровню реальности, они не образуют
предельный уровень, они являются следствием
того, что присутствует на этом уровне. Равносильно сказанному утверждать, что предельные
объекты не ограничены в своих отношениях законами логики, прежде всего, законами тождества и
противоречия. Есть основание предположить, что
изначально существуют все отношения первичных
сущностей без их ограничения законами тождества
и противоречия. Можно, далее, предположить, что
логическая упорядоченность возникает как частные случаи первичных отношений. То, что является
только различиями в сущностях и их отношениях
на предельно абстрактном уровне, становится логическим порядком, задающим существование более
конкретных сущностей. Иначе говоря, логическая
упорядоченность возникает как частные случаи
первичных отношений предельно абстрактных объектов. На уровне конкретных сущностей отличие и
тождество совпадают и различаются уже только относительно. Нечто может быть относительно (или
частично) тождественно иному и так же относительно (или частично) отличаться. Такое отношение можно выразить понятием включения одного в
иное.
Примем теперь в качестве основания положение, в соответствии с которым существующее (которое обозначим либо как самотождественную
сущность, либо как различающиеся сущности) и отличие как таковое (чистое отличие) на предельно
абстрактном уровне реальности непосредственно
тождественны и непосредственно отличаются, поэтому остаются самими собой. Отличие отличное
от сущности (сущностей) и отличие тождественное

The scientific heritage No 36 (2019)
сущности (сущностям) есть одно и то же отличие.
То же самое действительно для сущности или сущностей в их тождестве и отличии от отличия. Нечто
здесь оказывается не тождественно себе, логический закон тождества, очевидно, не действует (примем в качестве объяснения, что его ещё нет на этом
уровне реальности).
Сформулируем отношения объектов предельного уровня реальности.
(1) Отличие отличается от сущности.
Очевидно, что отличие есть отличие и оно не
совпадает с тем, что мы обозначаем словом «сущность».
(2) Отличие тождественно сущности.
Также очевидно, что отличие существует, и
как мы предположили, существует нечто общее во
всех отличиях, следовательно, существует отличие
как таковое. Поэтому отличие есть сущее (существующее) и оно есть сущность (оно самотождественно, оно есть отличие и только отличие).
(3) Сущность отличается от отличия.
Сущность (нечто существующее и самотождественное), очевидно, не есть то же самое, что отличие, сущность определена не тем, что она отличается, она определена тем, что существует.
(4) Сущность тождественна отличию.
Существует только то, что отличается, отличие
и существование, таким образом, экстенсионально
совпадают. Поскольку сущность есть существующее, она есть отличающееся. Отличающееся и отличие в каком-то предельном смысле совпадают.
Сущность есть отличие.
(5) Отличие отличается от сущностей.
По аналогии с выражением (1) можно сказать,
что отличие есть отличие и оно не совпадает с тем,
что мы обозначаем словом «сущности».
(6) Отличие тождественно сущностям.
Также предполагается, что отличие как таковое существует. Поэтому отличие есть сущее, притом сущее, которое различается в себе (непосредственно тождественно отличию), то есть сущности.
(7) Сущности отличаются от отличия.
Сущности (нечто существующее и различающееся), очевидно, не есть то же самое, что отличие,
сущности не определены вполне различием, они
определены, прежде всего, как существующее. По
крайней мере, мы можем интуитивно различить существование и отличие (следовательно, дифференцировать референцию этих терминов).
(8) Сущности тождественны отличию.
Повторим, что существует только то, что отличается. Поскольку сущности существуют и различаются, они есть отличающееся. Отличающееся и
отличие, как мы уже знаем, в каком-то предельном
смысле совпадают. Сущности есть отличие.
Перенесём наше внимание на непредельный
уровень реальности (не вполне абстрактный или относительно конкретный). Сформулируем утверждения (1) – (8) применительно к этому уровню реальности. Будем исходить из того, что на непредельном уровне тождество и отличие выделяют
разные объекты. Иначе говоря, отличие отличное
от сущности (сущностей) и отличие тождественное
сущности (сущностям) – это не одно и то же отличие и, вообще, это уже не отличие как таковое, а
что-то более сложное и конкретное. То же самое

45
можно сказать о сущности и сущностях. Именно
поэтому здесь действует логический закон тождества, а также иные законы привычной для нас логики.
(1а) Отличие, которое отличается от сущности, тождественно отличию сущности от иной
сущности.
Конкретное отличие, которое можно непосредственно отличить от некоторой конкретной сущности, есть отличие этой конкретной сущности от
чего-то иного, непосредственно – от иной такой же
конкретной сущности.
(2а) Отличие, которое тождественно сущности, тождественно иной сущности, отличающейся от данной сущности.
Отождествление отличия с сущностью притом, что конкретное отличие отличается от конкретной сущности, делает этим отличием иную
(конкретную) сущность для данной сущности. Иная
сущность есть то, что отличает данную сущность,
то есть её отличие. Для себя эта иная сущность не
является отличием, а является только (конкретной)
сущностью. Поэтому закон тождества здесь не
нарушается – отличие и сущность тождественны,
взятые в одном отношении, и нетождественны, взятые в другом отношении.
(3а) Сущность, которая отличается от отличия, тождественна отличающейся от иной сущности сущности.
Сущность, которая непосредственно отличается от отличия, есть сущность, которая отличается
(от чего-то). Для конкретной сущности это означает, что она отличается от иной такой же конкретной сущности.
(4а) Сущность, которая тождественна отличию, тождественна отличию как иной сущности.
Отождествление сущности с отличием на непредельном уровне реальности может быть только
относительным, сущность предстаёт как отличие
относительно данной (конкретной) сущности в качестве иной сущности. Сама по себе (взятая изолированно) иная сущность не тождественна отличию.
Поэтому закон тождества здесь не нарушается.
(5а) Отличие, которое отличается от сущностей, тождественно отличию сущностей от иных
сущностей.
Отличие, которое отличается от конкретных
сущностей, непосредственно есть не отличие вообще, а отличие этих конкретных сущностей. Конкретные же сущности отличаются непосредственно
от иных таких же конкретных сущностей.
(6а) Отличие, которое тождественно сущностям, тождественно иным сущностям, которые
отличаются от данных сущностей.
Отождествление отличия с сущностями относительно. В отношении к некоторым сущностям их
отличие тождественно некоторым иным сущностям, которые делают данные сущности тем, что их
отличает от иных сущностей, то есть их отличием
от иных. Сами по себе иные сущности не тождественны отличию, они тождественны себе, то есть
конкретным сущностям.
(7а) Сущности, которые отличаются от отличия, тождественны сущностям, отличающимся
от иных сущностей.
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По аналогии с утверждением (3а) можно сказать, что сущности, которые отличаются от отличия
непосредственно есть отличающиеся (от иных)
сущности.
(8а) Сущности, которые тождественны отличию, тождественны отличию как иным сущностям.
Относительно некоторых (конкретных) сущностей иные сущности тождественны тому, что отличает (делает отличными) указанные первыми
сущности или отличию первых сущностей от иных.
Представим себе объекты А и В. Под объектами можно понимать любые конкретные сущности: вещи, свойства, отношения, процессы, события, классы вещей и т. д. Обратимся к отличию А
от В. Отличие А от В не тождественно А и В в силу
утверждения (6а) (отличие не тождественно сущностям, которые отличаются). Отличие А от В не тождественно А на основании утверждения (2а) (отличие не может быть той сущностью, которая отличается). Отличие А от В не тождественно В в силу
того, что в этом случае то, что отличает А от В было
бы самим В, чего не может быть, поскольку А отличается от В тем, что не есть В. Отличие А от В не
тождественно отличию как таковому, поскольку
оно конкретно (в противном случае отличие А от В
не отличалось бы от любого иного отличия, то есть
не было бы отличием А от В).
Из сказанного следует, что отличие А от В
тождественно иному объекту С (как отличие не
тождественное А и В, но тождественное какому-то
объекту). Объект С отличает А от В и поэтому
непосредственно связан с объектом А, предполагает существование объекта А и. можно сказать, является конкретизацией объекта А.
Сформулированное следствие можно рассматривать как метафизическую формулу отличия. Эта
формула имеет метафизический смысл, поскольку
в ней используются предельно абстрактные термины отличия (как такового), тождества (как такового), объекта (равнозначного понятию сущности
как таковой), а также их конкретизаций в виде объектов А, В, С. Метафизичность формулы означает
её универсальность, то есть приложимость ко
всему, что существует, отличается от иного и тождественно себе. Если принятые исходные допущения верны, то верны и следующие из них утверждения: 1) Для любого существующего конкретного
объекта его отличие от любого другого объекта
есть некий (третий) объект. 2) Любой существующий объект (абстрактный или конкретный) тождественен отличию некоторых иных объектов.
Эти утверждения не являются тривиальными.
Во многих случаях трудно вообразить то, на что
они указывают. Например, взывает к размышлению
вопрос: отличием какого объекта от какого иного
является данный физический индивид (камень,
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ваза, цветок и т. д.)? Тем не менее, показанный
здесь способ существования отличий основан на
принятых предпосылках и в границах их действия
должен приниматься как действительный. Если существует отличие как таковое, оно есть объект,
включённый во все различающиеся объекты. При
этом каждое конкретное отличие включает не
только чистое отличие (отличие как таковое). Отличие одного конкретного объекта от иного (А от В)
есть более конкретный чем чистое отличие объект,
который включает в себя чистое отличие.
Заключение. Категория отличия играет особую, конструктивную роль при описании реальности. Признание существования чистого отличия
(отличия как такового), а равно и отождествление
отличия с отличающимися эмпирическими объектами вызывает непреодолимые трудности в объяснении того, что существует. В предлагаемой концепции чистое отличие существует в некоторой
предельной реальности, в которой оно не подчиняется законам логики, а также как сторона его конкретизаций в эмпирической реальности, где отдельные дологические отношения оформляются как логические. Из сделанных допущений следует, что
конкретизациями чистого отличия в эмпирической
реальности являются объекты, отличающие одни
конкретные объекты от иных. Таким образом, в системе метафизического описания реальности все
существующие объекты можно обозначить как отличия иных объектов.
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Аннотация
В статье описывается гендерный подход в образовании, выделяются особенности формирования гендерной идентичности детей, даётся описание клинического случая, связанного с несовпадением гендерной
идентичности биологическому полу клиента.
Abstract
The article analyzes the gender approach in education. The authors review the aspects of gender identity
construction and present the clinical case of a mismatch between gender identity and biological sex.
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На сегодняшний день гендерная психология
активно развивающееся направление современной
психологической науки и практики. В нашей стране
всё больше появляется исследований, посвященных различным аспектам данного направления. Однако следует заметить, что до сих пор основной
терминологический аппарат дисциплины не имеет
однозначного толкования. Например, ключевое понятие «гендер» (автор понятия Джон Мани , 1955)
рассматривается одними учёными, как биологический пол человека, другими, как социальный.
Существует ряд терминов, довольно близких
по значению: «гендерная идентичность», «гендерная ориентация», «гендерная самоориентация»,
«гендерная самоидентификация» (Бендас Т.В.,
Бурн Ш., Бэм С., Доронова Т.Н., Еремеева В.Д.,
Ильин Е.П., Переверзев С.В., Кириченко Е.Е.,
Хризман Т.Л.и др.), что вызывает некоторые сложности в интерпретации научных материалов и практической деятельности психолога.

Также нет целостного понимания причин, приводящих к изменению гендерной ориентации молодёжи и, следовательно, общепринятого подхода к
оказанию психологической помощи и поддержки
людям, имеющим трудности данного спектра. Существуют и сложности с постановкой психологического диагноза, поскольку проблема формирования
гендерной идентичности может выходить за рамки
психологии и затрагивать симптоматику, связанную с психотерапией, психиатрией, проявляясь в
форме «сексуальной девиации», «сексуальной перверсии» и др. (Э.Уэллдон, Ткаченко А.А. и др.).
Указанные проблемы и противоречия, безусловно, создают препятствия в развитии гендерной психологии как науки, с одной стороны, а, с
другой, мотивируют специалистов разобраться в
некоторых вопросах самостоятельно.
Цель данной работы в том, чтобы осветить современные особенности гендерного подхода в образовании и воспитании детей, а также поделиться
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опытом психологического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в гендерной самоидентификации (на примере анализа клинического случая).
В своей работе мы придерживаемся следующего
определения
понятия
«гендер»:
ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») – спектр
характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. В зависимости от контекста, под такими характеристиками могут подразумеваться социальные структуры (в частности, гендерные и другие социальные роли) или гендерная идентичность.
Под гендерной идентичностью понимаем внутреннее самоощущение человека как представителя
того или иного гендера, то есть как мужчины, женщины или представителя другой категории. Гендерная идентичность необязательно совпадает
с биологическим полом. Люди, чья гендерная идентичность совпадает с приписанным при рождении
полом, называются цисгендерными, а те, у кого эти
характеристики не совпадают – трансгендерными
[2; 5].
На сегодняшний день «гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к проявлению ребенком своей идентичности, что дает в
дальнейшем человеку большую свободу выбора и
самореализации, помогает быть достаточно гибким
и уметь использовать разные возможности поведения. Гендерный подход ориентирован на идею равенства независимо от половой принадлежности,
что дает мужчинам и женщинам по-новому оценивать свои возможности и притязания, определять
перспективы жизнедеятельности, активизировать
личные ресурсы» [3, c. 44].
Если говорить о дошкольном образовании и
воспитании, которое является фундаментом для
формирования личности и дальнейшей позитивной
социализации детей, то мы видим, что ранее, в ФГТ
(федеральные государственные требования к основной образовательной программе дошкольного
образования) особое место уделялось учету гендерной специфики развития детей дошкольного возраста, теперь же в новых ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) данная
позиция не фигурирует [3].
Авторы методических рекоментаций по работе
в дошкольной образовательной организации
(Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А.) отмечают, что «организуя гендерное воспитание, важно
понимать, что анатомические и биологические особенности являются лишь предпосылками, потенциальными возможностями психических различий
мальчиков и девочек. Эти психические различия
формируются под влиянием социальных факторов
– общественной среды и воспитания. В результате
мы имеем возможность рассматривать вопросы
воспитания девочек и мальчиков не как изначальную от рождения данность, а как явление, вырабатывающееся в результате сложного взаимодействия природных задатков и соответствующей социализации, а также с учетом индивидуальных
особенностей каждого конкретного ребенка. Современная ситуация требует от девочки проявления
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не только традиционно женских качеств (мягкости,
женственности, заботливого отношения к окружающим), но и решимости, инициативности, умения
отстаивать свои интересы и добиваться результата.
В мальчиках нельзя воспитывать только мужские
качества, потому что действительность потребует
от них терпимости, отзывчивости, умения прийти
на помощь» [3, c. 44].
Таким образом, мы видим, что содержание существующих на сегодняшний день программ воспитания детей в ДОУ составлено без учета гендерных особенностей воспитанников, в них делается
упор на психологические, индивидуальные и возрастные особенности детей, без акцента на гендер.
А современный образовательный стандарт, по сути,
рекомендует педагогам, работающим с детьми в
детском саду и решающим проблему становления
гендерной идентификации, не формировать целенаправленно мужские и женские качества в мальчиках и девочках, а формировать качества, свойственные обоим полам (справедливость, доброта, трудолюбие, любовь к родному дому и др.).
По мнению Кириченко Е.Е., данный подход в
дошкольном образовании в конечном итоге приводит к формированию феминного мальчика и мускулинной девочки, а когда такие мальчик и девочка
становятся мужчиной и женщиной, у них неизбежно начинаются проблемы: не складывается личная жизнь, наблюдаются затруднения в общении,
так как они не способны выполнять свои социальные роли. Это происходит потому, что в настоящее
время в обществе наблюдается смещение социальных ролей, где на первый план выходят не типично
«мужские» и типично «женские» качества (властность-подчинение), а такие качества, как взаимопомощь, взаимопонимание [10].
Согласно Ильину Е.П., гендерная идентичность устанавливается у обоих полов к трём годам.
К 4-5 годам ребёнок демонстрирует соответствующее полу поведение, активно социализируется, к 7
году резко выражено проявление полового субъективизма [9]. Большинство детей старшего возраста
перестает верить в то, что переодевания или смена
прически может привести к изменению гендерной
идентичности. После того, как в восприятии детей
гендерная идентичность становится стабильной характеристикой, они также начинают стараться так
или иначе включать гендер в свою собственную
идентичность, получая информацию о том, какими
нужно быть, из своего окружения. С возраста пяти
лет и старше для детей становится важным быть похожими на своих сверстников или сверстниц с той
же гендерной идентичностью, и они стараются
строго придерживаться существующих гендерных
стереотипов. Например, они предпочитают играть
в игры с представителями того же гендера, а также
использовать гендерно-стереотипные игрушки и
играть в гендерно-стереотипные игры [11].
Ванесса Лобью (Vanessa LoBue), доцент кафедры психологии Ратгерского университета (государственный исследовательский университет
США), в своем исследовании обнаружила, что дети
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начинают замечать и использовать гендерные поведенческие модели (например, выбирать вещи голубого или розового цвета; выбирать определенные
игры или игрушки), лишь при достижении возраста
2-3 лет. Впоследствии понимание гендерной идентичности детьми становится более ригидным, нормированным, нагруженным стереотипами. До пяти
лет дети, по наблюдениям Лобью, не рассматривают гендерную идентичность как нечто неизменное. Дети дошкольного возраста могут спросить
свою учительницу, была ли она мальчиком или девочкой, когда она была маленькой, маленький
мальчик может говорить о том, что хочет вырасти
и стать мамой [12].
Безусловно, не только образование влияет на
формирование гендерной идентичности ребёнка,
изменение структуры современной семьи также
оказывает значительное влияние.
Масштабные исследования были проведены в
Америке. Профессор Иллинойского университета
(США) Карен Крамер и аспирант СунЧжин Пак исследовали сдвиг гендерных ролей в семье (2017).
Выборка исследования составила: 1463 мужчин и
1769 женщин. Результаты исследования показали,
что обмен ролями «добытчика» и «хранительницы
очага» усиливает в семье депрессивный фон [1].
Ранние детские травмы по причине дисгармоничных внутрисемейных отношений имеют тесную
связь с формированием гендерной идентичности
подростков и юношей. В качестве примера разберем консультативный случай из практической деятельности специалиста проектного офиса «Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений вуза», который проиллюстрирует особенности работы с клиентами, испытывающими трудности в гендерной самоидентификации.
Студент по имени Пётр, живёт не в родительской семье, на приёме у педагога-психолога охотно
идет на контакт и заявляет о том, что он «любит молодых людей». Петр рассказывает о своей жизни до
встречи со специалистом. Юноша оказывается третьим ребенком в семье. У матери все дети рождались от разных мужей. В первые годы жизни, по
словам юноши, материальное семейное существование было достаточно благополучным. Мать ребенка вела такой образ жизни, который вызывал у
отца оправданную ревность, родители стали злоупотреблять алкоголем. Все происходило на глазах
ребенка. К десятилетнему возрасту Петра в родительской семье постепенно нарастало психологическое неблагополучие, что в результате сказалось и
на материальном благополучии, и ребенок оказался
в интернате вследствие того, что родители были
ограничены в родительских правах. В возрасте 6
лет ребенок получил первый личный сексуальный
опыт при участии более старшего мальчика (дальнего родственника). Оставшиеся до 18 лет годы ребенок проживал в интернате и приемных семьях.
Одна из приемных семей была очень добра и религиозна. Этот факт привел ребенка к тому, что он
стал искренне верующим христианином.
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Петр заявляет, что очень хочет, чтобы у него
были дети, потому что хочет быть хорошей матерью. Оправдывает жесткое поведение отца, проявляющееся в грубом избиении ребенка. Отца любит.
Окончив 9 класс, Петр поступил в колледж, но
отчислился после 1 курса и уехал в другой город,
где поступил в другой колледж.
Аналитический этап психолого-педагогического сопровождения позволил сформулировать
гипотезы.
Клиент эмоционально не устойчив; дифференциация эмоций чрезвычайно затруднена; неадекватно воспринимает сложившиеся обстоятельства;
с родителями, пытается поддерживать эмоциональные отношения, но находится в состоянии сильной
обиды на них, пытаясь, при этом, требовать материальной поддержки от отца, не взирая на то, что в
этом ему давно отказано. Юноша профессионально
и личностно дезориентирован, в то же время легко
адаптируется к жизненным трудностям, достаточно
легко сходится с людьми, личностно обучаем.
Гомосексуальность Петра на момент первых
встреч носила эго-синтоничный характер, так как
согласовывалась с «эго» клиента. Он не ощущал неловкости от того, что он гомосексуал, не испытывал
дискомфорта и не собирался ничего пересматривать или менять. По мнению психотерапевтов, занимающихся терапией таких клиентов, то, что у
юноши не было запроса на изменение его ориентации, встречается в подавляющем большинстве случаев.
Вудманом и Ленном (Woodman and Lenna,
1980) предложена модель, которая ориентирована
на изучение внутреннего мира личности гомосексуала и ее психологических процессов. Модель включает четыре стадии, которые напоминают стадии,
описанные Кублер-Росс (Kubler-Ross, 1969). Это
стадии отрицания, нарушения идентичности,
«торга» и депрессивная стадия. Клиент появился на
приеме у педагога-психолога на стадии отрицания
– он не считал себя гомосексуалом, но пытался говорить об «истинной глубокой любви» к партнеру.
Ряд стандартизированных и проективных методик, проведенных с клиентом, пополнил психологический портрет клиента. У юноши выявлен
низкий уровень интернальности. Анализ рисунков
позволил охарактеризовать юношу, как человека
общительного, легко вступающего и поддерживающего контакты. Общение дается ему без особых
усилий. Петр легко адаптируется к трудностям
жизни. Отмечен уход от реальности в сферу мечтаний и фантазий. Хорошая адаптация в реальном
мире сочеталась со стремлением ухода от действительности.
Педагог-психолог в качестве актуальной на
момент обращения проблемы определил: низкий
уровень ответственности у клиента, отсутствие
навыков определения жизненных целей и программы по их достижению, глубокая обида на близких людей, отсутствие навыков психосаморегуляции.
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На этапе консультирования психолог ознакомил клиента с полученными результатами обследования, дал рекомендации по преодолению выявленных проблем. В ходе регулярных консультативных
занятий происходило осознанию новой ситуации,
что позволило юноше по-другому увидеть свое поведение. Техника информирования помогла увидеть неэффективность роли жертвы, выбранной им.
Техника позитивного переформулирования способствовала пересмотру собственной позиции, преодолевая сложности ситуации. С клиентом была проведена профориентационная работа, что позволило
ему начать выстраивать цели и программу будущей
профессиональной деятельности и личной жизни.
Он устроился на работу.
В помощь юноше были даны рекомендации:
заниматься аутотренингом, читать популярную
психологическую литературу по определенной
психологом тематике. Для оптимизации консультативной работы давались домашние задания, одно из
которых – ведение дневниковых записей – позволило структурировать самонаблюдение и развивать
рефлексивные навыки.
Отдельные занятия были посвящены определению иерархии потребностей, в ходе которых
определились шесть ключевых характеристик
представлений о себе самоактуализирующихся людей.
Через некоторое время юноша расстался с
партнером и начал встречаться с девушкой.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение молодого человека повысило уровень
его психологического благополучия и возможности
социализации.
Выводы:
1. Формирование гендерной идентичности
детей возможно лишь в совместной среде, где мальчики и девочки имеют возможность общаться, играть, трудиться вместе, но при этом они могут и
проявить свои индивидуальные особенности, а
также особенности, присущие своему гендеру.
2. Одно из важнейших условий формирования гендерной идентичности является создание полифункциональной
предметно-развивающей
среды, окружающей мальчиков и девочек.
3. Необходимо осуществлять психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам формирования гендерной идентичности детей.
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Аннотация
В статье приведены данные эффективности тренинга «Проактивное поведение врача» с позиции психологические аспектов повышения приверженности врачей первичной медико-санитарной помощи профилактической работе
Abstract
The article presents the data of the effectiveness of "Proactive behavior of a doctor" training from the perspective of psychological aspects of increasing the adherence of primary health care physicians to preventive work.
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В настоящее время перед всем российским обществом и, в частности, перед медициной стоит
важнейшая задача – увеличить продолжительность
здоровой жизни населения страны до 67 лет к 2024
году. Это поставит Россию в один ряд со странами
«80+».
В свете изменения парадигмы отечественного
здравоохранения стало актуальным изучение отношения врачей первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Приморского края к профилактике,
а также поиск и разработка мер повышающих степень приверженности врачей профилактической
работе.
Анализ современных научных источников и
собственные наблюдения показали, что наибольшая степень приверженности профилактической
работе может быть выражена у врачей, для которых
характерна проактивная копинг-стратегия преодоления стресса [1] А проактивность – это чаще осознанно приобретенное качество личности [2].
С целью изучения инструментов, которые могут оказать существенное влияние на повышение
уровня приверженности врачей профилактической
работе в 2018 году было проведено исследование
среди врачей ПМСП Приморского края. Всего в исследовании приняло участие 125 медицинских работников, которые были распределены на 4 группы.
В двух группах (31 и 33 человека) тренинг проводился, а в двух контрольных группах (30 и 31 человек) – не проводился. Каждому исследовательскому срезу было присвоено следующее обозначение: О1 предварительное исследование в

экспериментальной группе; О2 заключительное исследование в экспериментальной группе, где проводилось предварительное исследование; О3 предварительное исследование в контрольной группе;
О4 заключительное исследование в контрольной
группе, где проводилось предварительное исследование; О5 заключительное исследование в экспериментальной группе, где предварительное исследование не проводилось; О6 заключительное исследование в контрольной группе, где предварительное
исследование не проводилось.
В качестве экспериментального воздействия
на отношение врачей к профилактической части
своей работы был использован психологический
тренинг «Проактивное поведение врача первичной
медико-санитарной помощи», разработанный на
основе авторской программы В.Ю. Слабинского,
Н.М. Воищевой "Тренинг проактивного поведения". Которая заключается в диагностике исходного уровня участников (батарея тестов) + лекционный материал + тренинг + посттренинговом сопровождении.
Авторы
применяли
данную
программу для развития у участников навыков проактивного совладающего поведения. Тренинг базируется на авторской концепции проактивности
В.Ю.Слабинского и Н.М. Воищевой, а также на
концепции проактивных копингов L.G. Aspinwall,
R.Schwarzer, S.Taubert.
Данный тренинг был адаптирован нами под
специфику профессиональной группы - врачи первичной медико-санитарной помощи. И под задачу -
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повышение приверженности профилактической работе, через развитие навыков проактивного поведения у врачей первичной медико-санитарной помощи. Дополнен кейсами задач «Краткое профилактическое консультирование в заключении
диспансеризации» и «Тематическая школа здоровья для населения». Тренинг состоит из 7 блоков,
включает в себя краткий информационный блок
(лекции) и шеринг в начале (знакомство) и в конце
тренинга, и 8 упражнений, каждое из которых решает определенные задачи, в определённой последовательности. Каждому участнику тренинга был
предоставлен раздаточный материал в виде рабочей тетради.
Структура тренинга «Проактивное поведение
врача ПМСП»:
Блок 1. Введение в тренинг состоит из знакомства с участниками упражнения «Снежный ком».
Основной особенностью этого упражнения было
то, что, называя свое имя, участнику нужно было
добавить прилагательное, характеризующее здоровье, здоровый образ жизни, и начинающееся на
первую букву имени. Цель этого блока - создание
благоприятной атмосферы в группе. Обозначение
темы тренинга. Длительностью 20-25 минут. Затем
принятие правил группы и представление плана семинара. Упражнение инвентаризация образа жизни
врача и пациента заключалась в обсуждении основных параметров образа жизни врача и пациента,
уже перенесшего сосудистую катастрофу (инфаркт
миокарда, инсульт) или чрезкожное коронарное
вмешательство. Отмечались совпадения и различия. Цель: осознание того, что имеется ряд совпадений и различий. 30мин.
Лекция «Влияние проактивного поведения
врача на успешность профилактической работы с
населением» имеет целью: знакомство участников
группы с основными принципами профилактической работы, которым должен следовать врач первичной медико-санитарной помощи, в связи с изменением парадигмы здравоохранения. О мотивации
населения к ведению здорового образа жизни. Информирование о концепции проактивности В. Ю.
Слабинского, Воищевой Н.М., основанной на уровневой теории личности А.Ф. Лазурского, теории
мотивации В.Ф. Чижа, этических императивах С.Л.
Франка, концепции проактивности L.G. Aspinwall,
R.Schwarzer, S.Taubert, Е.С. Старченковой. Рассчитана на 30 минут. И проведение скрининг-диагностики горизонта проактивности
Обсуждение на тему: на сколько лет вперед
участники тренинга планируют свою профессиональную жизнь. Цель: диагностика горизонта проактивности. Применрно 30 минут.
Блок 2. Проактивное преодоление (процесс целеполагания) начинался с упражнения «90-летний
юбилей моего участкового врача», 40 минут.
Нужно представить и рассказать группе, за что Вы
будете уважать и ценить участкового врача, если
Вы коллеги по работе и близкие люди, пациенты.
Цель: максимально отодвинуть горизонт проактивности и осознать приоритетную смыслообразую-
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щую цель. Затем упражнение «Визуализация профессиональной мечты» Нарисовать свою мечту. Я в
профессиональной сфере. Цель: визуальное подкрепление права на большую мечту. 20 минут
Блок 3. Рефлексивное преодоление (выбор основных стратегий достижения цели). Упражнение
«Кто я? Какой я?», в котором тренер помогает
участникам ответить на вопросы: Кто Я сейчас?
Кем я должен быть, чтобы достичь цели? Какой я
сейчас? Каким я должен быть, чтобы достичь цели?
Цель: осознание участниками группы того, что
необходимо поменять в себе, чтобы достичь цель.
Около 30 минут. Перерыв 10 минут
Блок 4. Стратегическое планирование (разработка плана достижения цели). Упражнение
«Шкала времени», в котором нужно было определить иерархию направлений жизнедеятельности.
Оптимальным образом распределить на шкале времени сроки достижения результата по всем основным направлениям жизнедеятельности, начиная с
самого важного. Цель: научить распределять
нагрузку в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Сделать тоже самое для пациента на кратком
профилактическом консультировании. 20 минут
Блок 5. Превентивное преодоление (предвосхищение возможностей и угроз). Упражнение
«Взгляд из будущего. Школа здоровья» и /или
упражнение с пустым стулом. Участникам предлагалось дать себе из будущего совет по тому образу
жизни, который будет способствовать достижению
значимой цели. Цель: вселить уверенность, что реализации мечты возможна. Примерно 20 минут.
Блок 6. Просоциальные стратегии преодоления. Упражнение «Полоса препятствий», в котором
разные участники пробуют дойти до своей картинки с мечтой через полосу препятствий: а) с закрытыми глазами без помощи группы; б) с закрытыми глазами с помощью группы; и в) с предварительным осмотром полосы препятствий и с
помощью группы. Цель: демонстрация трех типов
совладающего поведения: реактивного, активного,
проактивного. Около 30 мин.
Блок 7. Завершение группы. Обратная связь.
Сбор устной и письменной обратной связи от
участников группы. Цель: обмен личным опытом
пребывания на тренинговой группе, суммирование
полученных результатов. Длится 30 мин.
В вопросе изучения приверженности врача
профилактической работе был выбран критерий
«качество проведения краткого/углубленного профилактического консультирования в конце диспансеризации или любого другого профилактического
осмотра». Стандартного чек-листа для проверки качества профилактического консультирования не
существует. Поэтому нами был разработан неструктурированный кейс из пяти задач «краткое/углубленное профилактическое консультирование». Построены они были с привлечением топменеджеров здравоохранения Приморского края. И
основаны на реальном, фактическом материале.
Максимально приближены к реальной ситуации деятельности врача ПМСП. В условиях задачи описаны наиболее типичные ситуации, встречающиеся
при диспансеризации населения. Например, одна из
таких задач изображена на рисунке 1.
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Рис 1. задача «Краткое/углубленное профилактическое консультирование»
Участникам предложено ответить на задание
неограниченным по размеру текстом. Тестовые
бланки респонденты заполняли до и после тренинга
«Проактивное поведение врача ПМСП» и в контрольной группе. Чтобы достигнуть смыслового
единства всех ответов между испытуемыми и исследователем мы систематизировали сегменты содержания по категориям, и давали подробную инструкцию перед началом исследования. Условием
исследования была анонимность, поэтому вместо
имен, при обработке фигурировали только соответствующий номер, присвоенный тестовому пакету.
В качестве количественного метода использован
метод контент-анализа текстовой информации, которые далее поддавались интерпретации приобретенных числовых закономерностей. Применяя метод контент-анализа, опираясь на обретенные знания об истинном содержании текстовых
материалов, мы смогли вынести вывод о настоящих
намерениях врача ПМСП, а именно о намерении и
объеме и частоте упоминания различных компонентов , в ходе краткого профилактического консультирования дать пациенту рекомендации по ведению образа жизни.
Контент анализ текстов выполненных задач по
проведению «краткого/углубленного профилактического консультирования», из разработанного

нами кейса позволил выявить изменения в качестве
профилактического консультирования
В качестве единиц анализа, были взяты частота
упоминаний всех смысловых категорий в совокупности всех текстов, которые принадлежат одному
автору и в целом изучаемой группе.
Нами были выделены 14 признаков: оценка
суммарного сердечно-сосудистого риска; определение группы здоровья; диагноз; факторы риска
развития хронических неинфекционных заболеваний; выработка тактики ведения (в т.ч. дополнительное обследование); рекомендации по ведению
здорового образа жизни; характер сообщения; упоминание о качестве и характере питания; упоминание о двигательной активности; упоминание о мониторировании отдельных показателей здоровья в
домашних условиях; упоминание о режиме сна;
упоминание об отказе от вредных привычек; упоминание о тренировке стрессоустойчивости; упоминание о необходимости регулярных профилактических осмотрах (диспансеризации).
Все признаки условно распределены на 2
группы. Первая группа содержит пять признаков и
является диагностической. Вторая группа состоит
из девяти признаков и отражает суть рекомендаций
врача пациенту по коррекции его образа жизни.
Группы признаков представлены в таблице 1.
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№
1
2
3
4
5
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Таб л и ца 1
Две группы признаков контент-анализа
2 группа
1 группа
№ Признаки, отражающие суть рекомендаций
диагностические признаки
врача пациенту по коррекции его образа жизни
Оценка суммарного сердечно-сосудистого
Рекомендации по ведению здорового образа
6
риска (ССР)
жизни
Определение группы здоровья
7
Характер сообщения
Диагноз
8
Упоминание о качестве и характере питания
Выявленные факторы риска развития хро9
Упоминание о двигательной активности
нических неинфекционных заболеваний
Выработка тактики ведения (в т.ч. дополниУпоминание о мониторировании отдельных по10
тельное обследование)
казателей здоровья в домашних условиях
11 Упоминание о режиме сна
12 Упоминание об отказе от вредных привычек
13 Упоминание о тренировке стрессоустойчивости
Упоминание о необходимости регулярных про14
филактических осмотрах (диспансеризации)

По каждому признаку определены от одной до восьми характеристики. Все они сведены в итоговый
бланк контент-анализа задач «краткое/углубленное профилактическое консультирование» и приведены в
таблице 2
Таб л и ца 2
Итоговый бланк контент-анализа задач «краткое/углубленное профилактическое консультирование»
№ Единицы анализа
Индикаторы оценки
Оценка суммарного сердечно-сосуди1
1.1
Оценен
стого риска
1.2
Не оценен
1.3
Верно, оценен
1.4
Неверно оценен
2 Определение группы здоровья
2.1
Определена
2.2
Не определена
2.3
Определена верно
2.4
Определена не верно
Диагноз/ подозрение на заболевание сформу3 Диагноз /подозрение на заболевание
3.1
лирован
Диагноз/ подозрение на заболевание не сфор3.2
мулирован
Диагноз/ подозрение на заболевание соответ3.3
ствует/полный
Диагноз/ подозрение на заболевание не соот3.4
ветствует/ не полный
4 Факторы риска
4.1
Выявлены максимально
4.2
Выявлены, не все
4.3
Не выявлены
Выработка тактики ведения (в т.ч. доп
5
5.1
Определена
обследование)
5.2
Не определена/не полная
Рекомендации по ведению здорового об6
6.1
Даны
раза жизни
6.2
Не даны
7 Характер сообщения
7.1
Кратко
7.2
Развернуто
7.3
Общее
7.4
Конкретное
7.5
Ограничивающее
7.6
Побуждающее
Упоминание о качестве и характере пи8
8.2
Есть
тания
8.3
(шаблонная) общая фраза
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9

Упоминание о двигательной активности

10

Упоминание о мониторировании отдельных показателей здоровья в домашних
условиях

11

Упоминание о режиме сна

12

Упоминание об отказе от вредных привычек

13

14

Упоминание о тренировке стрессоустойчивости

Упоминание о необходимости регулярных профилактических осмотрах (диспансеризации)
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8.4
8.5
8.6
8.7
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Кратность приема пищи
Количество
Соотношение белков/жиров/углеводов
Калораж суточный
Есть
(шаблонная) общая фраза
Виды физ активности
Дозирование физ активности
Регулярность физ нагрузки
Диапазон PS для кардионагрузки

10.1

Есть

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
11.1
11.2
11.3

(шаблонная) общая фраза
Глюкоза
Холестерин
АД
Пикфлоуметрия
Вес
Шагомер (Watch your step)
Мобильные приложения
Современные гаджеты (Watch часы)
Есть
Время «отбоя»
Длительность сна

12.1

Есть

12.2
12.3

(шаблонная) общая фраза
Конкретные рекомендации

13.1

Есть

13.2
13.3

(шаблонная) общая фраза
Конкретные рекомендации

14.1

Есть

При анализе первой «диагностической»
группы единиц измерения контент-анализа (оценка
суммарного сердечно-сосудистого риска, определение группы здоровья, формулировка диагноза/подозрение на заболевание, выявленные факторы
риска, выработка тактики ведения, в т.ч. дополнительное обследование) во всех 6 исследовательских
срезах (О1, О3, О4, О6, и О5) с одинаковой частотой встречались полные, конкретные и верные формулировки. Это указывает на то, что для врачей решение этих разделов задачи привычно и не вызывает особого затруднения.
Вторая группа состояла из 9 признаков и отражала суть рекомендаций врача пациенту по коррекции его образа жизни. За единицы измерения взяты:
упоминание о качестве и характере питания, о двигательной активности, о мониторировании отдельных показателей здоровья в домашних условиях, о
режиме сна, об отказе от вредных привычек, о тренировке стрессоустойчивости, о необходимости регулярных профилактических осмотрах (диспансеризации). При анализе этих признаков в текстах выполненных врачами задач, выявлены некоторые
различия в заключительных исследованиях, проведенных в экспериментальных группах, т.е. после

прохождения тренинга (О2 и О5) по сравнению с
исходными данными всех групп врачей (О1 и О3) и
заключительными исследованиями контрольных
групп (О4 и О6).
В исходных исследованиях групп врачей (О1 и
О3) и в заключительных исследованиях контрольных групп (О4 и О6), обнаружено, что раздел о рекомендациях по ведению здорового образа жизни
был заполнен только в 67, 87, 90, 81% случаях выполненных задач. А характер сообщения чаще был
кратким, использовались общие фразы, шаблонные
формулировки, и носили характер ограничивающих рекомендаций.
По данным заключительного исследования О2
и О5 в экспериментальной группе, т.е. после прохождения тренинга заполнение раздела о рекомендациях по ведению здорового образа жизни достигло 97 и 100% задач соответственно. А сообщение чаще стало носить характер более подробного,
развернутого, конкретного, побуждающего.
В группах О1, О3 и О4, О6 из всех признаков
(единиц анализа) наиболее часто встречается упоминание о двигательной активности - в 33, 53, 37 и
35% рекомендаций соответственно. Упоминание об
отказе от вредных привычек содержалось в 36, 30,
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37, 29% рекомендаций. Реже встречалось упоминание о необходимости регулярных профилактических осмотров (диспансеризации). Оно имелось
лишь в 12, 17, 13, и 13% рекомендаций. Упоминание о качестве и характере питания встречалось в 9,
13, 10 и 10% текстов консультаций. О мониторировании отдельных показателей здоровья в домашних
условиях, в группе О1 не было обнаружено ни одного упоминания, в группах О3, О4, О6 - 20%, 7%,
3% врачей упоминали о возможности мониторирования отдельных показателей здоровья в домашних
условиях. Упоминаний о режиме сна, о тренировке
стрессоустойчивости не содержала ни одна рекомендация врачей ПМСП в исходных данных и данных контрольных групп.
Анализ задач, выполненных участниками экспериментальных групп после прохождения тренинга «Проактивное поведение» О2 и О5, показал,
что в текстах рекомендаций врачей обнаружены все
девять единиц исследования. Но встречаются они с
различной частотой. Так упоминание о двигательной активности, о качестве и характере питания
встречалось в 100% рекомендаций в обеих группах.
Упоминание о необходимости регулярных профилактических осмотров имелось в 91 и 94% рекомендаций. Упоминание о мониторировании отдельных
показателей здоровья в домашних условиях было
обнаружено в 73 и 90% рекомендаций. Упоминание
об отказе от вредных привычек содержалось в 61 и
84% текстов рекомендаций врача.
Таким образом, контент-анализ текстов задач,
а именно, исходного и заключительного исследования в экспериментальной и контрольной группах,
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подтвердил влияние психологического тренинга
«Проактивное поведение врача» на улучшение качества проведения краткого профилактического
консультирования, которым завершается профилактический медицинский осмотр и диспансеризация взрослого населения. А это свидетельствует о
повышении приверженности профилактической
работе врачей первичной медико-санитарной помощи. Следовательно тренинг «Проактивное поведение врача первичной медико-санитарной помощи» может использоваться организаторами здравоохранения
и
специалиствми
центров
медицинской профилактики в работе по повышению приверженности врачей профилактической работе.
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Аннотація
Дана стаття присвячена проблемі формування професійної самосвідомості особистості. Автор визначає актуальність означеної проблеми, обґрунтовує необхідність спрямованого формування самосвідомості
до та у процесы оволодіння професійною діяльністю, визначає основні складові професійної самосвідомості та окреслює шляхи їх становлення.
Розглянуті складові професійної самосвідомості – становлення та розвиток особистості майбутнього
фахівця, формування індивідуального стилю особистості та її діяльності, процес професійного самовизначення – є компонентами, які повинні бути обов'язково включені у процес професійного становлення людини.
Матеріали, представлені у статті є науковим підґрунтям для подальшого розроблення практичних рекомендацій щодо цілеспрямованого формування самосвідомості суб’єктів різних сфер професійної діяльності.
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Abstract
This article deals with the problem of formation of professional consciousness of the individual. The author
defines the relevance of the designated problem, justifies the need for directional formation of self-awareness
before and during mastering the profession, defines the basic components of professional consciousness and ways
of its development.
The above components of professional consciousness - the establishment and development of the personality
of the future specialist, the formation of individual style and personality of its activities, the process of professional
self-determination - are components that must necessarily be included in the process of professional formation of
the person.
The material presented in the article are the scientific basis for the further development of practical recommendations on the formation of self-focused subjects of different specialty areas.
Ключові слова: індивідуальний стиль особистості, професійна самосвідомість, професійне самовизначення, розвиток особистості.
Keywords: individual personality style, professional identity, professional self-identity, development of personality.
Самореалізація людини в обраній професійній
сфері – одна із значних складових всебічного гармонійного розвитку особистості. Говорячи про самореалізацію, маємо на увазі вибір професії, подальше професійне становлення та самовдосконалення, прагнення особистості до вершин
професіоналізму. У досягненні означених етапів
визначну роль відіграє процес формування професійної самосвідомості людини.
Не зважаючи на наявність значної кількості наукових матеріалів з проблеми формування професійної самосвідомості у різних сферах діяльності у
джерелах з психології та акмеології, немає конкретних рекомендацій, які б були розроблені з метою
окреслення шляхів її становлення. Для цього необхідно розглянути сутність поняття «професійна самосвідомість» та визначити його основні складові.
Під поняттям «самосвідомість» розуміємо важливий структурний компонент особистості, що є
тим внутрішнім механізмом, завдяки якому людина
не лише здатна свідомо сприймати впливи оточуючого середовища, але й самостійно усвідомлювати
свої можливості, визначати міру та характер власної активності, спрямованої на оволодіння досвідом діяльності та поведінки [1].
Р. Бурне, С. Рубінштейн, В. Столін розглядають самосвідомість як особливу форму свідомості,
зорієнтовану на пізнання особистістю своєї сутності, а саме властивостей характеру, пізнавальну,
емоційно-вольову сферу, потреби, ціннісні орієнтації. За думкою С. Бочарової, функціонування самосвідомості робить людину водночас і суб’єктом і
об'єктом пізнання.
Відповідно до цього, вчені розглядають професійну самосвідомість як здатність людини рефлексивно та практично ставитися до власного життя,
усвідомленість її дій, відповідальність, самокерування, свободу вибору тощо (В. Слободчиков, С.
Абрамова та ін.).
У рамках акмеології, наявність професійної самосвідомості розглядають як необхідну складову
для досягнення вершин професіоналізму (акме).
Зокрема проблема формування професійної самосвідомості вирішується шляхом аналізу особистості та професії, забезпечення надійності, профвибору, профнавчання тощо (А. Деркач, Н. Кузьміна,
Л. Орбан та ін.).

Формування професійної самосвідомості особистості відбувається протягом тривалого часу і досягає свого розквіту лише у той момент, коли у неї
сформоване певне ставлення до свого життєвого
шляху, вміння здійснювати поставлені цілі, усвідомленість дій, відповідальність, самокерування, свобода волі, знання своїх прав та обов’язків.
Так, вчений Ш. Надірашвілі зазначав, що професійна самосвідомість формується у людини лише
приблизно у 30 років. З цим явищем взаємопов’язані наступні особистісні та суб’єктивні феномени: задоволеність працею, життєвим шляхом,
життєвими перспективами, суб’єктивна картина
життєвого шляху, особистісний зріст [5].
Правильний вибір професії визначає психологічний комфорт людини, її самореалізацію як фахівця, соціалізацію, матеріальне становище та стан
інших важливих сфер життя. Якщо людина не знайшла себе у певній галузі праці, не лише суспільство
зазнає матеріальні та духовні збитки, але й вона
сама втрачає можливість творчо та емоційно самореалізувати себе, зростати в особистісному плані,
мати власний заробіток.
Як зауважив О. Рибніков, людина може стати
невдахою лише через те, що у належну годину їй не
допомогли знайти той професійний шлях, йдучи
яким вона б могла творчо самореалізувати себе,
знайти своє покликання, отримати задоволення від
праці.
А. Деркач підкреслював, що юнаки ще до отримання середньої освіти повинні самовизначитися у
професійному плані, наголошуючи, що часто професійне самовизначення йде у розбіг з вибором людини, що може значно вплинути на формування
професійної самосвідомості. Вчений вважав, що
лише збіг самовизначення з вибором професії може
полягти в основу формування найбільш точної професійної самосвідомості і подальшої творчої самореалізації людини. Розбіг між самовизначенням та
вибором, на думку автора, може призвести навіть
до регресу особистості.
Таким чином, професійне самовизначення безпосередньо пов'язано з реалізацією можливостей та
проектуванням творчої особистості (А. Деркач, Л.
Старовєркіна)
С. Боровикова, Н. Галкіна так само вказували
на тісний зв'язок професійного самовизначення з
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особистісним, підкреслюючи вплив на ці процеси
таких показників як схильності, здібності, інтереси,
орієнтації, ідеали, рефлексії. Питаннями вивчення
професійних властивостей особистості педагогів
займалися також вчені Л. Доблаєв, І. Федотенко та
ін.
Л. Хаярюнен та Р. Яаколла досліджували взаємозв’язок зміни ціннісних орієнтацій різних категорій абітурієнтів залежно від соціальних умов розвитку їхньої наукової кар’єри. Вчені показали, як змінюються життєві цінності у період від студента до
спеціаліста, визначили чинники, що впливають на
цей процес: бажання мати забезпечене майбутнє,
незалежність у роботі, покликання тощо.
Залежність успішності професіоналу від комплексу його суб’єктивних якостей (рівня рефлексії,
вміння покладатися на себе та інших при оцінці ситуацій) зазначили у своїх дослідженнях Н. Євсікова, І. Сироткіна, О. Фанталова.
Зміни у самосвідомості особистості відбуваються з віком та за мірою набуття професійного
досвіду, можуть бути як позитивними так і негативними. Саме позитивні зміни свідчать про досягнення особистістю свого професійного «акме» (А.
Деркач).
Професійне «акме» розуміємо як психічний
стан, що означає найвищий для даної особистості
рівень її професійного розвитку, який приходиться
на конкретний відрізок часу.
Під досягненням професійного «акме» маємо
на увазі повну реалізацію професійних здібностей,
професійну мобільність особистості, найвищу продуктивність творчісті (Б. Ананьєв).
Професійне «акме» слід розглядати як високий
рівень професіоналізму, професійних досягнень,
результатів праці, які сприймаються і визнаються
суспільством. Слід зазначити, що такі результати
не полягають лише у якісному виконанні професійних обов’язків, але й у включенні у власну діяльність нових технологій, задач, передового досвіду
тощо.
Психолог Г. Нікіфоров у своїй концепції психологічного забезпечення професійної діяльності
наголошував, що завдяки саме такому забезпеченню позитивні професійні зміни можуть відбутися у будь-якої людини виходячи лише з її мотивації.
Такий професійний зріст особистості Л. Мітіна
називає «професійною соціалізацією», акцентуючи
увагу на тому що цей процес відбувається вже на
розвинених етапах становлення професійної самосвідомості. Вчені акмеологи (А. Деркач, Н. Кузьміна, Л. Лаптєв, В. Михайловський та ін.) достатньо
розробили модель професійної освіти людини, визначаючи проблеми становлення основ психологічної та професійної зрілості.
Аналіз наукової літератури, теоретичних та
практичних розробок у галузі психології та акмеології дає змогу виділити основні складові формування професійної самосвідомості особистості.
Перш за все, формування професійної самосвідомості неможливе без становлення та розвитку
особистості майбутнього фахівця.
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Оволодіння певною професією розпочинається з формування інтересу до неї, розвитку здібностей, придбання знань та умінь у професійному
навчальному закладі. Зазвичай людина обирає навчальний заклад відповідно до своїх інтересів та
мрій, сподіваючись, що протягом навчання стане
зрозуміло яким чином рухатися до вершин професіоналізму. Основну рушійну силу при цьому становлять активні та творчі пошуки шляхів пізнання,
знаходження власних шляхів оволодіння професіональною діяльністю.
Як відомо з наукових праць вчених акмеологів
Л. Божович, В. Мерлина, К. Платонова та ін., системотворчим фактором особистості є спрямованість. Під професійною спрямованістю майбутнього фахівця розуміємо цілеспрямованість до оволодіння знаннями та вміннями у конкретній
професійній галузі, вираження ставлення особистості до майбутньої професійної діяльності. Саме
на цій основі розвиваються провідні властивості
особистості спеціаліста.
Протягом всього життя становлення особистості відбувається у процесі пізнання, праці, спілкування та активній взаємодії з навколишнім середовищем, у результаті чого відбувається накопичення суспільного досвіду, яке в свою чергу стає
основою для впливу людини на зовнішній світ [3].
Проблема особистісного становлення являє собою вивчення динаміки психічних процесів, властивостей та рис особистості, врахування різних передумов (соціальних, економічних, психологічних)
досягнення вершин професіоналізму, а також своєрідність професійного самовизначення.
Ще однією необхідною складовою розвитку
професійної самосвідомості є формування індивідуального стилю особистості та її діяльності, знаходження людиною професійної громади, що найбільше їй підходить, планування та побудова особистісних професійних планів.
Індивідуальний стиль особистості та її діяльності визначають також темперамент людини, прояви пізнавальних процесів, дії, комунікативна діяльність, а також уміння та навички, сформовані під
впливом життєвого досвіду.
Індивідуальний стиль особистості можна розглядати як пристосування нервової системи та
всього організму людини до умов оточуючого середовища, зокрема професійної діяльності.
Іноді прояви особистості, що нагадують
ознаки темпераменту, насправді є відображенням
індивідуального стилю діяльності, особливості
якого можуть як сходитися, так і розбігатися з темпераментом.
Ядро індивідуального стилю діяльності визначає сукупність властивостей нервової системи. Так
можна виділити дві групи властивостей нервової
системи:
- індивідуальні властивості нервової системи, що були придбані у досвіді та носять компенсаторний характер відносно наявних недоліків;
- властивості нервової системи, що сприяють максимальному використанню наявних у людини здібностей та задатків, у тому числі корисних
властивостей нервової системи [2, 25].
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Формування професійної самосвідомості, професійна самоактуалізації людини, пошук своєї власної професійної ролі та гармонійне розкриття особистості у професії можливі лише тоді, коли відповідно до індивідуального стилю особистості та її
діяльності проходить процес професійного самовизначення, що включає у себе три компоненти: самопізнання, самооцінювання, саморозвиток (Н. Самоукіна).
Розглянемо ці компоненти більш докладно.
Самопізнання є єдиним шляхом до саморозвитку особистості, її самореалізації. Це засіб оволодіння власним досвідом, переживаннями, тобто засіб бути самим собою. У результаті самопізнання
людина отримує здатність до особистісного зросту
та самоактуалізації, за умов наявності яких і стає
можливим усвідомлення смислу життя.
Самопізнання дозволяє максимально використовувати свої можливості у праці, ефективно спілкуватися з іншими людьми, результативно займатися професіональною діяльністю.
Аналізуючи самооцінювання, як один з основних компонентів професійного самовизначення, зауважимо, що його слід розглядати у руслі двох аспектів: операційно-діяльнісного та особистісного.
Операційно-діяльнісний аспект пов'язаний з
оцінкою свого рівня професійної умілості та компетентності. Особистісний аспект виражається в
оцінці своїх особистісних властивостей.
Часто може спостерігатися невідповідність
між цими двома аспектами, що обов'язково впливає
на професійну адаптацію, успішність та професійний розвиток (А. Реан).
Останнім компонентом професійного самовизначення є саморозвиток професіоналу.
Загальний саморозвиток людини прийнято розглядати як цільові та усвідомлені дії людини, що
спрямовані на вдосконалення власних якостей,
знань та умінь, що дає змогу підвищити результативність праці.
Професійний саморозвиток можливий лише
для тих осіб, хто має мотивацію на досягнення високих результатів у професії та відповідні здібності.
Розвиток людини завжди відбувається у різних
видах діяльності та під час спілкування з іншими
людьми. Значно прискорює результат планомірний
саморозвиток у професійній діяльності. Незважаючи на те, що саморозвиток, як і мотивація, властивий далеко не всім, здатність до нього можна цілеспрямовано сформувати.
Для саморозвитку необхідні такі риси особистості як критична самооцінка та вміння проводити
аналіз власної діяльності. Здатний до саморозвитку
професіонал повинен вміти правильно визначати
пріоритети, обирати найбільш раціональні варіанти
вирішення виробничих проблем.
Можна окреслити наступні шляхи до професійного саморозвитку:
- вміння переймати досвід інших, навчатися
новому, збагачувати власні знання та уміння;
- самовдосконалення наявних професійних
навичок;
- подолання недоліків та негативних рис
особистості, що позначаються на результативності
та ефективності праці.

59
Саморозвиток професіонала стає можливим
лише при наявності вільного часу та доступу до необхідної інформації, використанні навчальних програм, відвідуванні тренінгів, семінарів тощо. Часто
для цього необхідні певні фінансові інвестиції [4,
43-55].
Якщо в людини не формувати складові становлення професійної самосвідомості, це призводить
до того, що вона стає «випадковою людиною» у тій
чи іншій професії і має дуже низьку мотивацію до
професійної діяльності, що, як відомо, не сприяє
розвитку та саморозвитку особистості, і, відповідно, певної частини суспільства.
У висновку зазначимо, що професійна самосвідомість тісно пов'язана із становленням особистості у цілому. Професійне самовдосконалення не
лише не відбирає у людини власні ресурси, але й,
навпаки, збагачує її особистість, адже несвідомий
підхід до професіональної діяльності не лише призводить до дезорганізації у часі та силах, але й унеможливлює самореалізацію людини.
На основі самосвідомості особистість намагається вдосконалювати свої знання, навички та
вміння. Знання власних здібностей дозволяє також
знаходити найкращі шляхи їх застосування. Досягнення вершин професіоналізму стане результативним, коли людина буде знати над чим саме їй слід
працювати, що закріплювати та розвивати у собі.
Потреба вивчати та досліджувати самосвідомість продиктована необхідністю визначитися з інтересами, напрямками розвитку, поглядами на
життя, навчатися розуміти мотиви та результати
своїх вчинків, усвідомлювати власну особистісну
позицію.
Важливість даної проблеми у сучасних психології та акмеології обумовлює необхідність розроблення практичних рекомендацій щодо формування
професійної самосвідомості у різних професійних
сферах (освітній, психологічній, технологічній, фінансовій та ін.)
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У статті приділяється увага кількісним і якісним показникам оцінювання наукової діяльності. Досліджено структуру бібліометричних методів для оцінювання діяльності бібліотечних установ. Виокремлено
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Abstract
The article focuses on the quantitative and qualitative indicators of the evaluation of scientific activity. The
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Сьогодні спостерігається позитивна динаміка
збільшення кількості публікацій з проблематики бібліометрії та наукометрії, опановується сучасна методологія та інноваційний інструментарій проведення бібліометричних методів досліджень. Серед
сучасних робіт слід відзначити праці О. В. Воскобойнікової-Гузєвої [2], В. М. Горового [3],
І. Ю. Єгорова [4], В. О. Копанєвої [5], Л. Й. Костенка [7], Б. А. Маліцького [8], О. І. Мриглод [12] та
ін.
Ефективність сучасної наукової діяльності оцінюється за якісними та кількісними показниками.
До кількісних показників такого оцінювання відносяться: число публікацій та аналіз частоти їх цитованості; індекс Хірша; імпакт-фактор наукового
журналу; кількість отриманих вітчизняних та міжнародних грантів, стипендій, премій; участь у міжнародному науковому співробітництві. Сьогодні в
Україні домінуюче положення займають саме ці показники, однак, останнім часом спостерігається переорієнтація на якісний показник оцінювання – експертний висновок. Саме на його основі перевіряється унікальність, оригінальність, вагомість
отриманих результатів науково-дослідної роботи
(НДР) у частині сприяння подальшому розвитку певної галузі науки як в Україні, так і у світі для підвищення практичної цінності вітчизняних досліджень.
Експертне оцінювання передбачає наявність
основних критеріїв для здійснення оцінювання індивідуальної ефективності вченого, до яких відносяться авторський профіль вченого, кількість публікацій та цитувань. Таким чином, автор, створивши свій профіль, де чітко відображаються всі його
опубліковані праці, здебільшого, у хронологічному

порядку або за рейтингом, може відстежувати власні результати наукової діяльності та актуальність
своїх напрацювань серед інших науковців. Чим більше число кількості цитувань на публікацію – тим
актуальніша робота.
Взагалі, бібліометрія передбачає використання
цілої сукупності кількісних методів для оцінювання
впливу результативності досліджень, які, у свою
чергу, повинні доповнюватись експертним висновком. Таким чином, перевіряються якість і вплив досліджень одночасно. На основі такої діяльності виділяються найактуальніші видання для подальшого
опублікування. Також, отримані результати можна
використовувати для розвитку нових галузей дослідження.
Сучасні бібліометричні методи поділяються
на:
– кількісний аналіз публікацій окремих вчених
або колективів за країнами (метод статистичного
аналізу бібліографічних посилань);
– аналіз реферативних журналів;
– аналіз кількісних характеристик первинних
документів;
– кількісний аналіз публікацій окремих авторів
та їх цитування;
– дослідження закономірності росту, рангового розподілу наукових документів;
– кількісний аналіз публікацій вчених окремих
країн, а також окремих наукових колективів;
– контент-аналіз наукових документів тощо
[1].
Відповідно до такої класифікації бібліометричних методів, основний акцент робиться саме на
аналізі кількісних показників, у той час як експертне оцінювання опускається. Однак, варто наголосити на тому, що якість публікації пріоритетніша
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ніж кількість опублікованих напрацювань з низьким рівнем якості змісту, враховуючи самоцитування. Цей рівень якості має оцінювати, відповідно
до свого фаху, експертна комісія за чітко визначеними критеріями. Експерти, що займаються оцінюванням, повинні прагнути балансу – простих індикаторів, що відповідають складності досліджуваного процесу.
Навіть перший принцип Лейденського маніфесту надає суттєву перевагу експертному висновку
над «нумерологією», тобто всі показники мають
бути зібрані при оцінюванні результативності наукової діяльності, але виключно як необхідна для
аналізу інформація. Кількісні вимірювання покликані посилювати експертне рецензування, однак
фахівці, які здійснюють дане оцінювання, не повинні піддаватися спокусі перекласти ухвалення рішень на числа. Варто зазначити, що таке рецензування вважається альтернативним підходом до визначення результативності наукової діяльності [10].
Необхідно зауважити, що процес оцінювання
наукової діяльності будь-якої організації займає
значний час, при цьому оцінювати цей процес може
лабораторія. У західних країнах це відноситься до
наукового напрямку, адже під нього виділяється фінансування. Часто, для оцінки залучаються фахові
експерти з різних країн світу, що дозволяє прибільшити якість і свободу оцінювання.
При експертній оцінці наукової діяльності установ, слід ураховувати відмінності з активності
друкувань і цитувань для багатоманітних наукових
спрямувань галузей, які допоможуть врахувати специфіку своїх областей, що можуть базуватись на наступних положеннях:
1. Здійснення порівняння процесу оцінювання
результативності наукової діяльності відбувається
всередині груп, котрі формуються за домінантою
схожості галузей наук, їх наукового направлення та
різновидів отриманих результатів (базові дослідження, технологічні розробки, науково-технічні
послуги і т. п.). Для кожної такої групи повинна
бути сформована власна експертна рада, що підготовить процедури оцінки кожної організації.
2. Для оцінювання товариства перевіряюча комісія визначає експертів з кожного напрямку діяльності, а також виокремлює меншу за кількістю експертів групу, для отримання узагальнених результатів.
Оцінювання
багатопрофільних
і
міждисциплінарних організацій невідворотно
cтикнеться з тим, що частина напрямів її діяльності
виразиться поза компетенцією експертної ради.
Тому, експерти по подібним напрямкам зобов’язанні призначуватися за рекомендацією інших
профільних рад [9].
Внаслідок потреби ефективного оцінювання та
надання найбільш точних прогнозів щодо здійснення наукової діяльності у майбутньому, збільшується рівень зацікавленості до бібліометричних методів досліджень. Сьогодні існують такі світові гіганти наукометричних платформ як Scopus або Web
of Science, які користуються великою популярністю
серед користувачів, але в результаті недостатнього
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мовного, географічного та тематичного індексування наукової продукції у цілому ряді країн активно створюються власні національні бібліометричні проекти.
До основних концептуальних положень конвергенції бібліометричних проектів слід віднести:
– вибір базової платформи консолідації бібліографічних даних з різних систем;
– розробку комунікативного формату представлення бібліометричних даних;
– обґрунтування системи категорій і підкатегорій (класифікаційних схем) для представлення галузей знань;
– створення інструментів аналітичних результатів для експертного оцінювання та прогнозування
розвитку науки;
– вибір системи управління базами даних [6].
Варто зазначити, що об'єктами вивчення при
бібліометричному аналізі науки є публікації, згруповані за різними ознаками: авторами, журналами,
тематикою, країнам та ін. Бібліометричний підхід
дослідження передбачає зведення якісних характеристик до кількісного виміру – квантифікації, тобто
вимір якості в числових величинах, наприклад в балах [11].
У центрі всіх перетворень, що відбуваються
сьогодні в світі і суспільстві, лежить поняття
знання. Знання перетворилося на предмет економічних, політичних і культурних інтересів настільки,
що може служити для визначення якісного стану
суспільства. Наукова діяльність пов'язана з виробництвом нового знання та одночасно виступає в
якості основного виробника і найбільшого споживача інформації. Протягом декількох десятиліть ведуться пошуки об'єктивних показників оцінки
стану науки і її реального внеску в розвиток суспільства. Від точності оцінок залежить і фінансування науки, і розвиток наукових досліджень, і прогнозування переваг розвитку того чи іншого напрямку. Крім того, одночасно із здійсненням витрат на
науку необхідний контроль за результативністю наукових досліджень і розробок за допомогою спеціальних індикаторів і методів. Особливо важливим є
складання правильної програми збору інформації.
В іншому випадку зібрана інформація може виявитися повністю або частково марною.
Діюча в Україні методика оцінювання ефективності дослідницької діяльності здійснюється на
основі поєднання якісних і кількісних методів оцінки, тобто передбачає отримання експертного висновку стосовно результативності роботи наукового закладу за рахунок певних кількісних показників.
Підсумовуючи вищевикладене, стає зрозумілим, що не можна допустити щоб кількісна інформація перетворитися з інструменту в самоціль вченого. Найкращі рішення приймаються, коли надійна статистика поєднується з увагою до цілей
природи дослідження, які піддаються оцінюванню.
Потрібні як кількісні, так і якісні дані. Прийняття
рішень в науці має ґрунтуватися виключно на даних
найвищої якості. Це, насамперед, важливо для
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отримання точних та достовірних даних при оцінюванні які галузі науки є актуальними для суспільства.
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