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Аннотация 

В статье проведено исследование вопросов, связанных с разработкой, внедрением и эффективным 

использованием информационно-коммуникационной сети в деятельности высших учебных заведений, 

направленной на достижение их устойчивого развития с учетом координации требований, предъявляемых 

внешними и внутренними стейкхолдерами. Дано определение понятия «информационно-коммуникацион-

ная сеть высших учебных заведений», выявлена цель ее деятельности, основные задания, функции и 

уровни. Выявлено влияние информационно-коммуникационной сети на достижение устойчивого развития 

высших учебных заведений.  

Abstract 

The article examines the issues related to the development, implementation and effective use of the infor-

mation and communication network in the activities of higher education institutions aimed at achieving their sus-

tainable development, taking into account the coordination of requirements imposed by external and internal stake-

holders. The concept of "information and communication network of higher education institutions" is defined, the 

purpose of its activity, the main tasks, functions and levels are revealed. Influence of information and communi-

cation network on achievement of sustainable development of higher education institutions is revealed. 

Ключевые слова: управление, высшие учебные заведения, информация, коммуникации, устойчивое 

развитие, информационно-коммуникационная сеть 

Keywords: management, higher education institutions, information, communications, sustainable develop-

ment, information and communication network 

 

Постановка проблемы. Современные тенден-

ции развития информационного общества вносят 

свои коррективы и в деятельности отечественных 

высших учебных заведений. Все это приводит к 

необходимости кардинального пересмотра основ-

ных аспектов управления вузами, что в свою оче-

редь стимулирует внедрение новейших информа-

ционных и коммуникационных технологий в про-

цесс управления деятельность высших учебных 

заведений с целью достижения ними устойчивого 

развития на рынке образовательных услуг.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Вопросы эффективного управления деятель-

ностью высших учебных заведений рассматрива-

лись в работах таких ученых как Киндрась О. В. [1], 

Натрошвили С. Г. [2], Салов В. О. [3], Сбруева А. 

А. [4], Терованесов М.Р. [5], Уварова Т. Г. [6] и мно-

гих других. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в управлении 

субъектами экономических отношений рассматри-

вается в работах таких ученых как Гаврилов М. В. 

[7], Гливенко С. В. [8], Климов В. А. [7], Лапин Е. В. 

[8] и многих других. 

 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Не смотря на значительный интерес 

ученых к исследованию проблем, связанных с 

управлением высшими учебными заведениями и 

применением информационных технологий в 

управлении, вопросы эффективного использования 

современных технологий в деятельности высших 

учебных заведений с целью достижения их устой-

чивого развития все еще остаются актуальными, 

особенно в современных условиях глобальных из-

менений. 

Цель статьи. Целью статьи является исследо-

вание вопросов, связанных с разработкой, внедре-

нием и эффективным использованием информаци-

онно-коммуникационной сети в деятельности выс-

ших учебных заведений, направленной на 

достижение их устойчивого развития с учетом ко-

ординации требований, предъявляемых внешними 

и внутренними стейкхолдерами.  

Изложение основного материала. Проведен-

ные исследования состояния и тенденций развития 

отечественных высших учебных заведений позво-

ляют предположить, что одним из условий дости-
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жение их устойчивого развития на ринке образова-

тельных услуг является внедрение системы эффек-

тивного управления информационно-коммуника-

ционным обеспечением деятельности вузов, кото-

рое может быть достигнуто только при наличии и 

использовании разветвленной, многоуровневой ин-

формационно-коммуникационной сети. 

Информационно-коммуникационная сеть выс-

ших учебных заведений представляет собой ком-

плекс технических, программных и организацион-

ных средств для обеспечения эффективного обмена 

информацией (данными) между внешними и внут-

ренними стейкхолдерами (заинтересованными сто-

ронами) высших учебных заведений.  

Главной задачей информационно-коммуника-

ционной сети является координация взаимодей-

ствия внешних и внутренних стейкхолдеров выс-

ших учебных заведений. 

Основными заданиями функционирования ин-

формационно-коммуникационной сети высших 

учебных заведений является: 

 сочетание всех составляющих элементов си-

стемы управления информационно-коммуникаци-

онным обеспечением деятельности высших учеб-

ных заведений и организация взаимосвязей между 

ними; 

 поиск, получение сбор, накопление, обра-

ботка, хранение информации (в виде данных) о де-

ятельности высших учебных заведений и информа-

ции, необходимой для осуществления их эффектив-

ной деятельности; 

 эффективное использование имеющейся ин-

формации для получения на ее основе новых зна-

ния; 

 содействие накоплению знаний и результа-

тов обучения студентами высших учебных заведе-

ний; 

 выявление требований внутренних и внеш-

них стейкхолдеров вузов с целью достижения 

устойчивого развития высших учебных заведений; 

 передача (трансфер) знаний в виде информа-

ции (данных) всем заинтересованным сторонам; 

 осуществление оценки знаний и качества 

предоставления образовательных услуг высших 

учебных заведений; 

 генерация и хранения информации, необхо-

димой для эффективного функционирования выс-

ших учебных заведений; 

 утилизация ненужной информации о дея-

тельности высших учебных заведений. 

Информационно-коммуникационных сетей 

деятельности высших учебных заведений должна 

выполнять определенные функции, к основным из 

которых можно выделить: 

 информации (данных), который предусмат-

ривает: доступ к разнородным источникам инфор-

мации; извлечения информации; выделение струк-

турированной информации; выявление связей 

между документами; кластеризацию и рубрика-

цию; создание рубрик по запросу или набора эта-

лонных документов; накопления знаний пользова-

телей информационно-коммуникационной сети (в 

виде информации); обратная связь с пользовате-

лями информационно-коммуникационной сети, и 

т.д; 

 хранение и обработку информации (в виде 

данных), необходимой для формирования знаний; 

 доставку информации, включая: просмотр 

информации без поиска; поиск информации в 

текстах и базах данных; оповещения пользователей 

информационно-коммуникационной сети учрежде-

ний высшего образования об изменениях; сочета-

ние документов и экспертов, и тому подобное. 

Таким образом, информационно-коммуника-

ционная сеть высших учебных заведений предна-

значена для сбора, обработки, накопления, хране-

ния, распространения и утилизации информации 

(данных). Также информационно-коммуникацион-

ная сеть высших учебных заведений является эле-

ментом системы управления информационно-ком-

муникационным обеспечением устойчивого разви-

тия высших учебных заведений. Указанная 

информационно-коммуникационная сеть также мо-

жет быть элементом более разветвленной глобаль-

ной сети, образуя таким образом иерархию сетей, а 

также использовать другие сети для получения ин-

формации из внешних источников, необходимой 

для осуществления всех видов деятельности выс-

ших учебных заведений. 

Информационно-коммуникационная сеть дея-

тельности высших учебных заведений представ-

ляет собой сложную систему, состоящую из не-

скольких уровней. Можно выделить следующие ее 

уровни:  

 индивидуальный – уровень отдельного ин-

дивидуума (работника вуза); 

 микроуровень – уровень отдельного вуза; 

 мезоуровень – уровень высшего образования 

страны; 

 макроуровень – уровень национальной обра-

зовательной системы страны; 

 мегауровень – уровень глобальных исследо-

вательских сетей мировой образовательной си-

стемы. 

Информационно-коммуникационная сеть выс-

ших учебных заведений в которой осуществляется 

доступ к составляющим компонентам системы 

управления информационно-коммуникационным 

обеспечением их устойчивого развития не может 

функционировать без использования современных 

информационно-коммуникационных технологий, 

которые обеспечивают быструю и эффективную 

работу людей и процессов. Для информационно-

коммуникационной сети высших учебных заведе-

ний необходима технологическая основа, постро-

енная с использованием соответствующей архитек-

туры поиска, хранения и обработки информации 

(данных). 

Поиск информации представляет собой ключе-

вой аспект системы управления информационно-

коммуникационным обеспечением устойчивого 

развития учреждения высшего образования. Невоз-

можно управлять информационно-коммуникаци-

онным обеспечением, если нет быстрого и легкого 
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доступа к информации. При осуществлении поиска 

информации необходимо осуществление быстрого 

доступа к точной, актуальной, достоверной инфор-

мации, соответствующей установленным требова-

ниям, готовой к немедленному использованию для 

решения проблемы и принятия эффективных 

управленческих решений, реализация которых бу-

дет способствовать достижению устойчивого раз-

вития высших учебных заведений. 

Таким образом учреждения высшего образова-

ния, как и любые социально-экономические си-

стемы, могут быстро и легко распространять свою 

информацию в виде данных через соответствую-

щую инфраструктуру, а именно через информаци-

онно-коммуникационную сеть, что позволит повы-

сить эффективность управления информационно-

коммуникационным обеспечением. Актуальна ин-

формация о деятельности высших учебных заведе-

ний может включать любые виды информации: бу-

мажные документы, электронные документы, базы 

данных, электронную почту, текстовые файлы, 

изображения и видеофрагменты, полученные из 

любых источников внешней и внутренней инфор-

мации. Необходимо, чтобы информационно-ком-

муникационная сеть высших учебных заведений 

позволяла эффективно и многократно использовать 

существующую информацию, и генерировать на ее 

основе соответствующие знания для использования 

внешними и внутренними стейкхолдерами. 

Выводы и предложения. Эффективное функ-

ционирование системы управления информаци-

онно-коммуникационным обеспечением устойчи-

вого развития высших учебных заведений связано с 

наличием и функционированием информационно-

коммуникационных сетей деятельности высших 

учебных заведений, в основе которого формируют 

базы данных, доступ к которым имеет только со-

трудники высших учебных заведений. Обобщен-

ные результаты деятельности сотрудников высших 

учебных заведений формируют общую информаци-

онно-коммуникационную сеть, которую можно 

представить в виде единой системы знаний.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ин-

формационно-коммуникационная сеть деятельно-

сти высших учебных заведений выполняет функ-

цию особой матрицы для информации и ее транс-

формации в знания, при этом чем больше объем и 

сложность накопления информации о деятельности 

высших учебных заведений, тем более необходи-

мым становится формирования системы управле-

ния информационно-коммуникационным обеспе-

чением, направленным на достижение устойчивого 

развития высших учебных заведений. 

Основой функционирования информационно-

коммуникационной сети учреждений высшего об-

разования является процесс формирования знаний 

на основе имеющейся в сети информации, который 

подразумевает выявление информационных источ-

ников, получения информации из этих источников, 

изучения, структурирование и трансформацию ин-

формации в знания, а также их воспроизведения 

(создание новых знаний). Успех этого процесса за-

висит прежде всего от качества источников получе-

ния базовой информации. 
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Аннотация 
В статье указывается на важное значение отходов в жизнедеятельности человека. Прямо пропорцио-

нальная зависимость между динамикой социально-экономического развития и накоплением отходов тре-
бует формирования адекватной системы управления этими образованиями в Украине. Значительные дис-
балансы в генерировании и утилизации отходов при недостаточных утилизационных мощностях вызы-
вают накопление отходов с соответствующими негативными последствиями (особенно экологическими), 
при лишних утилизационных мощностях при условии их ненадлежащего сырьевого обеспечения - эконо-
мические. Цель статьи - используя предложенный нами коэффициент территориальной обеспеченности 
утилизационными мощностями определить имеющиеся региональные диспропорции в образовании и ути-
лизации отходов в Украине. Конечно, некая искусственность предоставления европейских очертаний в 
развитии сферы обращения с отходами в стране не дает желаемых эмпирических эффектов из-за отсут-
ствия действенной системы управления и инфраструктурного обеспечения, а также фрагментарности 
управленческих решений в условиях нечеткой законодательно-нормативной базы. Предложено коэффи-
циент территориальной обеспеченности утилизационными мощностями, который позволяет определить 
существующие диспропорции, а затем приоритетные направления инвестирования в создание санкциони-
рованных мест пассивного или активного обращения с отходами. Сравнительный анализ суммарных объ-
емов имеющихся отходов (образованных и накопленных) и санкционированных утилизационных мощно-
стей, проведенный на основе расчета коэффициента территориальной обеспеченности утилизационными 
мощностями (Kp), свидетельствует о существенном дефицит последних (Kp<1) во всех областях Украины 
за исключением Закарпатской , Кировоградской и с определенными условностями - Донецкой областей. 

Abstract 
The article points to the significant place and importance of waste in human life. The direct proportional 

relationship between the dynamics of socio-economic development and waste accumulation in Ukraine requires 
the formation of an adequate management system. Significant imbalances in the generation and utilization of waste 
with insufficient utilization capacities result in the accumulation of waste with corresponding negative conse-
quences (especially ecological ones), and in case of unnecessary utilization capacities without proper raw materials 
supply, they are economical. The aim of this article is to determine the formed regional disproportions between 
waste generation and utilization in Ukraine by using the suggested coefficient of the utilization capacities territorial 
provision. The artificiality of providing European outlines in the waste management development in our country 
does not give the desired empirical effects due to the lack of an effective system of management and infrastructure, 
as well as fragmentation of management decisions in the context of an unclear legislative and regulatory frame-
work. The coefficient of utilization capacities territorial provision is suggested, which allows to determine the 
existing disproportions, and therefore the priority directions of investing in the creation of passive or active waste 
management sanctioned places. Comparative analysis of the existing waste total volume (generated and accumu-
lated) and authorized utilization capacity, based on the coefficient calculation of the utilization capacity territorial 

provision (Kp), shows a significant deficit of the latter (Kp1) in all regions of Ukraine except Zakarpattya, Kiro-
vograd and with certain conditions - Donetsk regions. 

Ключевые слова: отходы, система управления отходами, накопления отходов, утилизация отходов, 
диспропорции, генерирование отходов, коэффициент территориальной обеспеченности утилизационными 
мощностями. 

Keywords: management system, waste management, waste, principles, territorially balanced system, waste 
accumulation, utilization, disproportions, waste recycling, coefficient of the utilization capacities territorial provi-
sion. 
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Неотъемлемой составляющей социально-эко-
номической жизни человека является образование 
отходов производственного и бытового происхож-
дения, которые в современных условиях рассмат-
риваются в экономической, экологической, право-
вой и других плоскостях. Многоаспектность рас-
смотрения отходов свидетельствует об их весомом 
значении в жизнедеятельности человека, что, в 
свою очередь, требует формирования адекватных 
систем управления. Объективную неизбежность 
образования отходов современная система управ-
ления должна превратить из экологического бре-
мени в сырьевой экономический ресурс. 

В Европе имеет место немалый научно-при-
кладной опыт в этой сфере, характеризующий зна-
чительный прогресс в решении проблемы накопле-
ний отходов. Зарубежная научная среда видит вы-
ход во внедрении эффективных технологий 
управления производственной деятельностью, 
включая рециркуляцию отходов (Б. Майс (B. 
Muys), Гейсер К. (Geiser K.) [1]), распространена 
концепция "ноль отходов" (Zero Waste) Г. Мюррея 
[2]. Вопросам экологизации производства, совер-
шенствованию экономического механизма управ-
ления отходами и инвестиционного обеспечения 
этой сферы посвящены исследования Берлинга Р. 
С. [3], Игнатенко А. П. [4], Хижняков Н. А. [5], Ру-
денко А. В. [6 ], Пилипива Н. И. [7], Мищенко В. С. 
[8] и других. Однако в Украине до сих пор остается 
открытым вопрос - как преобразовать отходы из 
проблемы в ресурс, а, следовательно, вернуть их в 
цикл производства.  

Цель статьи - используя предложенный нами 
коэффициент территориальной обеспеченности 
утилизационными мощностями, определить регио-
нальные диспропорции в образовании и утилиза-
ции отходов в Украине. 

Толкование содержания понятия «отходы» в 
Украине на протяжении 1995-2000 годов подверга-
лось существенным изменениям и сегодня вполне 
перекликается с общепринятым определением в ев-
ропейских странах, где отходы - это "каждое веще-
ство или предмет, от которых владелец избавля-
ется, хочет избавиться или должен избавиться в со-
ответствии с действующим законодательством» 
[6], и отражает сугубо юридический аспект регули-
рования общественных отношений в сфере управ-
ления отходами. Однако, управление отходами в 
ведущих европейских странах опирается на основа-
тельное законодательство в этой сфере, широкий 
набор инструментов и механизмов, которые форми-
ровались и отбирались постепенно (эволюционно), 
то есть, исходя из необходимости решать те или 
иные критические вопросы, иногда «на ощупь» вы-
искивая верные пути при определенных конкрет-
ных условиях, что позволило сформировать дей-
ственную, сильную в практическом функциониро-
вании систему. В общеевропейской интерпретации 
понятия отходов ключевым является «избавиться 
от отходов в соответствии с законодатель-
ством», которое выстроено на высоком уровне, и 
имеет место ответственное действие и использова-
ние законодательных инициатив. В Украине на ны-
нешнем этапе отходы рассматриваются сугубо с по-
зиции «владелец хочет (может, должен) изба-
виться», а законодательное и институциональное 

обеспечение не способствует реализации как тради-
ционных, так и инновационных задач в этой сфере. 

Сегодня в экономической плоскости соци-
ально-экономических систем развитых стран от-
ходы рассматривают исключительно в контексте 
материальных и энергетических ресурсов, что поз-
волило европейским странам выстроить целую ин-
дустрию переработки отходов, а само понятие от-
ходов избавилось от значения как чего-то ненуж-
ного. 

В формировании системы управления отхо-
дами в Украине первоочередной задачей является 
определение ключевых параметрических характе-
ристик имеющихся потоков отходов, что, в свою 
очередь, является необходимым условием анализа 
существующей системы обращения с отходами, по-
иска резервов улучшения ситуации и служит осно-
ванием для проведения соответствующих шагов в 
плоскости концептуальных изменений. 

Территория Украины достаточно дифференци-
рована по сосредоточенности производственных 
мощностей, уровню урбанизации, что влияет на ко-
личественный и видовой состав отходов в пределах 
отдельных территорий. Для того чтобы обеспечить 
экономические показатели в системе управления 
отходами, необходимо учесть эти особенности и 
концентрировать утилизационные мощности таким 
образом, чтобы логистические затраты на переме-
щение потоков отходов могли быть минимизиро-
ваны. При этом следует учесть, что в стране гене-
рируется значительное количество опасных отхо-
дов, перемещение которых повышает риски 
техногенных аварий (катастроф). 

Понятно, что нецелесообразно возле каждого 
производственного объекта строить перерабатыва-
ющий завод или полигон для хранения его отходов. 
Необходимо создавать места консолидации пото-
ков с соответствующей инфраструктурой, которые 
бы соответствовали законодательно установлен-
ным требованиям. Их расположение определяется 
близостью к источникам образования отходов 
и/или утилизационных объектов, с учетом границ 
центра тяжести материальных потоков. Иными сло-
вами, они приближаются к тем местам, где больше 
генерируются и/или утилизируются отходы, кон-
центрируются самые мощные материальные по-
токи отходов независимо от их направления (двига-
ются на повторное использование, обработку, пере-
работку и т.д.). 

Обеспечение территориальной сбалансирован-
ности систем управления отходами позволит 
уменьшить техногенную нагрузку на окружающую 
природную среду, упорядочить имеющиеся несанк-
ционированные свалки, обеспечить их мониторинг, 
контроль, концентрировать места потенциального 
сырья для дальнейшей переработки (обработки, по-
вторного использования), принимая во внимание 
перспективность рециклинговых технологий в бу-
дущем. Итак, территориальная сбалансированность 
наполняет содержанием систему управления отхо-
дами, поскольку появляется возможность опреде-
лить четкие цели ее функционирования. 

Для оценки территориальной пропорциональ-
ности между объемами генерирования отходов и 
возможностями по их утилизации проведем расчет 
исходных показателей. Для этого целесообразно 
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оперировать не абсолютными показателями, а от-
носительными – объемами генерирования отходов 
на единицу площади территории области Wt 
(т/км2). Аналогично можно рассчитать и обеспечен-
ность областей утилизационными мощностями Pt 
(т/км2). Сравнив полученное значение с относи-
тельным значением генерирования отходов, полу-
чим коэффициент территориальной обеспеченно-
сти утилизационными мощностями: 

𝐾𝑝 =
𝑃𝑡

𝑊𝑡
 

Предложенный показатель позволяет инте-
грально оценить существующий потенциал утили-
зационных мощностей в областях Украины и опре-
делить сложившиеся диспропорции.  

Для оценки объемов накопленных отходов 
рассмотрим относительные показатели их генери-

рования в разрезе областей Украины Wt. Для опре-
деления территориальных особенностей распреде-
ления утилизационных мощностей аналогично про-
ведем расчет Pt, для чего воспользуемся усреднен-
ным значениям суммарных показателей всех видов 
отходов, которые попадали на утилизационные 
мощности за последние три года (см. таблицу). От-
метим, что утилизационные мощности рассматри-
ваем как санкционированные места пассивного 
(специально отведенные места или объекты) или 
активного (сортировочные линии, перерабатываю-
щие или мусоросжигательные мощности) обраще-
ния с отходами. Исходя из актуальных форм стати-
стической отчетности Украины [32], указанный в 
таблице показатель является суммой значений ути-
лизированных, сожженных и удаленных отходов в 
специально отведенные места или объекты. 

Таблица  

Исходные данные и расчет коэффициента территориальной обеспеченности утилизационными мощно-
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1 2 3 4 5 6 7 

АР Крым 26,1 - - - - - 

Винницкая 26,5 2073,2 78,2 562,4 21,2 0,271 

Волынская 20,1 685,3 34,1 630,7 31,4 0,921 

Днепропетр. 31,9 225347,2 7064,2 189877,0 5952,3 0,842 

Донецкая 26,5 19839,3 748,7 20990,2 792,1 1,058 

Житомирская 29,8 539,7 18,1 289,9 9,7 0,536 

Закарпатская 12,8 154,2 12,0 170,4 13,3 1,108 

Запорожская 27,2 5211,2 191,6 4709,3 173,1 0,825 

Ивано-Франк. 13,9 2003,0 144,1 1653,4 118,9 0,825 

Киевская 28,1 1495,8 53,2 1156,4 41,2 0,774 

Кировоградская 24,6 35125,4 1427,9 37342,2 1518,0 1,063 

Луганская 26,7 1882,9 70,5 680,8 25,5 0,362 

Львовская 21,8 2736,7 125,5 1734,3 79,6 0,634 

Николаевская 24,6 2333,5 94,9 2078,9 84,5 0,890 

Одесская 33,3 663,3 19,9 600,0 18,0 0,905 

Полтавская 28,8 4681,9 162,6 3246,8 112,7 0,693 

Ровенская 20,1 671,4 33,4 286,2 14,2 0,425 

Сумская 23,8 697,7 29,3 618,9 26,0 0,887 

Тернопольская 13,8 1192,4 86,4 131,2 9,5 0,111 

Харковская 31,4 1822,5 58,0 960,6 30,6 0,528 

Херсонская 28,5 401,9 14,1 122,5 4,3 0,305 

Хмельницкая 20,6 1062,9 51,6 638,0 31,0 0,601 

Черкасская 20,9 1231,2 58,9 1046,5 50,1 0,851 

Черновецкая 8,1 385,2 47,6 346,9 42,8 0,899 

Черниговская 31,9 773,5 24,2 431,4 13,5 0,558 

Украина 603,5 324730,6 538,1 270922,2 449,3 0,835 
 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части 

временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. 
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Если значение коэффициента Kp равно еди-

нице, то это означает, что все отходы в пределах об-

ласти утилизируются в тот или иной способ санк-

ционированными мощностями. 

Расчеты показывают, что наиболее территори-

ально сбалансированными являются системы обра-

щения с отходами в Закарпатской и Кировоград-

ской областях, где все образованные отходы утили-

зируются на собственных мощностях. При этом 

следует отметить, что Донецкая область также вхо-

дит в эту группу, но расчетные показатели для нее 

недостаточно корректны, поскольку исходное зна-

чение объемов отходов (за два из трех исследуемых 

лет) и количество санкционированных утилизаци-

онных мощностей за исследуемый год принима-

лись без учета временно оккупированных террито-

рий, а площадь территории области - полностью. 

Это также касается и Луганской области, что вы-

звано особенностями официальной статистической 

отчетности Украины. 

Низкое значение Kp в Тернопольской области, 

где только 11,1% образованных отходов в пределах 

административной территории могут утилизиро-

ваться собственными мощностями. 

Таким образом, неизбежный процесс образо-

вания отходов производственного и бытового про-

исхождения требует адекватных систем управле-

ния, способных создать экологически безопасные 

условия хранения отходов с последующей их ути-

лизацией и в перспективе обеспечить рециркуля-

цию отходов в сырьевые ресурсы. Именно пара-

дигма создания рециркуляционной экономики 

должна быть в основе структурно-функциональ-

ного обеспечения систем управления отходами в 

регионах Украины. Содержательности системе 

управления отходами предоставляет их территори-

альная сбалансированность, что является условием 

техногенной безопасности и параметрической ба-

зой для внедрения рециклинговых технологий. 

Предложенный нами коэффициент территориаль-

ной обеспеченности утилизационными мощно-

стями позволяет интегрально оценить существую-

щий их потенциал и определить региональные дис-

пропорции между образованием и утилизацией 

отходов, а следовательно, приоритетные направле-

ния вложения капитальных инвестиций. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние деятельности субъектов хозяйствования на социальную и экологиче-

скую сферы. Авторы рассмотрели и проанализировали основные проблемы, возникающие в процессе жиз-

недеятельности населения. Это и истощение природных ресурсов, нерациональная утилизация отходов, 

глобальное потепление, загрязнение водных ресурсов, разрастание городов и т.д. В статье приведены ос-

новные направления развития «зеленой» экономики, ориентированные на природосбережение, сохране-

ния природного капитала, экосистемы и биоразнообразия.  

Abstract 

The article considers the impact of economic entities on the social and environmental spheres. The authors 

considered and analyzed the basic problems that appear in the process of life of the population. This depletion of 

natural resources, waste management, global warming, water pollution, urban sprawl, etc. The article presents the 

main directions of development of the "green" economy, focused on conservation, conservation of natural capital, 

ecosystems and biodiversity.  

Ключевые слова: «зеленая» экономика, экосистема, глобальное потепление, природные ресурсы, 

природосбережение, биоразнообразие, возобновляемые источники энергии. 

Keywords: «green» economy, ecosystem, global warming, natural resources, nature conservation, biodiver-

sity, renewable energy sources. 

 

Одним из инновационных направлений разви-

тия мировых экономических процессов является 

появление, так называемой, «зеленой» экономики, 

которая предполагает переход от традиционной 

экономики, не учитывающей современные требова-

ния к экологическим и социологическим аспектам, 

к новому подходу в хозяйствовании с учетом бе-

режного отношения к природной среде, сохранения 

существующей экосистемы. 

Локализация проблем «зелёной» экономики 

является одним из основных элементов устойчи-

вого развития экономики любого государства. 

Чтобы как можно лучше разобраться с данной про-

блемой, стоит проанализировать данное направле-

ние с различных сторон.  

В связи с тем, что не вся деятельность субъек-

тов хозяйствования осуществляется под контролем 

государства и является законной, существуют по-

тери, которые наносят ущерб не только экономиче-

ской сфере, но также социальной и экологической. 

При этом необходимо отметить, что экологические 

потери являются первостепенным фактором «за-

тормаживания» экономических процессов, которые 

непосредственно связаны с окружающей средой. 

Тесную связь с экологическими потерями имеют 

социальные, суть которых, прежде всего, в сниже-

нии работоспособности, потере трудовых ресурсов 

и многое другое. Нельзя забывать и про экономиче-

ские потери, которые в совокупности подрывают 

экономику различных государств. 

Помимо вышеприведённых потерь в эконо-

мике существуют глобальные проблемы, которые 

наносят ещё больший ущерб не только природе, но 

и жизни людей. Именно поэтому, стоит рассмот-

реть их поподробнее. 

Истощение природных ресурсов является се-

рьёзной экономической проблемой, которая воз-

никла по той причине, что скорость потребления 

ресурсов выше скорости их восстановления. Глав-

ными причинами являются перенаселение планеты, 

загрязнение воды, воздуха и почвы. Это, в свою 

очередь, приводит к изменениям в биосфере. 
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Также, в результате истощения ресурсов происхо-

дит уничтожение целых экосистем, деградация 

почв, уничтожение живых организмов, нехватка 

пищи и воды. Поэтому, население многих стран 

старается переходить на возобновляемые источ-

ники энергии, такие как солнечная, ветровая и дру-

гие. К тому же, использование таких источников 

менее затратно. 

Следующей важной проблемой является ути-

лизация отходов. До сих пор самым распространён-

ным способом утилизации является вывоз на 

свалки. Но этот способ только усугубляет положе-

ние, так как свалки являются источниками инфек-

ций. Разложение мусора приводит к образованию 

ядовитых фильтратов, которые пропитывают 

почву, а также попадают в воду и атмосферу. Горя-

щий мусор выделяет различные виды токсичных 

веществ. Очевидно, что внедрение эффективной 

системы сбора, транспортировки и переработки от-

ходов требует серьёзных затрат. Естественно, пол-

ностью избавиться от отходов не удастся. Но зна-

чительно сократить их объёмы и получить опреде-

лённую выгоду от их переработки можно. Сегодня 

существуют 2 наиболее оптимальных способа ути-

лизации – полигоны и переработка отдельных ви-

дов мусора. В процессе хранения отходов на поли-

гонах образуется компост, который впоследствии 

служит минеральным удобрением. С помощью пе-

реработки отдельных видов мусора стало возмож-

ным вторичное использование отходов. 

Глобальное потепление – это процесс посте-

пенного роста среднегодовой температуры поверх-

ностного слоя атмосферы. Причинами данной про-

блемы могут быть изменение солнечной и вулкани-

ческой активности, увеличение выбросов 

парниковых газов в атмосферу и многое другое. 

Именно поэтому, страны ведут активную борьбу с 

данной проблемой. Следует отметить, что, напри-

мер, реализация проектов в Северной Америке вы-

полняется на 21%, что является наилучшим резуль-

татом. Всего лишь на 8% реализует проекты Океа-

ния. Догоняет Северную Америку только Южная и 

Западная Азия, процент реализации проектов кото-

рой равен 20%. Данные проекты посвящены глав-

ным образом энергоэффективности зданий (35%) и 

сбору и утилизации отходов (21%). То есть, можно 

сделать вывод, что страны заинтересованы в реше-

нии проблемы глобального потепления и прикла-

дывают к её реализации все возможные усилия [1]. 

Ещё одной серьёзной экологической пробле-

мой является загрязнение воды, которое делает её 

использование невозможным, а существующие 

способы очистки не всегда эффективны. Основ-

ными причинами загрязнения являются сточные 

воды, промышленные отходы, фермерские хозяй-

ства, утечки нефти, атмосферные загрязнения и 

многое другое. В мире уже сейчас наблюдается не-

хватка воды, а её загрязнение ещё больше усугуб-

ляет положение. Поэтому, данная проблема давно 

стала угрозой для человечества, что указывает, в 

частности, на увеличение количества смертей от 

нехватки воды. Однако существует множество ре-

шений для борьбы с данной проблемой: научиться 

бережнее относиться к природным богатствам, со-

здавать более эффективные механизмы очистки 

воды, внедрять бессточные технологии в промыш-

ленности, повторно использовать очищенные сточ-

ные воды и многое другое. Тем самым, на одну 

угрозу для человечества станет меньше. 

Немаловажной проблемой остаётся городское 

разрастание, которая набирает всё большие обо-

роты. С данной проблемой непосредственно связан 

термин «урбоэкология», объектом изучения кото-

рой являются освоенные человеком территории, к 

которым относятся отдельные здания, кварталы, го-

рода, области и даже целые страны. Самым высо-

ким процентом городского населения обладают 

экономически развитые страны Европы и Северной 

Америки – более 70%. В связи с этим, неумелое 

управление развитием городов приводит к росту 

негативного воздействия на природную среду. К 

ним относятся: загрязнения, исчерпание природ-

ных богатств, изменение или разрушение природ-

ных ландшафтов. Во избежание такого рода нега-

тивных воздействий предлагаются следующие ре-

шения: экологическое равновесие между городской 

и природной средой, экономия энергии и ресурсов, 

сокращение отходов и многое другое. Кроме того, 

следует использовать природные богатства более 

эффективно, извлекая тем самым наибольшую 

пользу. Если на первое место поставить вопрос эко-

номического роста, то решение экологической про-

блемы сводится к тому, что только сокращение про-

изводства и потребления может стабилизировать 

экосистему. Поэтому, решающим является не коли-

чество, а качество производственных процессов. 

Ведь, чтобы больше потребить, надо больше произ-

вести. В связи с этим, очень важно найти баланс 

производства и потребления, не разрушая тем са-

мым природные богатства.  

«Зелёная» экономика, включая экономиче-

скую, экологическую и социальную сферы, не мо-

жет совершенствоваться без устойчивого развития 

экономики в целом. При этом следует отметить, что 

основными составляющими развития «зеленой» 

экономики являются, прежде всего, экономическое 

развитие государств, социальный прогресс, воспол-

нение природных ресурсов, ответственность за 

окружающую среду.  

В настоящее время «зеленая» экономика 

должна развиваться по следующим направлениям 

[2]: 

1. Внедрение и дальнейшее развитие иннова-

ционных технологических процессов, ориентиро-

ванных на возобновление энергетических источни-

ков. Например, внедрение солнечных, ветряных, 

гидроэлектростанций приведет к понижению 

ущерба наносимого окружающей природной среде. 

Также эксплуатация вышеуказанных электростан-

ций будет способствовать кардинальному пониже-

нию выбросов опасных для здоровья и окружаю-

щей экосистемы веществ в атмосферу и уменьше-

нию числа чрезвычайных ситуаций, имеющих с 

разрушительными последствиями. Отметим, что в 

настоящее время в России насчитывается порядка 
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190 гидроэлектростанций, 15 ветряных электро-

станций и 30 солнечных электростанций. Однако 

по объёмам выработки «чистой» энергии Россия 

уступает многим зарубежным странам [1]. Тем не 

менее, общая тенденция перехода на экологически 

чистые энергетические установки возрастает во 

всем мире, включая и нашу страну. По прогнозам 

специалистов к 2020 году 20% мировой электро-

энергии будет вырабатываться солнечными элек-

тростанциями. 

2. Ответственное отношение к окружающей 

среде. Данное направление развития «зеленой» эко-

номики реализуется не только органами государ-

ственного управления, но также и различными ор-

ганизациями международного уровня, а также раз-

нообразными специализированными фондами, 

которые занимаются образовательной и воспита-

тельной деятельностью, осуществляют мероприя-

тия по аудиту и мониторингу экологического со-

стояния природный среды в регионах, где распола-

гаются производственные предприятия, и т.д.  

Кроме того, все более престижным становится 

процесс экологической ответственности бизнеса. 

Он становится одним из важнейших направлений в 

функционировании различных промышленных 

предприятий и занимает одно из ведущих мест в 

числе основных преимуществ различных производ-

ственных компаний. 

В целом ответственное отношение к окружаю-

щей среде проявляется в осуществлении деятельно-

сти корпоративных структур, направленной на осу-

ществление предупредительных мер и сокращение 

негативных влияний на природные ресурсы, на эф-

фективное и одновременно бережное природополь-

зование, на ресурсосбережение и их воспроизвод-

ство и т.д. 

3. Инвестирование в развитие природоохран-

ных и экологических инициатив. В соответствии с 

данным направлением бизнес должен быть заинте-

ресован в соответствующих инвестициях в силу, 

например, уменьшения «экологических выплат», 

размещения ценных бумаг компании в определён-

ные фонды по критериям экологической ответ-

ственности и т.д. Однако для активизации и увели-

чения инвестиционных вложений многие предпри-

ниматели целенаправленно разрабатывают 

различные экологические проекты, обладающие 

высокой эффективностью. Такие проекты и позво-

ляют привлечь инвесторов для развития экологиче-

ских и природоохранных инициатив. 

4. Создание «зелёных» научно-технологиче-

ских программ. В настоящее время во многих стра-

нах организуются научно-исследовательские учре-

ждения экологического профиля, разрабатываются 

природосберегающие научно-технологические 

проекты, основной целью которых является под-

держка и развитие экологических инноваций.  

В этой сфере лидирующие позиции занимает 

Бразилия. В этой стране довольно активно на наци-

ональном уровне поддерживается концепция «зелё-

ной» экономики посредством стимулирования 

внедрения природоохранительных принципов в 

различные экономические направления. В качестве 

примера здесь следует также назвать и Швецию, 

правительство которой активно занимается внедре-

нием экологических принципов в экономические 

процессы на промышленных предприятиях страны. 

Швеция занимает лидирующие позиции по реали-

зации системы вторичного использования бытовых 

и промышленных отходов. В энергетической сфере 

и в природосберегающей области правительством 

Швеции реализуется национальная политика, ори-

ентированная на возобновление энергоресурсов, 

энергоэффективности и энергосбережения [3]. 

Таким образом, совокупность вышеперечис-

ленных направлений, ориентация на «зеленую» 

экономику позволяет эффективно решать экологи-

ческие проблемы, а также стабилизировать эконо-

мическое развитие государств. При этом развитие 

«зеленой» экономики должно осуществляться не 

только через реализацию проектов, финансируе-

мых государством, но и на основе инициатив част-

ных структурв. Принципиально важным является 

ответственное отношение к окружающей среде. 

Ведь, именно благодаря этому можно сделать вы-

вод, возможно ли полностью удовлетворить по-

требности населения, а также поддерживать уро-

вень жизненного благополучия граждан страны за 

счет повсеместного перехода на принципы «зеле-

ной» экономики.  

В целом следует отметить, что «зелёная» эко-

номика рассматривается в разрезе её способности 

удовлетворять потребности населения, включая бу-

дущие поколения, повышать благосостояния людей 

с одновременным сбережением природных бо-

гатств. Основными принципами здесь являются: 

совершенствование качества экосистемных услуг и 

окружающей среды; восстановление, поддержива-

ние и увеличение природного капитала; социальное 

равенство и постоянное улучшение качества благо-

состояния населения и т.д. 

«Зелёная» экономика призвана сохранить при-

родный капитал, экосистемы и биоразнообразие, 

обеспечивая при этом рост доходов и занятости. 

Это возможно путём создания «зелёных» иннова-

ций, которые являются экологически чистыми и 

практически безвредными для окружающей среды. 

Такие инновации создаются по всему миру, отлича-

ясь только степенью инвестиционной привлека-

тельности каждого государства. 

С политической точки зрения за защиту «зелё-

ной» экономики выступают Глобальные «Зелё-

ные». Они представлены сетью «зелёных» партий и 

политических движений, в состав которой входит 

четыре федерации по всему миру. Партия провоз-

глашает «основные ценности» экологической муд-

рости, социальной справедливости, ненасилия, ста-

бильности и уважения к биоразнообразию. Однако, 

«Зелёные» партии не всегда являются представите-

лями Глобальных «Зелёных», что связано с разно-

гласиями во взглядах [4].  

В заключении важно отметить, что «зелёная» 

экономика действительно является двигателем ми-

рового развития. Ведь именно она находит такие 

пути решения проблем, которые никак не ухуд-

шают уровень жизненного благосостояния людей и 
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тем самым не наносит вреда окружающей среде. 

Этот факт является очень важным в настоящее 

время, поскольку мир давно начал переходить на 

возобновляемые источники энергии и неисчерпае-

мые полезные ископаемые. Благодаря этому, появ-

ляется возможность поддерживать и даже повы-

шать уровень и качество жизни населения, сохра-

няя при этом все природные богатства. 
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Специфіка розгляду справ, пов’язаних з дис-

кримінацією за ознакою полягає в тому, що аргу-

ментація по них будується на компаративному ме-

тоді (порівнянні) встановлення протиправної по-

ведінки (порушення). Така суть речей не 

характерна для інших категорій справ, оскільки 

об’єктивна істина встановлюється у кожній кон-

кретній ситуації за достатньо визначених обставин. 

Так, перший крок у побудові згаданої аргументації 

– ідентифікація неоднакового ставлення, яка відбу-

вається, зокрема, через пошук або вибір так званого 

компаратора – особи або групи осіб, з якими буде 

здійснюватися порівняння. Така група осіб має пе-

ребувати в аналогічному або максимально схожому 

становищі. До цього етапу необхідно поставитися 

вкрай відповідально, адже невдалий вибір компара-

тора може поставити під загрозу результат справи. 

Ознакою, за якою відбувається дискримінація, є не 

лише те, що відрізняє компаратора від жертви, яка 

претендує на таке саме ставлення, а головним чи-

ном, характеристика, що обумовлює різне став-

лення чи поводження. Хоча ознак, за якими потен-

ційна жертва дискримінації відрізняється від ком-

паратора, може бути багато, значення мають лише 

ті з них, які покладені в основу неоднакового став-

лення чи поводження [1]. 

Вибір компаратора залежить від аспекту, який 

служить підставою для порівняння (чоловіки та 

жінки у нашому випадку) у аналогічних ситуаціях 

(умовах, обставинах) чи відмінності між ними, що 

можуть виправдати різне ставлення чи поводження 

або однакове ставлення до осіб, що перебувають у 

різному становищі (або які потребують різного по-

водження). Загальновідомо, що різне ставлення до 

осіб, які перебувають у різному становищі, не є дис-

кримінацією. Надалі слід здійснити оцінку стано-

вища позивача у порівнянні із становищем компа-

ратора, але саме по собі розходження у правовому 

статусі ще не означає наявність ґендерної дис-

кримінації. Остання матиме місце за відсутності ро-

зумного та об’єктивного обґрунтування.  

Термін «розумне та об’єктивне обґрунту-

вання» охоплює наявність легітимної мети та про-

порційність вжитих заходів відносно неї. Саме від 

мети, яка переслідується під час встановлення ро-

зрізнення, якщо вона буде визнана легітимною, за-

лежать подальші висновки щодо пропорційності 

втручання. У разі ж, коли мета досягається, необ-

хідно оцінити, чи не є тягар, покладений на заяв-

ника, надмірним, і чи не можна було досягти тієї ж 

мети менш обтяжливим для заявника способом [1]. 

Звісно, кожна така судова справа є індивіду-

альною, має мету, самостійні вимоги, суб’єктний 

склад та предмет, обсяг засобів доказування тощо. 

Враховуючи досліджувану групу спорів, у основу 

вирішення яких покладено застосування норм 

права, що входять до одного правового інституту, 

виникає необхідність виділення певної специфіки 

їх розгляду, яку можна використовувати у подаль-

шому для підготовки до аналогічних судових 
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розглядів, виділення проблемних матеріально-про-

цесуальних правових питань, удосконалення зако-

нодавства, що їх регулює. І тільки правильне за-

стосування законодавства, що регулює порядок 

спорів у справах, повʼязаних із проявами дис-

кримінації за ознакою статі покликане бути га-

рантією захисту прав та законних інтересів жінок та 

чоловіків, що стали жертвами ґендерної дис-

кримінації. 

Ілюстрацією вирішення судом цивільної 

справи щодо порушеного внаслідок дискримінації 

за ознакою статі трудового права є наступна. 

Так, позивачка звернулась до суду з позовом 

до ПрАТ «Європейський страховий союз», третьої 

особи Міністерства соціальної політики України 

про поновлення на роботі у зв’язку з незаконним 

звільненням та відшкодуванням моральної шкоди. 

Свої позовні вимоги мотивує тим, що 19 липня 2016 

року вона звільнена з посади заступника Голови 

Правління Приватного акціонерного товариства 

«Європейський страховий союз» відповідно до 

наказу № 85 від 19 липня 2016 року. Зазначала, що 

14 березня 2016 року по 17 липня 2016 року вона 

перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та по-

логами, згідно листа непрацездатності серія АГС № 

898258 виданого 14 березня 2016 року. 03 червня 

2016 року відповідачем видано наказ № 41, у якому 

зазначається про необхідність їй усіма можливими 

засобами, негайно та не пізніше 15 червня 2016 

року повернути телефон, переданий відповідачем 

за накладною про внутрішнє переміщення від 12 

серпня 2015 року. Цей наказ винесено персонально 

щодо неї, у той час, коли вона перебувала на лікар-

няному у зв’язку з пологами. Вийшовши на роботу 

18 липня 2016 року вона відразу написала заяву про 

надання їй відпустки по догляду за дитиною до 3-

ох річного віку, з 18 липня 2016 року по 02 червня 

2019 року та негайно подала її. Того ж дня, її під 

розписку ознайомлено з наказом № 48 від 12 липня 

2016 року. Відповідно до нього вона була притяг-

нута до дисциплінарної відповідальності за невико-

нання наказу Голови Правління Приватного акціо-

нерного товариства «Європейський страховий 

союз» за № 41 від 03 червня 2016 року про повер-

нення чи забезпечення повернення переданого в 

тимчасове користування телефону Xiaomi Мі Note 

Pro, інвентарний № 01186, що був винесений щодо 

неї під час її перебування на лікарняному,  

Позивачка наголошувала, що будь-яких пору-

шень трудової дисципліни з її боку допущено не 

було, а оголошення догани не має законного 

підґрунтя і є наслідком напружених стосунків, що 

склалися між нею та адміністрацією відповідача, а 

також ґендерної дискримінації, проте аж ніяк не по-

рушенням нею трудових обов’язків, тим більше під 

час її перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю 

та пологами . 

Вважала, що дії відповідача, вчинялися, 

ймовірніше за все, саме на засадах ґендерної дис-

кримінації та небажанні з особистих мотивів зали-

шати за нею займану нею посаду, у зв’язку з ре-

алізацією нею її природного права на материнство. 

Зазначала, що через дії відповідача вона 

постійно глибоко душевно страждає, морально, а 

відтак й фізично, виснажена. Через злочинну не-

справедливість тієї ситуації, що склалася на роботі, 

а також протиправні дії відповідача, постійно 

надмірно нервується через її незаконне звільнення. 

Постійний тиск, вимоги та безперервні дзвінки з 

боку відповідача підривають й так ослаблене поло-

гами здоров’я матері, що у своєю чергу негативно 

впливає на її новонароджену дитину та загрожує її 

нормальному розвитку. У подальшому, пережитий 

стрес може стати причиною нервових розладів та 

згубно відобразитися на її дитині. Також позивачка 

вказує, що із власних джерел їй стало відомо, що 

відповідач докладає усіх можливих зусиль, маючи 

наміри заплямувати її ділову репутацію. 

Плюндрування ділової репутації виражається у 

дзвінках до її колишніх роботодавці та дзвінках до 

інших страхових компаній, що представлені на 

страховому ринку України, з відвертим наклепом 

про нібито підробку нею страхових полісів. На 

думку позивачки, завдані їй душевні страждання, 

протиправними діями з боку відповідача, не мо-

жуть бути полегшені, а тому оцінює завдану їй мо-

ральну шкоду у розмірі 200 000 грн. 00 коп.  

Рішенням Г. суду від 14 березня 2017 року по-

зов задоволено частково. Визнано незаконним та 

скасовано наказ № 85 від 19 липня 2016 року про 

звільнення позивачки з посади заступника Голови 

правління з продажів Приватного акціонерного то-

вариства «Європейський страховий союз» та по-

новлено на посаді заступника Голови правління з 

продажів Приватного акціонерного товариства 

«Європейський страховий союз». Стягнуто з При-

ватного акціонерного товариства «Європейський 

страховий союз» на користь позивача у відшкоду-

вання моральної шкоди 25 000 (двадцять п’ять) ти-

сяч гривень. 

Судом встановлено, що підставою для звіль-

нення позивачки з посади відповідач вказав грубе 

порушення нею трудових обов’язків – невиконання 

наказу № 41 від 03 червня 2016 року щодо повер-

нення нею переданого у тимчасове користування 

телефону. Цей наказ було винесено персонально 

лише щодо позивачки, та у судовому засіданні 

представником відповідача не доведено жодних об-

ставин на обґрунтування необхідності таких дій від 

неї. Відповідачу було достовірно відомо що у цей 

час позивачка перебувала на лікарняному у зв’язку 

з пологами, що підтверджується листком непрацез-

датності. Таким чином, виконати вказаний наказ 

вона могла лише з’явившись на роботу після лікар-

няного та ознайомившись з наказом. Вийшовши на 

роботу 18 липня 2016 року позивачка відразу напи-

сала заяву про надання їй відпустки по догляду за 

дитиною до 3-ох річного віку, з 18 липня 2016 по 02 

червня 2019 року та одразу подала її адміністрації. 

Між тим адміністрацією питання по наданню пози-

вачці відпустки в день подачі заяви вирішено не 

було, а саму заяву відповідач зареєстрував лише 20 

липня 2016 року як загальну кореспонденцію. Влас-

ник або уповноважений ним орган повинен був за-

жадати від позивача надання копії свідоцтва про 
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народження дитини, а у разі відмови скласти 

відповідний акт у довільній формі, де зазначити, що 

позивачці було запропоновано надати копію 

свідоцтва про народження дитини, але не об-

межувати її у реалізації її передбаченого ч. 1 ст. 181 

КЗпП України права.  

Негайне, як вимагалося в наказі № 41 від 03 

червня 2016 року, повернення переданого в тимча-

сове користування позивачу телефону, не 

співвідноситься з визначенням трудових обов’язків 

позивачки та із будь якими пунктами її посадової 

інструкції і не може трактуватись як одноразовове 

грубе порушення трудових обов’язків. 

Не встановлений в діях позивачки і факт про-

гулу, оскільки подавши заяву 18 липня 2016 року 

щодо реалізації свого права на відпустку по до-

гляду за дитиною вона законно мала розраховувати 

на виконання відповідачем ч.1 ст. 181 КЗпП, та не 

могла допустити що відповідач піде на дії, які 

прямо суперечать ст. 184 КЗпП України. 

Відповідачем позивачці завдані душевні 

страждання протиправними діями щодо її незакон-

ного звільнення. Право на працю є одним з гаран-

тованих Конституцією прав людини. Спричинена 

моральна шкода є значимою, оскільки, ігнорування 

передбачених трудових прав відповідачем відбу-

лось щодо позивачки яка є жінкою, матір’ю двох 

дітей, у час відразу після народження нею дитини. 

Це визвало додаткові хвилювання позивача. 

Відволікало позивачку від виконання материнських 

обов’язків. Суд враховує тяжкість вимушених змін 

у життєвих і виробничих стосунках позивачки, 

ступінь зниження престижу, ділової репутації, та 

час і зусилля, що будуть необхідні їй для віднов-

лення попереднього стану [2].  

Зрештою, у наведеному прикладі із судової 

практики прослідковується складність встанов-

лення судом факту дискримінації за ознакою статі. 

На думку суду у цій ситуації вона відсутня, але має 

місце порушення трудових прав вагітної жінки, які 

були відновленні судом шляхом постановлення 

вказаного рішення. 

На наш погляд з таким положенням речей 

тяжко погодитися, з огляду на наступне. Коли 

певне положення, критерій або практика, що на 

перший погляд є нейтральними, ставлять осіб 

певної статі у невигідне положення відносно осіб 

іншої статі, за винятком випадків, коли таке поло-

ження, критерій або практика можуть бути об’єк-

тивно виправданими певною законною метою, а за-

соби досягнення такої мети є адекватними та необ-

хідними (визначення, дане у статті 2.1 b Директиви 

2006/54/CE Європейського парламенту і ради від 05 

липня 2006 року «Про реалізацію принципів рівних 

можливостей і рівноправного поводження щодо чо-

ловіків та жінок у питаннях працевлаштування і 

зайнятості» [3]) має місце непряма дискримінація 

за ознакою статі. У проаналізованій ситуації цілком 

зрозуміло, що роботодавцем незаконно поспішно 

звільнено працівницю через її вагітність і подаль-

ший декрет, чим поставлено останню у менш спри-

ятливі умови або становище порівняно з іншими 

особам. Вважаємо, що у даному випадку конче 

необхідним було відповідне судове реагування не 

тільки шляхом поновлення на роботі а й через вста-

новлення факту «трудової дискримінації». 

Випадком прямої й очевидної дискримінації є 

ситуація, коли на роботу запрошуються особи 

тільки чоловічої або ж жіночої статі. Такі оголо-

шення з вказівкою про бажану стать працівника 

з’являються в газетах, журналах, інтернет-видан-

нях із працевлаштування, на веб-сайтах рекрутин-

гових агентств і державних центрів зайнятості. 

Вони явно дискримінують як жінок, так і чоловіків, 

оскільки зменшують рівність можливостей на 

ринку праці. Втім, за певних обставин це питання 

досить тонке та ілюструється наступним прикла-

дом із судової практики. 

Рішенням від 19 березня 2015 року К. суду 

відмовлено у задоволенні позову до ТОВ «Україн-

ські Торгові Марки», третя особа ТОВ «Работа Ін-

тернешнл» про дискримінацію за ознаками статі, 

необґрунтовану у відмову у прийнятті на роботу, 

примусове прийняття на роботу, стягнення се-

реднього заробітку за час вимушеного прогулу та 

моральної шкоди. 

Обставини справи такі. 29 вересня 2014 року 

на сайті rabota.ua позивач знайшов оголошення про 

прийом відповідачем ТОВ «Українські Торгові 

Марки» працівників на посаду юриста з наступ-

ними умовами: Дата публікації: 16.09.2014. Регіон: 

Киев. Зарплата = 3 500 грн.. Сайт: tm.ua/. Отрасль 

компании: Юридические услуги. Вид занятости: 

полная занятость. Текст оголошення: На должность 

юриста требуется умная девушка. Выпускница (или 

студентка выпускного курса) юрфака с возможно-

стью работать весь день (сокращенный день на обо-

зримое время). Наша специализация – торговые 

марки (см. http://tm.ua). Образование – Харьков-

ский, Львовский и Одесский университеты, Киево-

Могилянская, МВД. Если другой ВУЗ, то для нас 

самое важное – ваши высокие знания Книги 4 ГК. 

Если знания Книги 4 есть – мы будем Вам рады. А 

нет – так и нет... 3/п на старте и полном рабочем дне 

– 3500 грн., в полном объеме и вовремя. Рост з/п и 

скорость ее роста зависит только от ваших успехов. 

Испытательный срок – 1 (2) месяца. Если у Вас уже 

есть опыт профессиональной работы с торговыми 

марками – зарплата может быть выше. Рабочий 

день: 9.00 – 18.00. Офис: между метро Лукьянов-

ская и метро Политехнический институт. Высылка 

резюме с фото на емейл – обязательна. Собеседова-

ние. Контрольное задание по проведению и оформ-

лению предварительного поиска торговой марки. 

Посилання на оголошення: 

http://rabota.ua/company556882/vacancy4357142. 

Позивач резюме успішно відправив через сайт 

rabota.ua, про що отримав на власну електронну 

скриньку підтвердження. 

У подальшому на адресу відповідача відправив 

рекомендований лист з описом вкладеного, в якому 

подав своє резюме, ксерокопії дипломів про вищу 

освіту і отриманих нагород на конкурсах та змаган-

нях, та заяви про надання інформації щодо розгляду 

його кандидатури і про прийняття на роботу з 30 

вересня 2014 року. Через місяць після одержання 
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відповідачем листа, а саме 14 листопада 2014 року 

жодної відповіді щодо розгляду, підстав прийняття 

рішення по кандидатурі юриста позивач не отри-

мав, запрошення на співбесіду або тестування – від-

сутнє. Більш того, на сайті rabota.ua, вранці 14 ли-

стопада 2014 року знову виявив оголошення про 

пошук працівника на посаду юриста від ТОВ 

«Українські Торгові Марки». 

Суд дійшов висновку щодо відмови в задово-

ленні позову, оскільки висновки позивача щодо 

дискримінації працівників залежно від статі ґрунту-

ються на хибних уявленнях про дане поняття, з 

огляду на таке. 

Встановлені в судовому засіданні обставини, 

свідчать про той факт, що позивач помилково вва-

жав, що направлення ним резюме та заяви на ім’я 

засновника Товариства відповідно до оголошення 

свідчить про факт його працевлаштування на певну 

посаду з визначеними в оголошенні умовами праці 

в тому числі і з урахуванням зазначених ним у заяві 

умов праці. 

Згідно наданого до суду відповідачем Рішення 

засновника Товариства від 16 липня 2008 року 

«Про встановлення порядку прийому працівників», 

наказу «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад на Това-

ристві з обмеженою відповідальністю «Українські 

торгівельні марки» та самого Порядку визначено 

порядок заміщення вакантних посад, який не 

містить жодних обмежень які можна було б 

кваліфікувати як дискримінацію по якійсь з 

підстав. Зазначене лише підтверджує факт, що ро-

ботодавцем визначено порядок прийому громадян 

на роботу у Товариство. Окрім того, суду надано 

довідку за підписом директора ТОВ, що в період з 

01 вересня 2014 року по 01 грудня 2014 року на 

підприємстві вакансія юриста була відсутня. 

Отож, суд приймаючи рішення у справі 

зіслався на те, що позов про дискримінацію праців-

ника за ознаками статі в суді не доведено, порушень 

його трудових прав як працівника ТОВ позивача 

відповідачем порушено не було. Вимоги про 

відшкодування заробітку за час вимушеного про-

гулу, стягнення виплат допомоги по безробіттю, 

коштів за соціальну послугу в т.ч. і їх стягнення з 

врахуванням індексу інфляції не ґрунтуються на за-

коні і задоволенню не підлягають [5]. 

Таким чином, запрошення на конкретну по-

саду осіб тільки певної статі є виправданим у 

випадку, коли виконання такої роботи особами ін-

шої статі є неприродним. У даному випадку не мало 

місце порушення прав позивача за ознакою статі, 

оскільки позов носив радше надуманий характер, 

фактичні обставини справи хоч і підпадали під 

ознаки дискримінації, однак не знайшли свого 

підтвердження під час судового розгляду. 

Показовою у ракурсі реалізації принципу ґен-

дерної рівності є цивільна справа, у якій громадя-

нин звернувся до суду із позовом про визнання його 

звільнення незаконним, поновлення на роботі і 

виплату середнього заробітку за час вимушеного 

прогулу. Як було з’ясовано під час розгляду справи, 

20 січня 2010 року його дружина потрапила до 

лікарні з діагнозом поширений дерматит, а він у цей 

день не зміг вийти на роботу, оскільки не було з ким 

залишити двох неповнолітніх дітей. Того ж дня він 

подав заяву про надання відпустки для догляду за 

дітьми через хворобу дружина та перебування її у 

лікарні, а у разі неможливості надання такої 

відпустки, просив терміново надати чергову 

відпустку за 2009-2010 роки. Суд, розглядаючи 

справу, взяв, серед іншого до уваги, положення 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дис-

кримінації щодо жінок, і задовольнив позов [6]. 

Крім цього, аналіз судової практики виявив, 

що при розгляді справ щодо дискримінації у спо-

рах, що виникають із сімейних правовідносин, зо-

крема у текстах рішень про розірвання шлюбу 

зустрічається наступне її обґрунтування ті: «у ро-

зумінні позивача відсутні такі сімейні цінності як 

взаємоповага подружжя та відсутність ґендерної 

дискримінації. З цієї причини він вчиняє по відно-

шенню до неї дії, які принижують її честь і гідність, 

ставлять під загрозу її здоров’я» [7].  

Або ж інша справа, де позивачка у 2016 році 

звернулася до К. суду з позовом про розірвання 

шлюбу та стягнення аліментів. Вона посилалася на 

те, що після народження доньки ставлення чоловіка 

до неї змінилося, він став агресивним, постійно об-

зиває її нецензурною лайкою, погрожує розправою, 

вчиняє бійки, спричиняє їй тілесні ушкодження. 

Вона не бажає більше терпіти знущання 

відповідача, пішла від нього, але тепер отримує від 

нього погрози про те, що він її та її батьків підірве 

гранатою. Суд позов задовольнив, покликаючись й 

на те, що 12 липня 1995 року було прийнято Поста-

нову Верховної Ради України «Про рекомендації 

учасників парламентських слухань щодо реалізації 

в Україні Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок», в якій прямо вка-

зувалося на необхідність створення державних 

структур з надання кваліфікованої психолого-кон-

сультативної допомоги жінкам, які постраждали від 

насильства і зневаги в сім’ї [8]. 

Невдале посилання на ґендерну дис-

кримінацію має місце в наступній ситуації. Так, 

ухвалою від 15 лютого 2018 року О. суд зупинив 

провадження у справі за позовом позивача до 

відповідача, третя особа – служба у справах дітей 

Оболонської районної в м. Києві державної 

адміністрації про стягнення аліментів в більшому 

розмірі та про позбавлення батьківських прав до 

вирішення питання про відвід судді. 

Як встановлено судом, після відкриття про-

вадження, згідно відомостей Укрпошти відповідач 

«не проживає» за адресою вказаною позивачкою у 

позовній заяві, крім того представник служби у 

справах дітей Оболонської районної в м. Києві дер-

жавної адміністрації повідомив про відсутність 

можливості надати висновок органу опіки та піклу-

вання для вирішення питання у даній справі щодо 

позбавлення батьківських прав, оскільки позивачка 

і дитина не проживають за місце реєстрації. 

За таких обставин, судові засідання відклада-

лись із пропозицією позивачці повідомити можливе 

місце знаходження відповідача для його належного 
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повідомлення про час та місце розгляду справи, а 

також звернутись до служби у справах дітей за 

місцем реального проживання для отримання вис-

новку щодо доцільності позбавлення батька дитини 

батьківських прав. 

У наступному судовому засіданні позивачка 

подала чергову заяву про відвід судді з підстав пе-

ревищення повноважень, чинення тиску на матір 

дитини, порушення ґендерної рівності і дис-

кримінації позивачки як матері та жінки. 

Суд вважав, що мотиви відводу судді без-

підставні та надумані і не заслуговують на увагу, 

так як не обґрунтовані на підставі закону, свідчать 

про зловживання заявником своїми процесуаль-

ними правами, тягнуть зволікання розгляду справи 

та є спробою чинення тиску на суд [9]. 

Новими для українського цивільного процесу-

ального законодавства є справи про видачу і продо-

вження обмежувального припису на підставі За-

кону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» у випадках вчи-

нення насильства за ознакою статі. 

Так, позивачка звернулася до суду із заявою 

про видачу забезпечувального припису, передбаче-

ного Законом України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» у якій про-

сила заборонити відповідачу наближатися на 

відстань ближче 100 метрів до місця проживання 

(перебування), навчання, роботи, інших місць ча-

стого відвідування нею та її донькою строком на 

шість місяців; заборонити вести з ними листування, 

телефонні переговори або контактувати з ними че-

рез інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб 

строком на шість місяців; заборонити особисто і че-

рез третіх осіб розшукувати її та її доньку, якщо 

вони за власним бажанням перебувають у місці, 

невідомому кривднику, переслідувати їх та в будь-

який спосіб спілкуватися з ними строком на шість 

місяців. 

Свою заяву обґрунтувала тим, що вона перебу-

вала у шлюбі з відповідачем з 27 липня 2016 року 

по 26 липня 2018 року. Рішенням Х. суду від 26 

липня 2018 року шлюб було розірвано. Фактично 

шлюбні відносини припинені. Окрім того, зазна-

чила, що відповідач, починаючи з 01 січня 2018 

року почав переслідування її на ґрунті особистих 

стосунків. Протягом півроку, перебуваючи у 

шлюбі, неодноразово застосовував фізичну силу. 

Оскільки її малолітня донька боїться знаходитись 

вдома – вона була змушена відвезти її до родичів. У 

червні 2018 року неодноразово викликала поліцію. 

Відповідач протягом липня-серпня 2018 року неод-

норазово бив вікна в будинку, що підтверджується 

квитанціями про їх придбання, погрожував заяв-

ниці та її доньці розправою та вбивством, що при-

звело до того, що заявницею укладено договір з 

охоронною фірмою. За телефоном погрожує також 

розправою. Вона подала заяву до поліції. На даний 

час відчуває загрозу своєму життю та просить суд 

вжити заходів, передбачених Законом України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків». 

Рішенням від 22 серпня 2018 року Х. суд. заяву 

позивачки про видачу обмежувального припису за-

довольнив. 

Видав обмежувальний припис стосовно 

відповідача, яким визначив заходи тимчасового об-

меження його прав та поклав на нього обов’язки, а 

саме: ‒ заборонити наближатися на відстань 

ближче 100 метрів до місця проживання (перебу-

вання), навчання, роботи, інших місць частого 

відвідування постраждалими особами: позивачкою 

та її донькою строком на шість місяців; ‒ заборо-

нити вести листування, телефонні переговори з по-

страждалими особами: позивачкою та її донькою 

або контактувати з ними через інші засоби зв’язку 

особисто і через третіх осіб строком на шість 

місяців; ‒ заборонити особисто і через третіх осіб 

розшукувати постраждалих осіб: позивачку та її 

доньку, якщо вони за власним бажанням перебува-

ють у місці, невідомому кривднику, переслідувати 

їх та в будь-який спосіб спілкуватися з ними стро-

ком на шість місяців. 

Суд вважає, що заявник довела наявність з 

боку відповідача психологічного насильства 

відносно неї та її дитини, а також наявність з його 

боку погроз застосування фізичного та економіч-

ного насильства [10]. 

Зрештою, підсумовуючи аналіз цивільних 

справ, пов’язаних із ґендерною дискримінацією за 

ознакою статі доходимо висновку, що: 

1) реально кількість звернень до суду за захи-

стом порушеного цивільного права дискримінацією 

за ознакою статі є незначною порівняно із 

справжніми їх цифрами, а тому можемо говорити 

про латентний показник даної категорії справ; 

2) порушення основного права, допустимо тру-

дового, не завжди веде до встановлення дис-

кримінаційних дій, що з нього випливають, тобто 

субсидіарний характер норм про дискримінацію не 

має абсолютного характеру для судів; 

3) при встановленні дискримінації беззапе-

речно обов’язковим є порівняння фактичних обста-

вин спору із «зразком для порівняння», так званим 

«компаратором», за відсутності зазначеного – факт 

дискримінації доведеним не буде; єдине про що 

можна говорити – існування певної нерівності; 

4) більшість позовів про захист від дис-

кримінаційних дій за ознакою статі носять «наду-

маний» характер та відображають бажання «обра-

женого позивача» привернути до себе увагу сус-

пільства та суду, «покарати» кривдника; 

5) у сторін такої категорії справ відсутнє чітке 

розуміння поняття «ґендерної дискримінації» що і 

призводить до подачі необґрунтованих позовів. 

Завершуючи наголосимо, що саме судді є 

дієвим пусковим механізмом реалізації і досяг-

нення ґендерної рівності в нашій державі, адже від 

їхніх рішень у досліджуваній категорії спорів зале-

жить формування державної політики (по крайній 

мірі такі рішення повинні враховуватися). 

Розгляд досліджуваної категорії спорів звісно 

ж має свою специфіку, і в силу особливостей пра-

вовідносин і не чіткого законодавчого врегулю-
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вання. Дослідження свідчить про позитивні транс-

формації у судовому захисту в питаннях ґендерної 

асиметрії, але не зважаючи на позитивні досяг-

нення має бути усунений формальний підхід у 

цьому питання. Саме тому підлягають подальшому 

вдосконаленню, зокрема, законодавчі положення, 

які давали б змогу, на сьогодні переважно жінкам, 

забезпечити гармонію між їхнім трудовим життям 

та сімейними обов’язками. Під час аналізу судової 

практики найчастіше зустрічаємося з прямою дис-

кримінацією за ознакою статі, коли йдеться про ма-

теринство явище, яке має прямий та безсумнівний 

зв’язок із статтю, або про відповідні права, які мо-

жуть бути реалізовані винятково жінками.  
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Анотація 

У статті розглянуто становлення та розвиток участі громадськості в правоохоронній діяльності на те-

риторії України в межах виокремлених історичних періодів. Здійснено аналіз правових джерел різних іс-

торичних періодів, що регулювали питання взаємодії населення з органами правопорядку в правоохорон-

ній діяльності. Охарактеризовано форми та види взаємодії, розкрито їх особливості. 

Abstract 

The evolvement and development of community participation in law enforcement activities within the terri-

tory of Ukraine in the range of specified historical periods have been considered in the Article. The analytic inves-

tigation of legal sources for different historical periods regulating the interaction of the population with the law 

enforcement agencies in law enforcement activities has been carried out.  

The forms and types of interaction have been characterized and their peculiarities have been provided insight 

into herein. 
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Людина є соціальною істотою, яка розвива-

ється та реалізовується у соціумі. В процесі еволю-

ції, становлення людини, як особистості вона утво-

рює та накопичує велику кількість зв’язків з оточу-

ючим світом та суспільством. Будь-яке 

функціонування особи пов’язано з взаємодією з 

оточенням, а особливо реалізація нею своїх прав, 

виконання обов’язків. Людське суспільство побу-

довано на спілкуванні, взаємодії та відносинах ок-

ремих особистостей.  

У тлумачному словникові під взаємодією розу-

міється – взаємний зв’язок між предметами у дії, а 

також погоджена дія між ким – небудь [1, с. 704]. 

Взаємодія правоохоронних органів з громадсь-

кістю проявляється в процесі взаємовпливу і вико-

ристанням можливостей один одного для досяг-

нення власних цілей. 

Слід зазначити, що участь громадськості в охо-

роні порядку і боротьбі зі злочинністю в Україні 

має давню історію. Ще за часів Київської Русі (Х-

ХІІІ століття) серед повноважень князя, який здійс-

нював управління державою була і правоохоронна 

функція. В свою чергу, за дорученням князя право-

охоронна функція також покладалася на дружинни-

ків, вірників та мечників, а крім них також на об-

щинників – вільних людей з громади. В ці часи ді-

яли норми «Правди Руської», якими було 

передбачено як міру покарання за злочини та пра-

вопорушення, так і окремі алгоритми пошуку, вста-

новлення винних, у тому числі з залученням насе-

лення [2]. 

Наприклад, для пошуку речі, що пропала, та 

пошуку злочинця широко залучали громадськість – 

використовували «заклик», який являв собою ого-

лошення про факт пропажі речі з наданням її хара-

ктеристики та опису. Така об’ява використовува-

лася з метою, що хтось впізнає цю річ та вкаже на 

особу в якої її бачив. У разі, якщо особа заявляла 

про її придбання чи отримання іншим законним 

способом, використовували «свод», а саме особа 

повинна була вказати потерпілому на особу в якої 

була придбана ця річ, тобто звести цих осіб. Та 

особа, яка не могла довести законність отримання 

речі визнавалася крадієм і повинна була сплатити 

штраф. У раз коли особа, на яку вказували не нале-

жала до спільноти чи не мешкала в місті, поселенні, 

то «свод» продовжувався до третьої особи, яка і ви-

плачувала збиток потерпілому, а потім самостійно 

продовжувала пошук злодія [2]. 

Окрім зазначених заходів правова система Ки-

ївської Русі передбачала серед доказів покази свід-

ків «видаков и послухов» Перші були очевидцями 

правопорушення, чи іншої події, другі – щось чули 

про те що сталося, або могли позитивно охаракте-

ризувати заявника чи відповідача.  

У ХІV сторіччі на територію України поширю-

ється влада Великого князівства Литовського, що 

призводить до переходу до нового типу управління 

землями, а саме від системи удільного князівства до 

створення областей (воєводств), де воєводи пред-

ставляли великого князя та користувалися найви-

щою владою. В цей же час на вільних землях прак-

тично не заселених степів куди не досягла влада Ве-

ликого князівства Литовського та після нього Речі 

Посполитої зародилося та розвилося явище, яке 

спочатку сформувалося як козацька громада – спі-

льнота втікачів, які стали вільними козаками-посе-

ленцями [3]. 

Згодом з цієї спільноти розвилося Військо За-

порізьке та утворилася Запорізька Січ [4, c.191]. 

Для Запорозької Січі характерною була активна уч-

асть громади «товариства» у всіх важливих питан-

нях, що виникали. Так, найвищим законодавчим та 

адміністративним органом, виступала січова рада, 

саме на таких загальних козацьких зборах, які за 

звичай, проводилися два рази на рік, або частіше за 

наявності нагальних питань розглядалися, між ін-

шим, кримінальні справи та вирішувалося питання 

покарання. «Рівність воля й братерство – стали під-

валинами, козацького життя, а найвищою владою – 

їхнє власне товариське коло, громада, рада коза-

цька» [5].  

Також козацьке товариство активно брало уч-

асть при виявленні та пошуку порушників норм та 

правил, яких дотримувалося козацтво. Наприклад, 

якщо в якості покарання було обрано ганебного 

стовпа, то кожен козак міг прийняти участь в пока-

ранні злочинця, або навпаки підтримати його. Слід 

зазначити, що козацька спільнота характеризува-

лася рівністю не залежно від статусу при визна-

ченні покарання, або міри відшкодування. Відмі-

тимо, що адміністративно-владна система Запорізь-

кої Січі ґрунтувалася на звичаєвому праві та, як 

правило, мала усну форму. Важлива роль в управ-

лінні покладалася на козацьких старійшин, які ко-

ристувалися значним авторитетом, берегли коза-

цькі звичаї та традиції, їх думка мала вагомий вплив 

при прийнятті рішень. 

Поступово, протягом другої половини XVII ст. 

початку XVIІI ст. Гетьманська Україна, а в кінці 

XVIІI ст. і Правобережна Україна перейшли під 

владу Російської імперії. З метою поширення влади 

Російського уряду, контролю за виконанням указів 

і розпоряджень царя на території України створю-

ється Малоросійська колегія, вплив якої розповсю-

джувався на територію Гетьманської України [6, c. 

9].  

Ці часи ознаменувалися активним реформу-

ванням, та європеїзацією Російської імперії під ке-

рівництвом Петра І. Ним було проведено реформу-

вання державного апарату, створено регулярну ар-

мію, а також започатковано «регулярну» поліцію. У 

1718 р. вводиться посада Генерал-поліцмейстера. 

На поліцію покладалися ряд завдань серед яких 

було не лише боротьба зі злочинністю та охорона 

громадського порядку, а також нагляд і контроль за 

дотриманням правил торгівлі, пожежної та санітар-

ної безпеки, контроль за зайнятістю громадян, спо-

нукання їх до чесної праці, виховання молоді. Як 

зазначалося в Регламенті або Уставі Головному Ма-

гістрату від 16 січня 1721 р. [7]. Даним документом 

частково урегульовано питання взаємодії поліції з 

суспільством та окремими громадянами. 

В цей час як форма взаємодії громадськості та 

окремих громадян з правоохоронними органами та, 
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зокрема, поліцією, були розповсюджені доноси 

щодо порушень та злочинів. Особливе розповсюд-

ження вони отримали після започаткування Преоб-

раженського приказу, який переважно розслідував 

та вирішував справи по злочинам проти царя та дер-

жави. Так, Указ від 25.09.1702 року «Об отсылке в 

Преображенский приказ всяких людей, сказываю-

щих слово и дело» [8] зобов’язував всіх осіб, неза-

лежно від їх статусу, які виявлять бажання зверну-

тися з «Государевым словом и делом» направляти 

не розпитуючи до Преображенського приказу. До-

носи отримали надзвичайне розповсюдження через 

те що, з одного боку, за приховування інформації 

про злочини проти царя чи держави застосовува-

лася смертна кара, а з іншого, вони заохочувалися 

можливістю отримати значну винагороду за подану 

інформацію, але доносчик мав бути готовим що 

правдивість наданої інформації буде перевірена, 

навіть через застосування тортур до нього самого.  

Окрім доносів, в ці часи також широко викори-

стовувався повальний обшук, коли обшукували 

всіх жителів певної території, їх домівки та інші по-

мешкання, та в процесі проводили опитування всіх 

наявних при обшуку осіб. Зазначене вказує на пере-

важно примусовий характер взаємодії громадсько-

сті з правоохоронними органами. 

Після призначення на посаду Генерал-поліц-

мейстера графа А.М. Девієра видається указ, де за-

значалися вимоги до всіх мешканців подавати в по-

ліцейську канцелярію відомості про осіб, які в них 

зупинялися, чи були прийняті на службу і про ная-

вність в них документів, що посвідчують особу, а в 

разі неповідомлення застосовувалися стягнення аж 

до каторги та смертної кари. Спочатку в поліції іс-

нував значний некомплект кадрів, тому до вико-

нання поліцейських функцій та сприяння поліції 

широко залучалися городяни. Так залучалися ста-

рости, сотські, десятські, чергували нічні варти з мі-

сцевих мешканців [9, с. 42]. 

За Положенням 1838, яке реформувало управ-

ління державними селянами, інститут виборного 

(інколи призначуваного) волосного голови до-

повнено волосним сходом (один виборний пред-

ставник від 20 дворів) та волосним правлінням. На 

волосного старшину, покладалися ряд поліцейсь-

ких функцій серед яких: оголошення наказів земсь-

кої поліції, законів і розпоряджень уряду, забезпе-

чення охорони спокою в громадських місцях та без-

пеки жителів і майна від злочинних посягань, 

профілактика злочинності [10, с. 75]. 

У середині XIX століття своєрідними формами 

допомоги поліцейським відомствам були сільські 

громади, які очолювали сільськи старости і волосні 

старшини 11. Так, сільський староста наглядав за 

станом доріг (шляхів), мостів, стежив за сплатою 

селянами податків і повинностей. Також, сільський 

староста виконував усі накази волосного старшини 

у справах поліцейського відомства: вживав заходів 

“для охорони порядку і благочестя”, затримував 

волоцюг, військових дезертирів, при вчиненні 

злочину проводив попереднє дізнання і затримував 

винних. Сільському старості надавалося право за 

малозначні провини піддавати винних покаранню: 

призначати на громадські роботи строком до двох 

днів, накладати штраф до одного карбованця, або 

арештовувати на строк до двох днів.  

Волосний старшина, був головою селянського 

самоврядування у волості (в цій період дрібна 

адміністративно-територіальна одиниця, складова 

частина повіту, через яку здійснювали управління 

державними селянами та удільними селянами) [12]. 

Головним завданням волосного старшини була 

“охорона загального порядку, спокою і благочестя 

у волості”, тобто виконання поліцейських функцій. 

Він виконував такі поліцейські функції: оголошу-

вав за наказом земської поліції закони і розпо-

рядження уряду, охороняв спокій в громадських 

місцях та безпеку осіб і майна від злочинних пося-

гань, затримував бродяг та утікачів, стежив за точ-

ним виконанням правил про приписку та звіль-

нення селян, попереджував вчинення злочинів [13, 

с.75].  

Як правило сільський староста і волосний 

старшина здійснювали свою діяльність, 

виконували покладені обов’язки, на виборних та 

добровільних засадах тобто у більшості випадків на 

безоплатній основі [14, с. 123]. 

Падіння кріпацтва у 1861 році і звільнення се-

лян з-під влади поміщиків, розвиток капіталізму, 

ріст міст та загострення революційної ситуації, 

привели до реформування поліцейського апарату. 

Приймаються «Тимчасові Правила про поліцейсь-

кий устрій в містах та повітах губерній, які управ-

лятимуться на загальних засадах». Земські суди пе-

рейменовуються у Повітові поліцейські управ-

ління, а у губернських та важливих містах – міські 

поліцейські управління. Начальником повітової по-

ліції призначається ісправник, а міської – поліцмей-

стер. В столичних містах поліцію так само очолю-

вав обер-поліцмейстер. Найменшою структурною 

одиницею поліції в місті був околоток, за яким за-

кріплювалося два наглядача. До їх функцій нале-

жали: представництво поліції серед місцевого насе-

лення, нагляд за дотриманням громадського по-

рядку, профілактика правопорушень, проведення 

дізнання та оперативно-розшукових дій по кримі-

нальним справам. Вони самостійно могли затри-

мати правопорушників, яких застали під час вчи-

нення злочину , осіб без документів, втікачів, пору-

шників, чиї дії мали підтвердження свідків чи 

потерпілих. Але процесуальні дії, такі як обшуки, 

огляди могли бути проведені лише з дозволу діль-

ничного пристава. Слід відмітити, що їх обов’язки 

поділялися: за одним закріплювався зовнішній на-

прямок служби, за іншим внутрішній, таємний. На-

глядач, який займався негласним наглядом повинен 

був володіти інформацією про всіх мешканців око-

лотку, способу їх життя, контролювати зміну їх мі-

сця проживання, для чого вони постійно контакту-

вали з двірниками, швейцарами, господарями мага-

зинів, готелів, арендодавцями житлових 

приміщень, візниками та іншими особами [15]. 

Зазначене дозволяє зробити висновок про ная-

вність постійної та тісної взаємодії поліцейських з 

місцевим населенням в ці часи. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Povit
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Derzhavni_selyany
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Udilni_seliany
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Наприкінці XIX століття в Російській імперії 

відбувається промисловий переворот, починається 

зріст і швидкий розвиток промисловості, що приз-

водить до змін соціальної структури суспільства, 

різко зростає кількість міського населення, збіль-

шується та розвивається робочий клас. Тому у 1899 

році створюється підрозділи фабрично-заводської 

поліції: «для усиления полицейского надзора за на-

селением фабрик, заводов и промыслов в губерниях 

Европейской России и в Закавказье, учредить 160 

должностей полицейских надзирателей» [16].  

Ще за часів Української Нородної Республіки 

(доба Центральної Ради) своєрідною формою допо-

моги поліції з боку громадськості була організація 

“Вільне козацтво”. Його товариства, які були ство-

рені для підтримки законності та порядку організо-

вувалися в селах і в містах. Мета їх створення за 

статутом полягала в фізичному і духовному ро-

звитку своїх членів, суспільному вихованні та 

підтриманні спокою в Україні. Для забезпечення 

громадського спокою та добробуту товариства 

створювали кінні та піші загони козаків. Вони весь 

час взаємодіяли з міліцією, допомагаючи значно 

зменшити процент злочинності в державі [17].  

Крім того, ще за часів Української Народної 

Республіки (за часів Центральної Ради) своєрідною 

формою допомоги міліції з боку громадськості 

були організації “Хліборобські загони самообо-

рони” та “Добровільні міські дружини” 18. Харак-

терно, що при їх створені гетьман Скоропадський 

керувався здебільшого не національними, а 

соціально-політичними мотивами. Тобто, зброю 

могли отримати усі бажаючі, які хотіли стояти на 

сторожі приватної власності і ринкового господар-

ства, виступали проти соціалістичних і комуністич-

них соціально-економічних експериментів, яких за-

знала Україна в 1917 – на початку 1918 рр. Виняток 

становили козацькі організації, де при зарахуванні 

до добровільних збройних формувань брали до 

уваги національність. Добровільні формування не 

мали чіткого відомчого підпорядкування, тому що 

одночасно перебували під контролем Міністерства 

військових, Міністерства внутрішніх справ, а також 

гетьманського штабу. А тому серед добровільних 

охоронних формувань, що діяли за гетьманату, до-

цільно виділити такі їх різновиди, як військово-ко-

зацькі організації (“Вільне козацтво”), сільські за-

гони самооборони (“Хліборобські загони”) та 

міські добровільні дружини. 

Аналізуючи взаємодію громадськості з право-

охоронними органами у період з X по ХIX сторіччя 

можливо дійти наступних висновків: 

- взаємодія між правоохоронними органами та 

громадськістю нормативно закріплена на нормати-

вному рівні; 

- здійснювалася як примусово так і на добро-

вільній основі; 

- за часом проведення була постійна, тимча-

сова та ситуативна;  

- за ініціативою – як громадськості так і з боку 

поліції; 

- представники громадськості в галузі право-

порядку наділялися відповідними повноважен-

нями. 

У розвитку як правоохоронних органів так і їх 

взаємодії з громадськістю пройдено тривалий шлях 

від родового ладу Київської Русі до окремого ор-

гану, наділеного владними повноваженнями, ор-

гану що мав свою систему, будову та відокремлені 

функції, широкий штат співробітників. Соціальна 

взаємодія між правоохоронними органами та гро-

мадськістю також поступово еволюціонувала та 

отримала нормативне закріплення. Змінилися часи, 

змінилися вимоги, яким поліція більше не відпові-

дала. Закінчилася ціла історична епоха, припинила 

своє існування поліція. Але продовжився розвиток 

правоохоронних органів, відповідно до потреб но-

вого часу та нової форми державного правління, по-

чали утворюватися нові форми взаємодії громадсь-

кості в правоохоронній діяльності. 
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повышающие эффективность профессиональной подготовки студентов - будущих бакалавров педагогики. 

Abstract 

The article considers the necessary didactic conditions for the training of teachers with new thinking, compe-
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Современный этап развития образования вы-

двигает требования значительного повышения эф-

фективности учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего подготовку людей, способных к 

сущностному восприятию информации, умеющих 

самостоятельно решать возникающие проблемы, 

реализовывать творческий интеллектуальный по-

тенциал в практической деятельности. Это, в свою 

очередь, ставит перед вузом, готовящим специали-

стов образования, задачу усиления в учебном про-

цессе акцента на сущности психолого-педагогиче-

ского слоя управления познавательной деятельно-

стью детей. Решению этой задачи могут 

способствовать результаты - многих завершенных 

психолого-педагогических исследований. В их 

числе можно назвать, например, работы: Б.Т. Лиха-

чева, В.А. Сластенина, Д.Н. Узнадзе, в которых рас-

смотрены особенности формирования готовности 

педагогических кадров к профессиональной дея-

тельности; С.И. Архангельского, О.А. Абдуллиной, 

Е.В. Бондаревской, Н.В. Кузьминой, Л.Ф. Спирина, 

Т.И. Шамовой, в которых показаны подходы к ор-

ганизации педагогической подготовки специали-

ста, формированию его личности, структуры пси-

холого-педагогической деятельности. 

Особое значение для решения проблемы 

нашего исследования имеют работы: В.К. Елмано-

вой, Е.А. Панько, К.Е. Праховой, др., в которых 

рассмотрены различные аспекты системы подго-

товки специалистов. 

Результаты, полученные названными исследо-

вателями, безусловно, значимы для практики под-
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готовки бакалавров педагогики в вузе. Однако, сле-

дует заметить, что многие из них не имеют общеди-

дактического звучания, так как, зачастую, являются 

лишь результатом обобщения педагогического 

опыта, проведенного или на базе частных подходов 

к системе подготовки специалистов, или вообще на 

базе стихийно-эмпирической основы. В итоге, со-

здаваемые методики реализуют, как правило, лишь 

отдельные психолого-педагогические положения и 

оказываются нацеленными на решение только от-

дельно взятых частных методических задач. 

Профессиональное становление обучающихся 

происходит в процессе углубленного изучения спе-

циальных дисциплин и нахождения самостоятель-

ных решений задач в области своей специализации. 

Главной особенностью содержания профессио-

нальной подготовки является ориентация на кон-

кретную практическую деятельность. В силу этого 

принципиально важным является обеспечение 

единства теоретической и практической деятельно-

сти, ее интеграции, вследствие чего должен изме-

ниться сам подход к определению содержанию про-

фессионального обучения. На первый план выдви-

гается прикладной характер подготовки 

специалистов, необходимость его отражения в со-

держании образования, в изменении социальной 

позиции обучаемого.[4] 

Оптимальный выбор организационных форм 

обучения является важнейшим дидактическим 

условием. Различные типы занятий, в процессе ко-

торых осуществляется овладение студентами зна-

ниями и умениями, должны удовлетворять целому 

ряду требований, к числу которых могут быть отне-

сены: 1) оптимальность структурного построения 

учебного занятия, которое должно представлять со-

бой целостную систему, где взаимосвязаны цель, 

структурное построение, объем и содержание изу-

чаемого материала, применяемые преподавателем 

методы, приемы и дидактические и технические 

средства обучения, характер познавательной дея-

тельности обучающихся и её результаты; 2) направ-

ленность занятий на решение реальных педагогиче-

ских задач и ситуаций; 3) планирование учебно-по-

знавательную деятельность студентов и ее 

максимальная активизация с помощью различных 

методов, приемов и средств обучения, которые мо-

гут существенно отличаться по своей сущности, ло-

гической и мотивационной нагрузке, по уровням и 

характеру учебно-познавательной деятельности.[5] 

Одним из ведущих условий повышения каче-

ства профессиональной подготовки студентов яв-

ляется оптимизация самостоятельной учебной ра-

боты. Необходимость реализации данного условия 

предопределена тем, что в современных условиях 

для того, чтобы быть конкурентоспособным, спе-

циалист должен обладать самостоятельностью 

мышления, умениями быстро и оперативно решать 

производственные задачи, постоянно стремиться 

пополнять свои знания. 

Как дидактическое явление самостоятельная 

работа представляет собой, с одной стороны, учеб-

ное задание, т.е. то, что должен выполнить студент, 

объект его деятельности, с другой - форму проявле-

ния соответствующей деятельности памяти, мыш-

ления, творческого воображения, что в конечном 

счете приводит студента либо к получению нового 

знания, либо к углублению и расширению сферы 

действия уже полученных знаний, либо к формиро-

ванию определенных навыков и выработке прие-

мов усвоения.[2]. Самостоятельная работа призвана 

обеспечивать возможность осуществления студен-

тами самостоятельной познавательной деятельно-

сти в обучении. Е.Л. Белкин определяет самостоя-

тельную работу «видом учебного труда», способ-

ствующего формированию у студентов 

самостоятельности.[1] 

Рассматривая самостоятельную работу как 

один из прикладных компонентов личностной са-

мостоятельности, определим ее вслед за Ю.Б. Зото-

вым как любую организованную преподавателем 

активную деятельность обучающихся, направлен-

ную на выполнение поставленной дидактической 

цели в специально отведенное для этого время. 

По мнению Р.С. Семеновой [3] под самостоя-

тельной работой студентов следует понимать такой 

вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной дидактической цели и задаче; форми-

рует объем и уровень знаний, необходимых для ре-

шения определенного круга задач; формирует уме-

ния и навыки, повышая степень самостоятельности 

студента; вырабатывает психологическую уста-

новку на познавательную деятельность и актив-

ность студентов; обеспечивает активное продвиже-

ние студентов от низших к высшим уровням мыс-

лительной деятельности; осуществляется самими 

студентами без помощи преподавателя, но под его 

руководством. 

Самостоятельная работа, как и любое средство 

организации процесса обучения, подчеркивает Е.Л. 

Белкин [1] останется нейтральной по отношению к 

характеру познавательной деятельности студентов 

без четкой предварительной формулировки дидак-

тической цели работы, которая должна быть до-

стигнута, и познавательных задач, решаемых в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Частно-ди-

дактическая цель и познавательные задачи создают 

предпосылки для регуляции умственной активно-

сти студентов вовлечения их в планируемую позна-

вательную деятельность, управления ею. 

Самостоятельную работу следует рассматри-

вать как вид учебно-познавательной деятельности, 

стимулирующей потребность в самообразовании, 

самообучении и непрерывном профессиональном 

совершенствовании. Самостоятельность человека, 

его способность без чьей-либо помощи квалифици-

рованно выполнить работу, является важнейшим 

личностным показателем, позволяющим успешно 

достигать поставленных целей. Наличие такого по-

казателя обязательно сказывается на умении специ-

алиста самостоятельно пополнять свои знания, мо-

тивировать себя на приобретение новых знаний, ра-

ционально планировать и организовывать 

собственную деятельность, что, безусловно, повы-

шает эффективность его профессионального ста-

новления.  
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Таким образом, повышение качества профес-

сиональной подготовки будущих специалистов 

обеспечивается реализацией комплекса психолого-

педагогических условий, включающих: 1) психоло-

гическую поддержку каждого студента; 2) нацелен-

ность на будущее; 3) мотивацию учения; 4) форми-

рование психологической готовности к определен-

ному виду деятельности; 5) интеграцию 

теоретической и практической подготовки; 6) опти-

мальный выбор организационных форм обучения: 

6) оптимизацию самостоятельной учебной работы. 
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Анотація 
У статті розглядається роль мистецтва, зокрема музичне та народно-інструментальне виконавство, як 

фактор формування музично-естетичної культури підлітків. Розглянуто особливості підліткового віку. 
Здійснено аналіз педагогічних ідей проблеми музично-естетичної культури в цілому та окремих її аспектів. 
Визначена сутність інтересу до народно-інструментального виконавства та оркестрів народних інструме-
нтів. Висвітлено особливості навчання та виховання в позашкільній освіті. Автор зазначає, що музично-
естетична культура є однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. 

Abstract 
The article deals with the role of art, in particular musical and folk instrumental performances, as a factor in 

the formation of the musical and aesthetic culture of adolescents. Features of adolescence are considered. The 
author analyzes the pedagogical ideas of the problem of musical aesthetic culture in general and its individual 
aspects. The essence of interest in folk instrumental performances and orchestras of folk instruments is determined. 
The peculiarities of education and upbringing in extracurricular education are highlighted. The author notes that 
the musical and aesthetic culture is one of the pressing problems of modern pedagogical science and practice. 

Ключові слова: музично-естетична культура, музичне мистецтв, підлітковий вік, народно-інструме-
нтальне виконавство, позашкільна освіта. 

Keywords: musical aesthetic culture, musical arts, teenage age, folk instrumental performance, extracurric-
ular education. 

 
Зв’язки мистецтва з суспільством полі функці-

ональні. Мистецтво стимулює духовний та інтелек-
туальний розвиток особистості, зміцнює її мора-
льно-етичні якості, гармонізує соціальні відносини, 
розширює й одухотворяє Всесвіт. Воно має надзви-

чайно важливе значення у розкритті творчого поте-
нціалу й ідеалів людини, бере участь у формуванні 
її цілісного світогляду: від найнижчого – світовід-
чуття – до найвищого – світорозуміння – рівня. 
Вплив мистецтва на внутрішній світ особистості та 
на її мислення завжди великий, але в кожну епоху 
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він набуває своєрідної значущості. В сучасному 
світі, насиченому комп’ютерно-інформаційними 
технологіями, товарно-ринковими відносинами, за-
силлям реклами, мистецтво допомагає подолати 
відставання духовно-морального розвитку людства 
від науково-технічного прогресу, протистоїть тиску 
прагматичної ідеології виробництва й ринкових по-
треб, споживчо-матеріалізованого ставлення до 
життя, дає надію досягти ідеалу гармонійної лю-
дини, спонукає її до істинної, некон’юнктурної тво-
рчості [1]. 

Серед інших різновидів мистецтва музика зай-
має особливе місце. Вона спроможна розкривати 
складні духовні процеси свого часу, виконуючи 
роль найтоншого емоційно-психологічного баро-
метра суспільства. Музичні образи, позбавлені зо-
бражальної предметності й словесної конкретності, 
приваблюють і захоплюють своєю щирістю, емо-
ційністю, ідеальністю. Без музики неможливо пов-
ноцінне виховання людини. “Мелодія передає най-
тонші відтінки почуттів, недоступні слову. Музика 
починається там, де кінчається слово” [7, С. 25]. 
Отож не дивно, що вплив музики на становлення 
особистості, перш за все підліткової молоді, вели-
чезний. Вона займає значне місце в системі загаль-
ної та музично-професійної освіти, єдиною метою 
яких є виховання особистості, що володіє не тільки 
знаннями та навичками, а й багатим внутрішнім сві-
том [6]. Тому, одним із завдань виховання музично-
естетичної культури вважається озброїти учнів 
знаннями та переконаннями, які б відповідали су-
часним вимогам національного виховання і були 
зорієнтовані на виховання у дітях загальнолюдсь-
ких цінностей. 

На проблему музично-естетичного виховання 
та культури в цілому і на окремі її аспекти вказу-
вали у своїх працях Л.Г.Коваль, Г.М.Падалка, 
О.П.Рудницька, О.Лобова, О.Матюшкін. Музика 
завжди впливає на людину в єдності змісту і форми, 
у її безпосередній цілісності. Зміна музичного зву-
чання викликає у слухача нове переживання, що ви-
никає внаслідок сприйняття музичних образів, 
створених за допомогою певних засобів виразності. 
Деякі з них виражені яскравіше і домінують, але, 
перебуваючи у різноманітних гармонічних комбі-
націях, вони завжди впливають на людину саме в 
своєму комплексі. Музика потребує від сприймаю-
чого здатності відчувати красу мистецьких образів 
і осмислювати свої переживання. Сприйняття му-
зики тісно пов’язане із завданням формування му-
зично-естетичного смаку. Проблема виховання ес-
тетичного смаку – одна з найважливіших сторін ес-
тетичного виховання. Від рівня розвитку 
естетичного смаку залежить повноцінність сприй-
няття мистецтва, проникнення в його ідейно-худо-
жню суть. 

Але, на жаль, ще не у всієї нашої молоді розви-
нений естетичний смак. Великою популярністю у 
неї користуються такі музичні шлягери, художні 
якості яких знаходяться на досить низькому рівні. 
До них, наприклад, можна віднести багато естрад-
них пісень, в яких панує штамп – текстовий, емо-
ційний та психологічний, панує сумна одноманіт-
ність, в цілому – пригнічуючи відсутність чуття і 
смаку. 

Єдність інтелекту і душі, думки і почуття, 
об’єктивного і суб’єктивного несе в собі музичне 
мистецтво. Якщо наука дає дитині знання про світ, 

то музика вчить сприймати і відчувати красу цього 
світу, чуттєво його пізнавати. Саме твори музич-
ного мистецтва дають змогу засвоїти їх зміст шля-
хом його переживання. А розвинута чутливість ди-
тини забезпечує сформованість її морально-естети-
чних, гуманістичних основ як особистості [3, C. 
258]. 

В основу музично-педагогічної науки повинні 
лягти такі філософсько-методологічні принципи, як 
культуро відповідність, природо відповідність, дія-
льність, відображення і цілісний розвиток особис-
тості, оскільки виховання – це, насамперед, ціліс-
ний процес. “Людина виховується як цільна особи-
стість. Не можна спочатку формувати музичні 
якості, а потім привчати до праці, спочатку займа-
тися естетичним виховання, а потім переходити до 
фізичного… Особистість розвивається не части-
нами, а цілісно” [5, C. 186]. 

Величезну роль у вихованні підростаючої мо-
лоді відіграє народно-інструментальна творчість. 
Народна музика грає особливу роль, тому, що вона 
доступна і близька кожному, починаючи із самого 
раннього дитинства. Крім цього, народна музика 
розвиває всі види художнього інтересу засобами ім-
провізаційності, творчого характеру, різноманітно-
сті колективного виконавства, використання фоль-
клорного матеріалу, який зрозумілий та доступний 
дітям. “Як комплексне етнічне і соціально-демогра-
фічне поняття, тобто традиційно існуюче в даному 
етнічному і соціокультурному середовищі, адресо-
ване широким масам і придатне для вирішення най-
важливіших задач розвитку духовної культури сус-
пільства – народний інструмент є невід’ємним еле-
ментом всієї народної творчості. А вона включає не 
тільки фольклор – мистецтво усної природи, але і 
всю сферу аматорства (як неорганізованого, так і 
організованого в художню самодіяльність)” [4, C. 
76]. Народно-інструментальне мистецтво служить 
своєрідним зв'язком між минулим і сучасним, воно 
виховує здатність не тільки до сприйняття нових 
творів, але й до сприйняття та усвідомлення істори-
чного минулого свого народу, його звичаїв, тради-
цій тощо. Виступаючи основою духовного життя 
суспільства, національне мистецтво є виразником 
потреби духовного виробництва, політики, науки, 
релігії цього суспільства. Воно входить до таких 
виховних та навчальних завдань: 

- виховання історичної пам’яті; 
- знання про культуру народу, побут, народну 

педагогіку; 
- формування національних ідеалів та ідей; 
- патріотизму й любові до України; 
- любові й пошани до батьків, роду, народу; 
- людяності, працьовитості. 
Стосовно підлітків, варто зазначити, що саме в 

цьому віці відбувається активне формування музи-
чних смаків та інтересів. На це вказують у своїх 
працях А.Г.Болгарський, Л.Г.Коваль, О.Сапожнік. 
Підлітковий вік – це період, коли відбувається усві-
домлення загальної картини світу та себе, як розу-
мної та діючої особистості. Зростання допитливо-
сті, розвиток світогляду, самосвідомості, ціннісних 
орієнтацій, емоційного сприйняття, створюють пе-
редумови для формування основ національного ви-
ховання. Врахування психологічних закономірнос-
тей розвитку підлітка – важлива передумова успіш-
ного навчання й виховання дітей [6]. Характер же 
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інтересів і потреб сьогоднішньої молоді обмежу-
ється, як правило, легкою, естрадною музикою. 
Вона простіша для сприйняття і не вимагає серйоз-
них роздумів і тому не здатна сприяти повноцін-
ному естетичному розвитку. У процесі пізнання 
світу крізь призму мистецтва, у підлітка розвива-
ється оцінювальне світосприймання, уявлення, фо-
рмуються естетичні почуття. Музична культура – 
інструмент у формуванні естетичних ідеалів і цін-
ностей майбутніх громадян суспільства, їхнього ху-
дожнього мислення, системи спеціальних знань і 
поглядів. Саме у підлітковому віці потрібно форму-
вати світоглядні принципи особистості й визначати 
її культурний рівень, тому що підлітки – це “благо-
датний грунт” для засвоєння духовних надбань су-
спільства. “Підлітковий вік – це один із найяскраві-
ших періодів життя, і неправильна спрямованість 
його – непоправна втрата для суспільства”[2, C. 
123]. 

Важлива роль формування музично-естетич-
ної культури належить ансамблевій грі на народних 
інструментах. Виконавство на народних інструмен-
тах спрямоване на збереження національного музи-
чного фольклору, засвоєння і відтворення музич-
ного досвіду людства й тим самим – на розвиток на-
ціональної самосвідомості учнів. Завдяки 
тембровому багатству та виражальним можливос-
тям народних інструментів, спроможності легко 
об’єднувати виконавців у ансамблі, цей вид музич-
ної діяльності мобілізує їхні творчі здібності і роз-
виває музичні смаки. У цьому контексті особливої 
актуальності набуває формування у підлітків інте-
ресу до народно-інструментального виконавства, 
що стимулює потребу учнів в самореалізації. 

Формування творчої особистості засобами 
інноваційних технологій, диференційований підхід 
– все це включає до себе позашкільна виховна дія-
льність із залученням музичного мистецтва, що ві-
дкриває перед учнем можливості для творчості, ро-
звиває сприйняття, формує ціннісні орієнтації. 

Важливим питанням сучасності є розробка та-
кої системи позашкільного навчання і виховання, 
яка б відповідала запитам розвиненого суспільства. 
Позашкільна освіта і виховання здійснюється дифе-
ренційовано відповідно до індивідуальних можли-
востей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з 
урахуванням їхнього віку, психофізичних особли-
востей, стану здоров’я у різноманітних організацій-
них формах: гурткових та індивідуальних занять. 
Здобуття позашкільної освіти і виховання ґрунту-
ється на принципі добровільності вибору діяльно-
сті. 

Позашкільна освіта створює комфортні умови 
для самореалізації й самоствердження особистості, 
задоволення її інтелектуальних і духовних потреб 
та особистої свободи, захисту прав дитини, поваги 
до неї та визнання її гідності, що є реалізацією гу-
маністичних функцій виховання. 

Позашкільний навчальний заклад, як не який 
інший, навіть за складних умов фінансового, мате-
ріально-технічного забезпечення, є широкодоступ-
ним закладом освіти, який забезпечує умови для 
здобуття дітьми і учнівською молоддю додаткових 
знань, умінь та навичок за інтересами; сприяє роз-

витку, стимулюванню та реалізації їхнього духов-
ного і творчого потенціалу, професійному самовиз-
наченню та допрофесійній, і навіть у деяких випад-
ках професійній підготовці особистості. 

Саме багатогранність музично-естетичної дія-
льності підлітків та різноманітні форми роботи у 
гуртках виступають домінантою в музично-вихов-
ному процесі і стимулюють розвиток творчої осо-
бистості. Свобода вибору діяльності та форм спіл-
кування під час занять у гуртках забезпечують 
сприятливі можливості для задоволення інтересів, 
потреб, нахилів вихованців, виявлення індивідуаль-
ності. Тому при педагогічно доцільній організації 
та оптимальному доборі методів впливу, заняття у 
гуртку може стати дійовим чинником формування 
музично-естетичної культури підлітків. 

Культурно-освітня соціалізація особистості 
передбачає таке «вростання» особистості в куль-
туру,освіту, науку, мистецтво, щоб задовольнити її 
потреби в гармонії зі спільними інтересами свого 
народу, всього цивілізованого світу, щоб навчитися 
підкоряти свої дії, вчинки, наміри моральним, ду-
ховним вимогам культурного цивілізованого сере-
довища. 

Становлення духовної особистості передбачає 
соціокультурний процес впливу суспільства на лю-
дину; з іншого боку, це і форма духовно-інтелекту-
альної активності особистості, яка виборчо, крити-
чно, творчо-перетворювально освоює нові суспі-
льні ролі, цінності, осмислює духовно-
інтелектуальний досвід попередніх поколінь у но-
вих соціально-економічних, духовно-інтелектуаль-
них умовах. 

Гармонійний розвиток творчої особистості в 
процесі музично-виконавської підготовки є одним 
із найважливіших завдань музичної педагогіки сьо-
годення, оскільки сучасна освіта орієнтується на 
гуманізацію, на відродження національно-історич-
них традицій, на формування людини з високим рі-
внем духовності, здатної зберігати й приумножу-
вати культурні надбання нації. 
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Костюм – объект изучения различных ученых: 

лингвистов, историков и теоретиков культуры, 

культурологов и т.д. [См.: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18] – 

внимание литературоведов привлек не так давно 

[См.: 1, 2, 13, 17; 3, 4, 5, 6, 11, 12].  

Костюм в художественном произведении по-

лифункционален: он играет определенную роль в 

формировании сюжета и авторской концепции, в 

раскрытии характера персонажа и его внутрен-

него мира.  

Неторопливая манера повествования И.А. 

Гончарова – следствие его творческого процесса; 

Е.П. Майкова, литературный секретарь писателя, 

вспоминала: «Вынашивая годами образы в голове, 

Гончаров время от времени делал на клочках бу-

маги наброски сцен, содержания глав, имена дей-

ствующих лиц, описания и характеристики. В 

конце концов накапливался из этих черновых заме-

ток целый портфель бумаг» [19]. В подробном опи-

сании внешнего облика персонажа, уделяя вни-

мание костюму, – гончаровский принцип «схва-

тить за хвост своего героя». 

Говоря о «скрытом автобиографизме» 

«Обыкновенной истории» [19], исследователи 

имеют ввиду параллели автора с Адуевым-стар-

шим и младшим. Мемуаристы (в частности, Г.Н. 

Потанин) подчеркивают «модный» облик писа-

теля: «Одет он был безукоризненно: визитка, серые 

брюки с лампасами и прюнелевые ботинки с лаки-

рованным носком, одноглазка на резиновом 

шнурке и короткая цепь у часов, где мотались за-

мысловатые брелоки того времени: ножичек, ви-

лочка, окорок, бутылка и т.п. Петербургские 

франты того времени не носили длинных цепей на 

шее» [19]. «Изящно одетый мужчина» – таким уви-

дел Гончарова А.П. Плетнев, сын профессора П. 

Плетнева, современника Пушкина. Ему вторит 

Н.И. Барсов, духовный писатель: «Одет был Иван 

Александрович нарядно, изящно: в новенькой бар-

хатной визитке, в пестром красивом галстуке» [19].  

Роман генетически восходит к произведениям 

романтизма: в центре герой, мир вращается вокруг 

него. Диалогический конфликт, с одной стороны, 

«расщепляет» героя, сталкивая персонифицирован-

ные его половинки («обыкновенная история» в рав-

ной степени охватывает бытие младшего и стар-

шего Адуева), с другой стороны, трансформирует 

архетипическую ситуацию романтизма – демони-

ческое искушение, в результате которого герой 

«взрослеет» – «мертвеет», превращаясь в автомат.  

Только в начале романа упоминается такая де-

таль, как чемодан, свидетельствующая о дороге, – 

символический знак инициации и дробления про-

странства на деревенское / столичное. Далее, чемо-

дан нигде не упоминается, несмотря на то, что 

жизнь героя не один раз поворачивается на 180 гра-

дусов. Чемодан – частица старой жизни, которую 
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Александр увозит с собой, но с которой он беспо-

воротно расстается.  

Все вещи, собранные матерью, по ее оценке, 

очень хороши: «Вот рубашки – три дюжины. Что 

за полотно – загляденье! это голландское… Носков 

двадцать две пары... Не теряй, душенька, платков: 

славный полубатист! Куда попроще в люди, вот 

этот фрак масака надевай. Теперь жилеты – раз, 

два, три, четыре. Двое брюк…» [Гончаров, 1997, с. 

181, текст романа цитируется по этому изданию. 

Номер страницы обозначается в круглых скобках 

после цитаты; курсив везде наш. – Г.К., О.К.]. Этих 

вещей, как считает Анна Павловна, должно хва-

тить сыну на три года – сказочное число, выража-

ющее «неохватное время».  

Сравнение двух Адуевых – провинциала и пе-

тербургского делового человека – не в пользу 

Александра. У Петра Ивановича отличный ко-

стюм, который соответствует положению в обще-

стве, статусу. Адуев-старший «одевался всегда 

тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а 

только со вкусом» (с. 194). Костюм подчёркивает 

пластику фигуры Петра Ивановича: он соответ-

ствует моде. Одежда Александра воспринимается в 

Петербурге как неуместная: в ней смешение неофи-

циальной и парадной. В 20-е годы XIX в. сюртук 

считался одеждой неофициальной для близкого 

круга друзей, на приемах его место занял фрак. 

Панталоны – это атрибут парадной мужской 

одежды конца XVIII века – в XIX в., тёмный цвет 

(чаще всего синий) предназначался для вечера, 

светлый (серый) – для дневных выходов. В 1820–

1829 годах панталоны к фраку или сюртуку стали 

носить светлые. Выход в свет в синем (празднич-

ном) сюртуке в тон с панталонами – неуважение к 

обществу, поэтому, чтобы предотвратить провал 

племянника, Петр Иванович просит его обновить 

гардероб. Петр Иванович начинает постепенно раз-

рушать тот вымышленный мир, в котором живёт 

его романтический племянник. 

Динамика характера Александра в сюжете 

выражается в смене костюма: «…кто бы узнал 

нашего провинциала в этом молодом человеке с 

изящными манерами, в щегольском костюме?» 

(с. 230). Щегольской костюм сливается с Алек-

сандром, который теперь слепо следует «капри-

зам моды». Помимо «защитной» функции ко-

стюма, важна репрезентативная: костюм предна-

значен для того, чтобы как можно лучше, 

совершеннее подать героя.  

Плащ как знак романтического чувства в лю-

бовной истории с Наденькой Любецкой упомина-

ется лишь однажды: «…и, закутавшись в плащ, по-

грузился в мечты» (с. 264). Плащ рифмуется с пер-

спективами «розового счастья», какими рисовалась 

ему дальнейшая жизнь с Наденькой.  

Важной характерологической деталью ко-

стюма Александра становится его шляпа. Шля-

пой обыграны эпизоды свиданий Александра с 

женщинами. Шляпа, выполняя характерологиче-

скую функцию, содержит в себе скрытый игро-

вой потенциал. 

Мифопоэтическая формула снятой шляпы – 

оторванность головы от тела. При встрече с 

Наденькой Александр снимает шляпу – это знак 

приветствия и – в подтексте – любовного безу-

мия, любовных порывов и мечтательности героя. 

Любовная история с Наденькой Любецкой 

«обыграна» шляпными жестами.  

Жест, в котором кроется «детская обида» на 

Наденьку, охотно общающуюся с графом, когда 

Александр развернул лодку в обратную сторону, не 

желая ехать к «обманщице», – нахлобученная 

шляпа: «Александр нахлобучил шляпу чуть не до 

плеч и погрузился в мучительную думу» (с. 274). В 

жесте – стремление спрятаться от окружающих, 

отгородиться от внешнего мира. Другой жест в 

момент решительного объяснения с Наденькой, в 

опущенных глазах которой он прочел равнодушие, 

– сжатие шляпы («…Александр стиснул шляпу в 

руке и пошел вон», (с. 281) как знак отчаяния.  

«Загрязненные сапоги», над которыми взды-

хает Евсей, символизируют погружение Алек-

сандра в петербургский омут.  

Любовное поражение Александра выразилось 

в сочиненной им повести, где костюм становится 

средством сатиры: «В этой повести действие про-

исходило уже не в Америке, а где-то в тамбовской 

деревне. Действующие лица были обыкновенные 

люди: клеветники, лжецы и всякого рода изверги – 

во фраках, изменницы в корсетах и в шляпках» (с. 

337). 

Символичен цвет костюма Александра, живу-

щего затворнической жизнью: он лежит на диване 

в сером костюме. С ХVIII века серый начинают эле-

гантным, его ценят за практичность, спокойствие, 

но здесь «мышиный» цвет – знак разочарования, 

омертвения и душевного подполья.  

История любви с Юлией Тафаевой также 

обыграна шляпой Александра. В начале отноше-

ний: «Он поспешно взял шляпу, махнул рукой в ту 

сторону, куда ушел дядя, и тихонько, на цыпочках, 

оглядываясь во все стороны, добрался до передней, 

там взял шинель в руки, опрометью бросился бе-

жать с лестницы и уехал к Тафаевой» (с. 359). В фи-

нале, он, думая проститься с Юлией, поглаживает 

шляпу рукавом. В жесте поглаживания шляпы – 

желание освобождения от надоевшей любовницы и 

сожаление о своей «загубленной» жизни. 

Финал отношений подчеркивает, с одной сто-

роны, омертвение Александра («…Он ни взглядом, 

ни словом, ни движением не обнаружил сочув-

ствия, – стоял точно деревянный, переминаясь с 

ноги на ногу», с. 378), с другой – отвращение к 

надоевшей любовнице («”Как она нехороша!” – ду-

мал Александр, глядя на нее с гримасой», с. 378). 

Финал этой истории – вознаграждение от дяди за 

исполненное поручение «влюбить в себя» Тафа-

еву, вытеснив Суркова из её дома и сердца, – две 

вазы, которые так ему нравились (в числе «2» – 

скрытая насмешка). Любовь оказывается соизме-

римой с торгом. 

Возвращение в общество связано с мотивом 

тесноты: «Александр отвык одеваться порядочно. 

Утром он ходил на службу в покойном вицмундире, 
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вечером в старом сюртуке или в пальто. Ему было 

неловко во фраке. Там теснило, тут чего-то недо-

ставало; шее было слишком жарко в атласном 

платке» (с. 411). 

История несостоявшегося романа с «бедной 

Лизой» начинается с переодевания Александра: 

«Он со вздохом вытащил давно ненадеванный, про-

шлогодний фрак, натянул белые перчатки» (с. 411). 

В обыгрывании мотива нового/старого – сомне-

ние в возможности обновления. Белые перчатки, с 

одной стороны, знак соблюдения костюмного эти-

кета высшего общества, с другой – обозначение 

черты, за которой жизнь начинается с чистого ли-

ста.  

Как и в романтическом произведении, женские 

персонажи выполняют «служебную» роль – рас-

крытия характера Александра. Любовные исто-

рии в жизни Александра демонстрируют его де-

градацию. 

Костюм Сонечки – возлюбленной Алек-

сандра в его усадебной жизни – характерологи-

чен и символичен: голубой цвет платья – цвет 

сельской идиллии и сентиментально настроенной 

души. Это же находит отражение в «веществен-

ных знаках невещественных отношений»: ко-

лечко и локон, подаренные Соней, выброшены 

дядюшкой в окно.  

Гончаров так выстраивает сюжет, что цвет 

платья Наденьки Любецкой сначала не назван: 

«Он отличил у решетки сада знакомое платье; вот 

там его узнали, махнули платком. Его ждут, может 

быть давно. У него подошвы как будто загорелись 

от нетерпения» (с. 252). Точка зрения передоверена 

персонажу, деталь психологизирована. Неназван-

ный цвет платья замещен метафорически обозна-

ченным пониманием счастья: «Он таил свои радо-

сти, всю эту перспективу розового счастья» (с. 265). 

Цвет платья появляется далее, и это сигнал 

«убывающей» любви героини, но все это пока не 

ясно герою: «… Вон между деревьями мелькает си-

нее платье, которое так ловко сидит на Наденьке; 

синий цвет так к лицу ей. Она всегда надевала это 

платье, когда хотела особенно нравиться Алексан-

дру. У него отлегло от сердца» (с. 274). Платье, 

надеваемое для любимого человека, – повторяю-

щийся мотив в произведениях Гончарова и Тур-

генева. Эмоционально окрашенный цвет – свое-

образная интроспекция. В этом и отзвуки немод-

ного костюма Александра, и следы сельской 

идиллии: голубой замещен сгущенным синим, 

что само по себе уже тревожно. Этот цвет марги-

нален: в нем предвестие драматического разви-

тия отношений и след неизжитой идилличности.  

Синий цвет, отражающий внутреннюю не-

определенность Наденьки, символичен. Синее 

платье Наденьки рифмуется с голубой коляской 

графа («…вдруг к крыльцу подъезжает коляска, го-

лубая с белой обивкой…», с. 270), как бы предваряя 

появление соперника и будущий разрыв отноше-

ний. 

А далее метаморфозы цвета, обретшего амби-

валентность: Адуев, чувствуя, что он теряет 

Наденьку, замечает: «…никогда не казалась так хо-

роша, как теперь. Как шла к ней амазонка и эта 

шляпка с зеленой вуалью! как обрисовывалась ее та-

лия!» (с. 276). Зеленый – это природный цвет, цвет 

растительности (подчеркнута природная красота 

героини), но в нем семантика «змеиности» как 

знака женского коварства. 

«Змеиное» позже появится в воспоминаниях: 

«А услужливая память напоминала ему Наденьку, 

… непременно Наденьку-изменницу, со всею об-

становкой, с деревьями, с дорожкой, с цветами, и 

среди всего этот змеенок, с знакомой ему улыб-

кой, с краской неги и стыда... и все для другого, не 

для него!...» (с. 389). 

История любви Александра с Наденькой об-

рамлена шарфом, который вяжет ее мать. Вяжу-

щийся шарф отсылает к древнегреческой мифоло-

гии, где Пенелопа – жена Одиссея, символизирую-

щая верность своему супругу, ткала саван своему 

свёкру – Лаэрту Итакийскому. Пенелопа отклоняла 

предложения женихов, каждую ночь распуская всё 

сотканное за день и тем самым обманывая женихов 

на протяжении трёх лет. Шарф пародийно обыгры-

вает мифологическую ситуацию Пенелопы: он вя-

жется не самой Наденькой. 

В истории любви с Тафаевой нет описания ее 

костюма. Общее впечатление от молодости Юлии 

дано в предыстории, в восприятии ее будущего 

мужа: она с воздушной талией, с маленькой ножкой 

напоминает полувоздушный призрак. Облик юной 

девушки воссоздан с опорой на русскую поэзию 

начала XIX века, в традициях К.Н. Батюшкова, А.С. 

Пушкина и др. 

«Маленькая ножка» в истории любви Юлии и 

Александра ни разу не упоминается. Героя погло-

щает мир вещей, как бы вытесняя его, например, 

мебелью для кабинета («Какую же мебель хотите 

вы в кабинет? – спросила она. – Я бы желал орехо-

вого дерева с синей бархатной покрышкой», с. 369). 

Непроизвольное желание избавиться от надо-

евшей любовницы выразилось в объятии с подуш-

кой, потом в сбрасывании ее руки («Он тихо осво-

бодил голову от ее руки, вынул из кармана гре-

бенку и тщательно причесал приведенные ею в 

беспорядок волосы», с. 374). 

Единственный раз упоминается шаль в драма-

тической для Юлии ситуации: «… завернулась в 

шаль и бросилась в другой угол дивана, откуда взо-

рами с тоской наблюдала за Александром» (с. 375). 

Так подчеркивается ее «драма». 

Отсутствие цвета в женском костюме значимо 

как подтекстовый знак угасающего интереса к 

любви женщины, с легкостью отдавшейся чувству, 

знак скуки от легкой победы. 

Имя Лизы, очаровательной дачницы, персо-

нажа третьей любовной истории Александра, 

восходит к героине известной сентиментальной 

повести Н.М. Карамзина. Из трех женских персо-

нажей Лиза – единственная, в описании костюма 

которой появляется лиризм, возвращающий к по-

этике портрета начала XIX века с намеками и суг-

гестией: «Ветер по временам отвевал то локон от ее 
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лица, как будто нарочно, чтобы показать Алексан-

дру прекрасный профиль и белую шею, то припод-

нимал шелковую мантилью и выказывал стройную 

талию, то заигрывал с платьем и открывал ма-

ленькую ножку. Она задумчиво смотрела на воду» 

(c. 398). Костюм – органичный элемент одухотво-

ренной телесности.  

Динамика портретов Лизы отражает растущие 

аппетиты Александра: сначала преследующие его 

детали внешнего облика («то талия, то ножка, то 

локон Лизы», с. 401), потом более откровенные кар-

тины («... а! обнаженные плечи, бюст, ножка... вос-

пользоваться доверчивостью, неопытностью... об-

мануть... ну, хорошо, обмануть… Я не паду во прах 

– и не увлеку ее», с. 405). «Маленькая ножка» – 

пушкинский образ – развертывается в пародийном 

ключе. 

Единственная деталь костюма Лизы – каца-

вейка – выполняет, помимо характерологической 

функции, символическую: она становится симво-

лом бесплодного ожидания и несостоявшихся 

надежд.  

Женские персонажи рифмуются, отражаясь 

друг в друге. Судьба Лизаветы Александровны, 

жены Адуева-старшего, в какой-то степени соот-

носится с историей Лизы: в обоих случаях круше-

ние надежд. Спасительница Александра в слож-

ных жизненных ситуациях, «молодая, прекрасная 

женщина, в пеньюаре, в чепчике» (с. 310), его 

спутница в театре (после чего Юлия стала не-

охотно отпускать его к дяде); страдающая от рав-

нодушия мужа и таящая свою печаль (домашнее 

платье черного цвета), наконец, чахнущая жен-

щина («Бледна, это правда: взгляд у ней матовый, 

блуза свободно и ровно стелется по плоским пле-

чам и гладкой груди; движения медленны, почти 

вялы...», с. 455) – таковы лестница переодеваний 

героини, ставшей затворницей.  

Отдельные детали костюма обыгрываются в 

повторах – сюжетных рифмах. Контраст Алек-

сандра и Суркова, так и не успевшего стать сопер-

ником Александра, отмечен шляпой: «Сурков… 

схватил шляпу и вертелся около Юлии, давая ей за-

метить, что он недоволен и сбирается уехать. Но 

она не заметила» (с. 353). Уверенный в своей по-

беде, Сурков позволяет себе излишество в одежде, 

что создает комический эффект: «Когда он явился 

к Тафаевой, шарф его на этот раз был приколот к 

рубашке булавкой такой неумеренной величины, 

что она походила на дубинку» (с. 351). Александр, 

требующий от Наденьки любви, уподоблен этой бу-

лавке, которой он хочет пристегнуть Наденьку к 

себе насильно. А шарф Суркова, рифмуясь с вяжу-

щимся шарфом Любецкой, обретает семантику 

полного краха.  

О символике женского платья синего цвета 

шла речь выше. В обыгрывании синего/голубого 

(синее платье Наденьки и голубая коляска графа), – 

предварение любовной драмы Александра, с дру-

гой стороны, синее платье, рифмуясь с синим цве-

том провинциального костюма Александра, – знак 

неизжитой пока еще идилличности героя.  

Халатом зарифмованы оба Адуевы. Халат 

Петра Адуева – домашний наряд, не имеющий 

никакого особого смысла, кроме бытового. Халат 

Александра символизирует свободу от дяди и од-

новременно становится аллегорией духовного 

падения, краха юношеских идеалов и надежд. 

Кроме того, оба рифмуются с купцом Изюминым – 

местным чудаком, который «взял да и выстроил 

голубятню на крыше; и по утрам и по вечерам, в 

колпаке, в халате, с палкой, к концу которой при-

вязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, 

размахивая палкой» (с. 205).  

Костюмные рифмы, помогая выявить под-

текст, уточняют авторскую концепцию.  
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Термин «концептосфера», введенный в мета-

язык науки академиком Д.С. Лихачевым, широко 

используется в современной лингвистике и подра-

зумевает совокупность концептов нации, которая 

образуется через все потенции и комплексы кон-

цептов носителей языка [4, 5]. 

Однако помимо широкого понимания смысла 

данного термина существует и более узкое его тол-

кование. Так, называя концептосферу «информаци-

онной базой мышления», исследователи З.Д. По-

пова и И.А. Стернин считают необходимым диффе-

ренцировать такие ее уровни как национальная, 

групповая, индивидуальная концептосферы и кон-

цептосфера художественного произведения [6, 36-

38]. 

Безусловно, что все вышеперечисленные кон-

цептосферы взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Однако, на наш взгляд, уникальность концепто-

сферы художественного текста или всего творче-

ства автора заключается в отражательной ее при-

роде, поскольку писатель априори стремится запе-

чатлеть в произведении тот или иной отрезок 

действительности, который заключает в себе и со-

держание национальной народной жизни, и специ-

фику менталитета какой-либо группы людей (воз-

растной, профессиональной, социальной, полити-

ческой, гендерной и т.п.) и индивидуальную 

картину мира как конкретного персонажа, так и 

непосредственно самого автора. 

Объектом исследования в данной статье стала 

концептосфера рассказа «Честь» известного казах-

станского прозаика, драматурга, публициста, обще-

ственного деятеля Роллана Шакеновича Сейсенба-

ева. Будучи писателем-билингвом, Р. Сейсенбаев 

https://litportal.ru/
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пишет произведения на казахском языке и создает 

их авторизированные переводы на русском языке. 

Таким образом, в русском варианте своих произве-

дений писатель репрезентирует контаминирован-

ную картину мира [10], отражающую этнокультур-

ную специфику казахской жизни. 

Одним из действенных средств в процессе экс-

пликации национального содержания в контамини-

рованной концептосфере произведения писателя-

билингва являются используемые в нем онимы. Их 

рассмотрение представляется важным и составляет 

предмет исследования данной статьи, поскольку по 

верному замечанию исследователя этнокультурных 

основ номинации и функционирования казахских 

собственных имен Керимбаева Е.А.: «Материаль-

ная и духовная жизнь этноса получила свое вер-

бальное отражение в этнодетерменированных и эт-

номаркированных онимических единицах казах-

ского языка» [3]. 

В разные годы свой вклад в изучение тюркской 

ономастики внесли В. Бартольд, В.А. Гордолев-

ский, Н.К. Дмитриев, С.Е. Малов, В. Радлов, А.Н. 

Самойлович, С. Кенесбаев, К. Жубанов, В.А. Нико-

нов, В.Д. Бондалетов, Т. Джанузаков, Е.А. Керим-

баев, О.А. Султаньяев и др.  

Идентифицируя единичные денотаты, имена 

собственные, вступая в мотивационные отношения, 

прежде всего, с экстралингвистическими факто-

рами, играют важную роль в когнитивных процес-

сах. Так, в тексте рассказа Р. Сейсенбаева «Честь» 

мы встречаем различные разновидности казахских 

онимов, которые широко известны представителям 

казахского этноса и содержат когнитивные знания, 

отражающие, в данном случае, исторические, 

мифо-поэтические, культурно-этнические, житей-

ские представления народа. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1) Антропонимы казахского языка в отличии, к 

примеру, от русских сохраняют семантическую 

значимость в сознании носителей современного ка-

захского языка. Проводя мотивационный анализ 

антропонимов казахского и русского языков, иссле-

дователь Мусабекова У.А. объясняет этот факт тем, 

что «антропонимическая система казахского языка 

– живая, развивающаяся система, сохранившая тес-

ные связи с апеллятивами, бурно реагирующая на 

все социально-культурные события притоком но-

вых антропонимов апеллятивного происхождения. 

Антропоним казахского языка несет обширную ин-

формацию о человеке – носители имени, его соци-

альной среде, родительской семье и т.д.» [5, 6]. В 

современном русском языке антропонимика пред-

ставляет собой замкнутую систему, утратившую 

связи с апеллятивами и пополняющуюся только за 

счет заимствованных имен. Причину этому иссле-

дователь видит в том, что, «начиная с X-XI вв., рус-

ская антропонимическая система жестко регламен-

тируется сначала религиозными канонами, церко-

вью, а затем, в XVII - XVIII века – государством» 

[5,12]. В казахском языке, как и в других тюркских 

языках, не было подобных подавляющих факторов 

для развития антропонимии и потому казахские 

имена собственные отличаются огромным разнооб-

разием и в подавляющем большинстве имеют четко 

выраженную мотивированность. 

Об этом свидетельствуют собственные имена 

персонажей анализируемого рассказа. К примеру, в 

древние времена у казахов была распространена 

традиция нарекать новорожденного неблагозвуч-

ным охранным именем, чтобы уберечь его от злых 

духов. Таковым, в частности, является имя глав-

ного героя – Кушикбай (щенок -бай). Другие при-

меры подобных имен: Итбай (собака -бай), Кора-

кул (раб сарая), Жаманбала (плохой ребенок). 

Имена персонажей Тобет (вершина горы, со-

бака), Арыстан (лев) – результат поклонения 

древним тотемам, к таковым также относятся 

имена Жылкыбай (богат лошадьми), Акку (белая 

лебедь), Беркут (наименование птицы) и др. В ка-

захском языке лексема тобет кроме того является 

наименованием породы собаки – казахской ов-

чарки, волкодава. В этой связи в контексте рассмат-

риваемого рассказа имя персонажа относится к 

числу говорящих, поскольку Тобет одержим жаж-

дой кровавой мести сначала к джунгарам, убившим 

его брата Естыбека, а затем и к отвоевавшему у 

него статус главного батыра Кушикбаю. 

К числу имен с ярко выраженной мотивиро-

ванностью относятся имена-пожелания, своего 

рода заклинания, установки на благополучную 

судьбу человека: Байбол (будь богатым), Бахыт 

(счастье), Турсын (пусть живет, дается в случае 

высокой младенческой смертности в семье), Улбол-

сын (пусть будет мальчик, имя дается девочке, в 

семье которой ждут появления сына). В тексте рас-

сказа встречаем имена Естыбек (разумный госпо-

дин), Естай (Ес – сознание, разум, ум/ тай – наиме-

нование двухгодовалого жеребца). В сознании но-

сителей казахского языка апеллятивная связь с 

конем имеет положительное значение, поскольку 

конь являлся главным богатством для кочевников. 

Характерной особенностью казахских муж-

ских имен, нашедшей отражение в антропонимики 

анализируемого художественного текста, является 

присоединение к имени наименований титулов, чи-

нов -бай, -бек, -хан, -султан, указывающих в преж-

ние времена на имеющийся высокий статус, а в 

наши дни используемый в качестве пожелания 

успешной судьбы новорожденному (Кошкарбай, 

Естыбек, Кенжебек, Алихан, Султан, Бексултан и 

мн. др.). 

Героини рассказа носят образные имена Айга-

ным (лунная госпожа), Нургуль (цветок света), от-

ражающие представления о красоте, характерные 

для казахов. В казахской антропонимики – гуль как 

составляющее женского имени весьма распростра-

ненное явление, используется как в начале имени 

Гульнара, Гульмира, Гульнур, Гульдана, Гулим, так 

и в конце Айгуль, Айнагуль,Тазагуль, Назгуль, Мей-

рамгуль и др.  

2) Следующая разновидность онимов – топо-

нимы. В казахском языке топонимы тюркского про-

исхождения, также как и антропонимы имеют ясно 

ощущаемую мотивированность. Проводя регио-

нальное исследование топонимики Кокчетавской 
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области ученый ономаст, лексикограф О.А. Султа-

ньяев выделил две большие группы топонимов, 

включающих в себя целый ряд номинативных при-

знаков, которые, по сути, характерны для топони-

мики всего Казахстана. Первую группу составляют 

названия, содержащие характеристику физико-гео-

графических свойств объекта, вторую – названия, в 

которых получили отражение хозяйственная дея-

тельность человека, быт и общественные отноше-

ния [9]. 

Топонимы, входящие в концептосферу рас-

сматриваемого рассказа, относятся к первой группе 

и обозначают место действия в рассказе – степи Ар-

калыка и горы Чингизтау – территория, занимаемая 

родами Среднего жуза. Зафиксированная в толко-

вом словаре В. Даля, лексема «аркалыкъ» из тат. в 

значении черезседельник с ссылкой на первооснову 

тюркского происхождения арқа означает «спина, 

хребет» [2, 22]. Природный хороним Аркалык в то-

понимических народных преданиях интерпретиру-

ется как опора. Оронимом Чингистау именуют два 

горных массива на восточной окраине Сарыарки. 

«Первичный топоним, вероятно, «Шығыс» или 

«Шығыстау», т. е. Восток или Восточные горы – 

предполагает исследователь А. Горбунов – После 

возникновения улуса Джучи или во времена Джун-

гарского ханства ороним трансформировался в ан-

тропоороним» [1, 78].  

3) Для концептосферы художественного про-

изведения, посвященного историческому про-

шлому, большое значение имеют хрононимы – соб-

ственные имена отрезков времени, связанных с ис-

торическими событиями. Хрононим – казахско-

джунгарская война– определяет историческую ос-

нову художественного текста. Начиная с XVII до 

середины XVIII вв. джунгары пытались захватить 

соседние земли Казахского ханства в целях увели-

чения территории для кочевья. В условиях навис-

шей угрозы для казахов стратегически важным 

было сохранение государственной целостности. 

Однако борьбе с внешними врагами нередко ме-

шали внутренние конфликты между жузами и от-

дельными родами (в каз.яз. «ру»). . 

4) наименования жузов и родов являются хоро-

нимами, которые играют важную роль в процессе 

объективации и восприятия контаминированной 

картины мира в художественном тексте, так как де-

ление на три жуза – Старший, Средний и Младший 

– определяло социально-политическое устройство 

Казахского ханства. Этимология наименования ис-

торически сложившихся объединений казахов – 

«жуз» не имеет единого общепризнанного толкова-

ния. Существует несколько версий: 1) арабское 

слово джуз – «основная часть чего-то, ответвле-

ние»; 2) от названия Белая Орда «Йуз орда»; 3) жуз 

означает кольцо или круг, используемый в оборон-

ной тактике. 

Особое значение в концептосфере рассказа 

Сейсенбаева имеет хороним – уаки, наименование 

воинственного рода Среднего жуза. По одной из 

версий название рода происходит от слова «усак» 

что значит «мелкий» в значении малый, так как по 

сравнению с другими родами (аргынами, найма-

нами, кереями и т.п.) уаки отличались малочислен-

ностью, так как их земли часто подвергались набе-

гам калмыков и джунгар и потому они несли боль-

шие потери.  

Батыр Кушикбай являлся одним из прослав-

ленных представителей рода уаков. В старину о нем 

слагали легенды, в настоящее время в его честь 

назван перевал и на месте захоронения установлен 

монумент. В процессе бытования образ Кушикбая, 

как образец чести и достоинства народа, идеализи-

ровался, стирались границы между исторической 

достоверностью и художественным вымыслом, об-

раз становился мифопоэтическим, и потому в кон-

тексте рассказа «Честь» он выступает в качестве 

теонима.  

5) Огромное значение не только для индивиду-

ально-авторской картины мира Р. Сейсенбаева, но 

и в целом для всей национальной картины мира ка-

захов имеют такие понятия, как родство, память о 

предках, честь рода. Данные духовные ценности 

объективируются в идеонимах. 

Начиная со средних веков и до настоящего вре-

мени, генеалогия играет важную роль для самосо-

знания и мировосприятия казахов. В казахской кар-

тине мира в отличие, например, от русской картины 

мира знание «Жеті ата» т.е. семи поколений пред-

ков, и, следовательно, знание своего рода, жуза 

стало неотъемлемой частью семейного воспитания. 

Об этом свидетельствуют и паремиологические 

единицы казахского языка: «Жеті атасын білмеген 

жетесіз» (кто не знает своих предков, тот явля-

ется неучем», «Жеті атасын білмеген 

жетімдіктің белгісі» (незнание семи предков – 

признак сиротства), «Жеті атасын білген ұл жеті 

жұрттың қамын жер» (кто знает имена своих 

предков, тот уважает свой народ) и др. 

Таким образом, в сознании казаха с детского 

возраста закладывается не просто знание истории 

своего рода, но и чувство родовой национальной 

чести. 

Другой важной составляющей казахской наци-

ональной картины мира является почитание и ува-

жение старших и в особенности старейшин рода – 

аксакалов. Совет старейшин, выполняя управлен-

ческую, законодательную, воспитательную функ-

ции, пользовался всеобщим уважением.  

В тексте рассказа мы неоднократно встречаем 

упоминание об этом. На сходках велись переговоры 

о необходимости согласованных совместных воен-

ных действий против джунгар, давались наставле-

ния молодым джигитам, прославлялись достойные 

батыры, разрешались конфликтные ситуации. 

Возрастной критерий, как правило, определяет 

позиции персонажей и характер внутритекстовой 

коммуникации.  

Так, в начале повествования автор, знакомя чи-

тателей с образом матери батыра Кушикбая – Айга-

ным, подчеркивает ее особый статус среди сопле-

менников – главы рода. По правилам адата после 

гибели мужа, а затем и сына– главных батыров уа-

ков – Айганым стала главой всей семейно-род-

ственной группы [8]. Это позволяло ей говорить 
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слова напутствия соплеменникам, принимать окон-

чательные решения, обращаться с общей молитвой 

к Аллаху. 

Выступая перед сородичами, после известия о 

предательстве главного казахского батыра Тобета и 

смерти сына, она категорична в своих суждениях: 

«Эй, мужчины, – сказала она твердым голосом. И 

обида, и поруганная честь, и неотомщенная кровь 

у меня к властителям рода уаков, да будут про-

кляты эти шакалы. Лучше умереть в нищете и без-

вестности на чужбине, чем ждать милостей от 

злых наших сородичей. … Я никого не упрашиваю и 

не зову вслед за собой. Воля тому, кто пожелает 

остаться, сможет дальше жить в бесчестии и по-

зоре. Но я ухожу, вот мое слово!». Невербальные 

ответные реакции соплеменников выражают 

беспрекословное подчинение, вызванное не 

страхом, а искренним сочувствием и уважением к 

старейшине рода: «И люди, согнув свои измученные 

спины, сидят в темноте под луной, ожидая слова 

матери, последнего решающего слова матери по-

гибшего батыра». 

Значимость почтительного отношения к стар-

шим для национальной картины мира казахов де-

монстрируется автором и посредством образа бело-

бородого аксакала, который одним только мудрым 

наставлением остановил, казалось бы, неминуемое 

кровопролитие. Кушикбай, узнав о предательстве 

Тобета, был полон решимости убить обидчика, но 

слова старца заставили его вспомнить о высоких 

жизненных принципах и не опускаться до кровавой 

мести: «Да разве я осмелюсь насмеяться над седи-

нами старца? Разве не исполню волю аксакала?»  

Кроме того, в коммуникативных актах пред-

ставителей казахской ментальности негласные пра-

вила возрастной субординации играют важнейшую 

роль. Одним из показательных способов проявле-

ния уважения к старшим является использование 

речевых этикетных формул приветствия, обраще-

ния, приглашения, извинения, прощания и др. 

Например, главный герой рассказа Кушикбай, 

несмотря на неприятие взглядов и убеждений сво-

его старшего сородича Тобета, уважает, прежде 

всего, его возраст и, обращаясь к нему, к его имени 

собственному добавляет «ага», что в переводе с ка-

захского означает старший брат, дядя или старший 

вообще. Это является следствием того, что почита-

ние старших по возрасту является «одной из тради-

ционных «классических» черт казахской этниче-

ской психологии и этических норм поведения»[3, 

50], не утрачивающей своего значения и в совре-

менном казахстанском обществе. 

Рассмотрев ряд онимов, репрезентированных в 

рассказе «Честь» Р. Сейсенбаева, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

 в анализируемом тексте встречаются антро-

понимы, топонимы, фитонимы, хрононимы, хоро-

нимы, идеонимы, которые широко известны пред-

ставителям казахского этноса и содержат когнитив-

ные знания, отражающие исторические, мифо-

поэтические, житейские представления народа; 

 онимы казахского языка, имея ясную моти-

вологическую основу, являются ценными носите-

лями информации об истории, самобытной куль-

туре, этнических особенностях, национальном мен-

талитете казахского народа; 

 онимы являются одним из действенных 

средств в процессе экспликации национального со-

держания в контаминированной картине мира пи-

сателя-билингва; 

 для концептосферы исследуемого рассказа 

наиболее значимыми представляются идеонимиче-

ские фреймы, в которых объективируются такие 

духовные ценности, как родство, память о предках, 

честь рода. 
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Abstract 

The article discusses the concept of youth slang (as well as the concept of jargon, argot), as well as its types 

and ways of education. The analysis of the problem of youth slang is presented and the factors contributing to its 

formation are described. Slang occurs in people not only in adolescence (as a kind of "protest" or opposition to the 

older generation), but also in adults. The article also discusses (from the point of view of linguistics) the origin 

and meaning of the terms, "slang", "jargon", "argot"; stages of the development of youth slang; and the reasons 

for the emergence of youth slang in the language environment, as well as in the personal space of adolescents. The 

relevance of this work is due to conclusions based on the analyzed literature on linguistics.  
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Global changes occurring in modern society, initi-

ate changes not only in the socio-economic, cultural, 

but also in the linguistic image of countries. New val-

ues, concepts, new public subcultures and groups are 

being formed. Such processes cannot bypass the youth 

language environment, causing the development in it of 

new lexical, grammatical, phraseological units.  

Since the late 80s and early 90s there are "infor-

mal" youth associations of different directions: rockers, 

metallers, punks, goths, etc. Many of them are trying to 

create their own unusual “vocabulary” – jargons, and 

they also supplement with common lexical units a com-

mon youth jargon, which as a powerful language sub-

system has emerged by the 90s, when stereotypes are 

changing in society and in the language, priorities 

change. Youth speech has undergone tremendous 

changes. Not only the state structure, but also the phi-

losophy of life of the modern young generation, its 

thinking has changed.  

The youth of the new generation has become more 

relaxed, it was noticeable that each of them wanted to 

position itself as a free and uncomplexed person, who 

has his own opinion, who is able to “original” express 

his thoughts.  

N. V. Tsepididis in his article “Interaction of peo-

ples and cultures and the problem of intercultural com-

munication of young people,” notes that the youth sub-

culture is a special sociocultural phenomenon and is de-

termined, among other things, by such elements as 

specific value orientations, norms of behavior of partic-

ipants of a subcultural group, own status structure, 

communication channels and sources of information, 

certain ways of spending time, specific preferences, as 

well as youth fashion, folklore and jargon.  

The study of youth jargon is currently relevant be-

cause of its relevance in a certain part of society, the 

mobility of the processes occurring in it, the breadth of 

distribution among young people [8, p. 30–34.]. To 

date, youth vocabulary, containing a huge amount of 

“slang” surprises with its popularity among the most 

different areas of our life. 

Although this phenomenon is called “youth 

slang”, it cannot be limited by age or the social envi-

ronment of its use. It is spoken by almost all categories 

of people on the planet. But most of all youth slang is 

found in the speech of adolescents and students. Youth 

slang occupies a huge place in the speech of students, 

teenagers, schoolchildren and its composition is chang-

ing rapidly. Students are the most intellectually and cul-

turally developed representatives of the younger gener-

ation. They easily master modern innovations, picking 

up accurate and memorable words for their names and 

assessments. Since the beginning of the century, three 

turbulent waves in the development of youth slang have 

been noted. 

The first one dates back to the 20s, when revolu-

tion and civil war, destroying the structure of society to 

the ground, spawned an army of homeless, and the 

speech of students of adolescents and young people 

who were not separated from the homeless by impass-

able partitions was stained with a multitude of "thieves" 

words. The second wave falls on the 50s, when the 

“fashion ducks” took to the streets and dance floors of 

cities. The appearance of the third wave is not con-

nected with the epoch of turbulent events, but with a 

period of stagnation, when the suffocating atmosphere 

of the social life of the 80s-90s gave rise to various in-

formal youth movements, and young people, “hippies”, 

created their own “systemic” slang as a language ges-

ture of opposition to the official ideology [1, p. 32]. 

The terms "slang", "slangism", "jargon", "slang", 

"argo", "argonism" are synonymous. Many researchers 

of lexicology do not distinguish between them. But in 

modern linguistics there is no consensus on the rela-

tionship between the terms "slang", "jargon", "argo". 

The word "slang" comes from the English "slang" – jar-

gon and carries the concept of youth slang as a set of 

dialects, colloquial and everyday speech of young peo-

ple. 

The earliest use of the term "slang" refers to 1750. 

Initially, the term “slang” in the English tradition was 

called “special languages of people from lower social 

strata and the language of people with a dubious repu-

tation” [5, p. 398.]. The term "slang" appeared in the 

Russian linguistic tradition relatively recently. The 

word is borrowed from the English language and is in-

terpreted as "a special singing and flattering language 

of beggars and vagrants", later – as "someone's lan-

guage." The fate of slang words and expressions is not 

the same: some of them take root so much over time 

that they become common language; others exist only 

for some time with their carriers, and then they are for-

gotten even by them, before they die before the physical 

death of the latter; and, finally, the third slang words 

and expressions remain slang for a long time and the 
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life of many generations, they never completely trans-

late into the commonly used language, but at the same 

time they are not completely forgotten. So, for exam-

ple, earlier slang words: “to slough off” (in the sense of 

being ashamed), “marinate” (in the sense of deliber-

ately delaying someone, postponing a decision for a 

long time, doing something), “masking” (in the sense 

of doing something, someone imperceptible), "witty" 

(in the sense of joking) turned into common speech, and 

we rarely think about their slang past; such slang words 

of the second half of the twentieth century, such as 

"limit", "slick", "coffin" (in the sense of civil defense), 

"net" (in the sense of a truant, a shirker person), "firm", 

"old man" and others, although still used from time to 

time, are practically becoming a thing of the past; the 

same words as “jiving out”, “play”, “get high” remain 

slang for a long time and are unlikely to ever be in-

cluded in a common speech [9].  

The term "jargon" came to Russian from French. 

The sociolinguistic dictionary emphasizes that the use 

of slang in oral speech is intended to “identify the 

speaker as belonging to “his” social group opposed to 

the “alien” group” [2]. In the French linguistic tradition, 

jargon most often means “wrong”, “distorted or artifi-

cially invented language”, which is understandable 

only to members of a certain closed community. By the 

beginning of the nineteenth century, the term "jargon" 

was no longer associated exclusively with the language 

of beggars and criminals. It began to be used to desig-

nate any linguistic forms that do not correspond to the 

style of communication of educated people, and forms 

of language that are different from the norms of the 

standard literate language. 

“Jargon” - from the French “jargon” is a speech of 

a social or professional group, which differs from the 

common-language language by a special composition 

of words and expressions [3, p. 371].  

In the Russian linguistic tradition, the term "jar-

gon" appeared in the XX century in the sense of "street 

language" and non-standardized speech of young peo-

ple [9]. Now the term "jargon", in its broadest meaning, 

means a functional type of language, consisting of the 

vocabulary of informal communication of the general 

population. Jargon is not a literary language, but it is 

created on its grammatical and phonetic basis. Slang is 

a way of self-expression of youth groups and there are 

a number of other reasons for its appearance. You can 

call an important reason for students to use slang - this 

is a conspiracy. To emphasize their belonging to a cer-

tain social group, young people encode the spoken in-

formation.  

Therefore, students' language is not always under-

stood by their parents, teachers, which is also the reason 

for using slang terms: students feel more independent, 

“protected”. Thus, it is possible to identify the main rea-

sons for the use of youth slang: 

• Specific addressing of speech: when the interloc-

utor wants to hide the meaning of what was said from 

other persons. 

• The desire to “join” the company, to show that 

you are “yours”. 

• Save time, simplify words.  

• This is necessary for those who do not want to 

seem “boring” and slow. 

• Ability to "flash" knowledge in this area. 

• Trying to appear younger or, on the contrary, 

older than your age. 

• The desire to surprise, to attract the attention of 

others. 

These definitions can be attributed to the main rea-

sons for the use of youth slang, examples of which we 

can consider below. 

Youth slang words are often abbreviated versions 

of a common word or even a phrase. For example: 

- keyboard – keyboard  

- Fagot – student of pedagogical department or gay 

man 

- IMHO – I have an opinion, I want to voice, etc. 

And also slang borrowed foreign language vocab-

ulary: 

- ava, avatar - avatar 

- Crazy people 

- aftepati – after party, etc., which are the most 

popular in modern youth slang. This is not the whole 

classification [11]. 

There is a large number of examples from the dic-

tionary of youth slang, the formation of which is diffi-

cult, and often impossible to figure out, they can be 

grouped together: 

Teen slang, or, in another way, school slang can 

be heard in any yard where there are guys of approxi-

mately the same age up to 15-16 years old, for example: 

• Ticha – from “teacher” (teacher) 

• Easy, roll cotton wool – sit back 

• Stole, stole – stole, written off 

• Spur – Cheat Sheet 

• Theme is great, I like it 

• Bro – English brother – brother; a peer, a friend, 

is more often used during social networking [10]. 

• watch – watch 

• Knocking – snitch 

• Nishtyak – good, good, good 

• Pipe, cover – punishment for misdemeanors 

• Scrap – laziness 

• Bummer – when the real did not coincide with 

the expectation 

• Brake, stupid – stupid 

• In nature, even – conviction 

• Dude, dude – boy, boy [7, p. 37.]. 

These and many other words and expressions ap-

ply to adolescent slang. Youth slang, examples of 

words which we give below, is replenished every year. 

Perhaps the most comprehensive collection of 

“spoiled” words is the slang of youth. Their dictionary 

consists mainly of words and phrases borrowed from a 

foreign language.  

Such a distribution of foreign speech in the Rus-

sian version has reached thanks to its widespread use. 

Therefore, modern youth slang is more and more simi-

lar to the speech of an American with a Russian accent. 

The most common examples of words from youth 

slang are: 

• Salvage is the latest slang word, indicating a deep 

crisis of monetarism in Russia. Compared with him, the 
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word "grandmother" sounds more or less good-na-

turedly. But “loot” cannot be pronounced except with a 

squeamish grimace. Whether it happened from “grand-

mas” with the addition of a suffix and by analogy with 

“junk”, or from the English “bubble gum” (“chewing 

gum”) – it does not matter. In any case, our man, even 

if he succeeds in “cutting the loot”, the possession of 

large sums of money does not deliver true enjoyment.  

And the name of the play by the young playwright 

Kurochkin “Money wins evil” gives a bitter irony [4, p. 

37.]. 

• Krasava – well done 

• Roll over – run for something 

• Brother – var. Brother, brother. Converts Group 

mate, friend. – brother, the same age [4, p. 37.]. 

• Rodak – parents 

• Batya, grandfather – father, father 

• Kolbasitsya, hang out – dance, walk around clubs 

and parties 

• Chukhnul – understood, and sometimes in the 

meaning of “washed away” – left, ran away [10]. 

• Bortovan – 1. Neg. Refuse smb. in smth., to de-

ceive expectations; synonymous with quing. 2. Push 

smb. 3. disapproval to part with a girl / young man [7, 

p. 38.].  

• Pont – unwarranted arrogance, boasting, over-

confidence; actions designed to make a favorable im-

pression on someone [7, p. 91.]. 

• Pontana – do something on display, brag [7, p. 

91]. 

• To understand – to brag about something [7, p. 

91.]. 

• Pontovatsya – 1. Behave defiantly, with aplomb, 

so that others pay attention; brag, boast. 2. To be afraid, 

to worry about something [7, p. 91]. 

• Pontoy – approved. Or joke. – iron. Fashionable, 

beautiful, prestigious; puffy [7, p. 91].  

• Freebie, quick work – free, irresponsible 

• Cut the loot, catch the big money – earn, some-

times illegally 

• Storm, Kumar, carry away – be under the influ-

ence of narcotic substances. 

These words of youth slang are familiar to almost 

every one of us, as they have firmly entered our lexicon 

due to their prevalence and recognition. In student cir-

cles, the use of jargon is extremely common, that the 

use of jargon expressions, it can be said, among stu-

dents has become natural. 

Social group of slang. In addition to the general 

slangisms of the age group, there are also a number of 

other examples relating to different types of activity, 

social status, youth subculture, religion, nationality and 

so on. The Youth Slang Dictionary contains about 2500 

jargon; it contains comprehensive information about 

youth jargon [7, p. 119.]. Modern youth slang, the vo-

cabulary of which has more than 12,000 words, con-

tains not just a list of examples, but also is divided into 

a large number of cases, types and forms of jargon us-

age.  

Below we list the most familiar of the words of 

youth slang. 

Computer slang: 

• sysadmin – system administrator 

• lvl – level 

• ban – block 

• pancakes – wheels 

• soap – email 

• Windec – analogy with “kapets” – failure, failure 

(abnormal termination of Windows) 

• lay – slow down 

• Memory drip – irrational memory usage 

• Firewood – drivers, etc. [7]. 

Student slang: 

• stepuha – scholarship 

• gos – state exams 

• automatic – getting an assessment without giving 

an exam 

• Botanical Garden – the place where the most dil-

igent students prepare 

• hang – see brake [4, p.7.] 

• work hard – see plowing [4, p.7.] 

• plow – work hard, work tirelessly. Synonyms: 

plowing like Carlo's dad [4, p.8.] 

• slow down – think slowly 

• Cursor – course work 

• laba – laboratory work [11] 

• Shokha – 1. Zhiguli car of the sixth model. 2. 

neglected An errand man [4, p. 116.] 

• lump – walk away. For example, “Vali from 

here” – go from here [4, p.7.] 

• Juriki – law students [4, p. 117.] 

• tails – unfulfilled tasks [4], etc. 

Slang doctors: 

• back painter – a patient with hepatitis B and C 

• keesnitsa – the woman who did cesarean section 

• skier – holding on to a crutch 

• nepruha – intestinal obstruction 

• clinic – clinical death 

• UFO – not moving lying object (patient in a 

coma) [11], etc. 

Prison Slang: 

• authority – senior 

• thieves – speaking local jargon 

• huckster – imprisoned merchant 

• devil – an unpleasant person 

• obshchak – total treasury or property 

• death row – convicted for life 

• shoal – offense 

• Malyava – a letter omitted – publicly humiliated 

[4], etc. 

• wet – kill. Synonyms: bang, kokat [7, p.7.] 

• Schucher – waxed. Alert signal, warning. Stand 

on the shukher – stand guard to warn of impending dan-

ger [4, p. 116.]. 

Slang addicts or drug dealers: 

• pull the string – enter the needle 

• plant – teach to drugs 

• push – sell goods 

• stoned – smoked 

• Afghan – cannabis variety from Asia 

• engine – syringe 

• lane – trace from injections 

• puff – smoke 

• hammer down a joint – prepare a smoking mix-

ture [7.], etc. 
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The dictionary of modern youth slang is replen-

ished very quickly, it is not exhausted. Youth slang be-

came a means of communication not only for friends 

and classmates, but also for adults, because in many 

families, young parents communicate with children 

with the same “words”, not considering them spoiled. 

The existence and development of modern youth 

slang largely depends on the development of culture 

and the social system, moral education and many other 

factors. 

Most of the new slang (and ordinary) words come 

from English. But slang, like mat, cannot be applied 

everywhere, especially where official language styles 

are required. Everyone should know the base of the 

Russian language, including the most popular neolo-

gisms. 

Youth slang costs the most standard suffixes and 

prefixes. For example, most adjectives derived from 

English roots are formed with the shock suffix -ov-: 

• brand – "brand new" 

• old – "old" 

• Yangovy – "young" 

• lot – "long" 

• friend – "owned by a friend" 

• price – "cash" 

• shift – "left" 

• spruce – "yellow" 

• hit – "popular" 

• File – good 

• french – "French", etc. [1, p. 34]. 

The expressiveness of slang speech contributes to 

the fact that words turn into colloquial everyday speech, 

losing eccentric coloration. Most of it goes into the 

common language, and sometimes it becomes the liter-

ary norm. The phenomenon of slang is that in the pro-

cess of its use part of the vocabulary becomes common 

and even included in the vocabulary of the literary lan-

guage [6, p. 14-16]. 

So the language changes. Some words have 

changed meanings; some have become obsolete or have 

changed shape. 

Slang from the English language: slay (steer), lit 

(steep), bae (baby), bling (tsatski). Although this trans-

lation is not new and banal words, in the original, all 

these words refer to modern fashionable slang. 

For example, the word Kawaii (Kawaii) came in 

both English and Russian very quickly from Japanese. 

The meaning of the word "Saw" is to enjoy, enjoy, etc. 

[12]. 

Thus, youth slang is an interesting linguistic phe-

nomenon, whose existence is limited by social, time, 

spatial, specific age limits. 
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Abstract 

The article analyzes the processes of modernization (de-Stalinization) of the “Marxist-Leninist historical and 

economic” interpretation of the concept of the “nation” in social and human sciences in the USSR in the second 

half of the 20th century.  

For the first time in the post-Soviet period, in a separate publication, – based on a concrete historical approach, 

the methods of systematic, comparative, discursive and content analysis, – the background, key ideas, theoretical 

and methodological foundations, ideological and political prescriptions of the Stalinist definition of the essence 

and attributes of the national community are analyzed and disclosed in detail, an assessment of its additions and 

comments to it is given (1913, 1929).  

One of the innovations of the article is the detailed substantiation of the ineffectiveness of long-term and 

numerous attempts of the Soviet specialists (even leading) in the field of studying national issues, mainly the 

representatives of Russian (Yu. V. Bromley, G. E. Glezerman, A. F. Dashdamarov, M. V. Iordan, S. T. Kalta-

khchan and others) and Ukrainian (F. Ya. Gorovskiy, V. А. Ignatov, A. V. Kartunov, G. V. Kasyanov, M. I. 

Kulichenko, Yu. I. Rymarenko, V. Yu. Yevdokymenko and others) scientific communities (who, in the system of 

university and academic science of “the country of the Soviets”, formed a single institutional community and 

conducted scientific researches exclusively within the discourse and narrative of one Communist metanarration), 

to create theoretically new, but not contradictory to the dogmas of Marxism-Leninism, concepts of the nation. It 

is logically proven, that all the corrections and semantic additions to this concept, proposed by Marxists since the 

end of the 1960s, by attracting heuristic sociological and ethnological ideas (and from the second half of the 1980s, 

even by implicit borrowing from the work of Western scholars), turned out to be unpromising. 

The material of the article is particularly important for an adequate understanding of the specifics and direc-

tion of the development of philosophical and socio-political studies in the USSR and Ukraine in the second half 

of the 1960s, the second half of the 1980s, and for the scientific understanding of the paradigmatic, analytical and 

ideological prescriptions of the Marxist-Leninist theory of the nation and the communist metanarration in their 

confrontation with Western concepts. In the present circumstances, the results of such an analysis are important 

for the creation of a correct assessment of the theoretical platform and ideological attitudes of that period Soviet 

authority in the sphere of national and cultural, national-state and socialist building, as well as its struggle with 

“bourgeois nationalism”. 

Keywords: socio-political studies in the USSR and Ukraine in the second half of the 20th, I. V. Stalin, the 

Stalin’s definition of the nation, “Russian Marxist Theory of the Nation”, Marxist-Leninist historical and economic 

theory of the nation, Austro-Marxism, Scientific communism, Communist metanarration, concept of the “nation”, 

concept of the “Soviet people” 

 

Introduction. The process of creating the theory 

of the nation by the leaders of the Russian Social Dem-

ocratic Labour Party (RSDRP (b)), its theoretical, po-

litical and ideological prerequisites, the authorship of 

the basic postulates, was revised and revalued many 

times in the Soviet scientific literature depending on the 

political leaders and elites who headed the USSR, as 

well as the specifics of the geopolitical processes of the 

twentieth century, the main ideological components of 

the official version of Marxism-Leninism, the pre-

scripts of the programs and strategies of the ruling So-

viet Communist Party. A great role was also played by 

the tendencies in the development of social, political 

sciences and cultural studies in the USSR and abroad in 

respect of the specifics of revision or attempts to mod-

ernize the axiomatics and the conceptual apparatus of 

the Marxist-Leninist theory of the nation. 

A lot of works were dedicated to the problematics 

of the Marxist-Leninist Theory of the nation in the 

USSR and far beyond its borders during the second half 

of the twentieth century (its name was also changed 

several times in Soviet social studies). Perhaps, the 

number of researchers and their works of different sci-

entific status (monographs, anthologies, dictionaries, 

textbooks, articles, dissertations, etc.) and disciplinary 

nature (philosophy, political sciences, sociology, cul-

turology, ethnology, psychology, etc.), where different 

problems of the Marxist conception of the nation were 

considered, or where the real facts of social life were 

analyzed from its ideological, theoretical and methodo-

logical standpoints, not only in the Soviet Union but 

also in the rest of the world, exceeds the number of re-

searchers and their publications where other theoretical 

models (e.g., politics, economics, culture, spiritual 

life), that became a backbone element in the Marxist 

teaching of society, were the main object of the study. 
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Such high attention on the part of the Soviet sci-

entific community and the party apparatus to the theo-

retical and practical problems of interpreting the phe-

nomena of the national community and statehood, na-

tionalism and internationalism, as well as 

interpretations of the processes of national genesis and 

nation-state building, the strategy of development of 

interethnic relations in the USSR and the nature of na-

tional relations in other countries (capitalist and devel-

oping), was predetermined by many interrelated fac-

tors, first of all, the scientific, political and ideological 

ones. The latter often became dominant in the system 

of requests and requirements for the social sciences and 

humanities in the second half of the twentieth century. 

It was they who determined the nature and direction of 

scientific research in the subject field of the theory of 

the nation, and had a decisive influence on the public 

assessments of scientists who specialized in the field of 

ethno-national problematics. The reasons for the ideol-

ogization of the research work of Soviet scientists and 

their accessible results (accessible to all citizens, rather 

than a limited group, especially in the 1980s), were that 

the theory and concept of the nation were of traditional 

interest not only for Marxism as a science. They also 

performed such important, for the political system and 

power in the USSR, functions as: the theoretical sub-

stantiation of the system of regulatory and legal statuses 

of ethno-national communities (nations, ethnic groups, 

ethnic minorities) in the Soviet Union; scientific apol-

ogy of the party strategy of “bringing nations together 

under socialism”; the development and popularization 

in the mass consciousness of the ideology of the “new 

historical community” – “the Soviet people”; ideologi-

cal, theoretical and methodological support for the 

propaganda work of the CPSU and its structures and, in 

general, the struggle of the institutionalized power of 

the Soviets against the manifestations of “bourgeois na-

tionalism”; conducting counter-propaganda against all 

non-Marxist or anti-Marxist ideas, theories, ideologies 

and philosophies that were created in the West and were 

considered hostile to the “matter of socialism and com-

munist building”, the victory of the national liberation 

movements of oppressed peoples, especially in devel-

oping countries. 

Research result. In the second half of the twenti-

eth century, in the Soviet scientific and educational lit-

erature for the system of higher and specialized second-

ary education, social scientists and, first of all, the rep-

resentatives of the scientific community of 

philosophers and political researchers, classified the 

Marxist conception of the nation as “historical and eco-

nomic”. They proved that this conception, unlike all 

theoretical models that were created by the Western sci-

entists, is considered to be scientific and true to life, ex-

presses and upholds democratic values. 

In the publications of Russian and Ukrainian au-

thors attitudes changed. It happened in the post-Soviet 

period. Being “historical and economic”, the Marxist 

interpretation was considered as one the of several main 

paradigms (approaches, theoretical models, concep-

tions) in the system of modern theoretical knowledge 

about the nations and nationalism, which retains scien-

tific influence and has a practical value, but in the world 

of science (outside the post-Soviet intellectual space) it 

does not have a competitive advantage over the politi-

cal, psychological, cultural and ethnic theories of the 

nation, developed by the Western researchers during 

the second half of the 20th, beginning of the 21th centu-

ries. 

Especially actively this idea was proven by 

Ukrainian social scientists. It was first offered in the ar-

ticle called Nation in the scientific collective edition 

named “Interethnic Relations. Terms and Definitions: 

Dictionary”, and was published in Ukraine in 1991 a 

few months before the demise of the USSR. Its authors, 

Froim Gorovskiy, Alexey Kartunov and Yuri Rima-

renko, the well-known experts in the theory of the na-

tion in the Ukrainian Republic and the USSR, categor-

ically stated, “The existing definitions of the nation can 

be roughly subdivided into four large groups: psycho-

logical, cultural, ethnological historical and economic” 

[22, c. 45]. The same authors repeated a similar state-

ment in 1996 in such a fundamental publication for 

Ukraine as Short Encyclopedia of the Ethno-State Sci-

ence (Nationhood and Statehood) [10, c. 121-122]. 

It should be especially mentioned that some 

Ukrainian leading experts in the field of studying the 

history of theoretical ideas about the nation in the pub-

lications of the late 1990s, referring to the statements 

done by their Western colleagues, began to popularize 

the opinion that the independent “Marxist-Leninist his-

torical and economic theory of the nation” had not been 

created. For example, George Kasyanov said, “Accord-

ing to many modern researchers (B. Anderson, T. Bot-

tomor, R. Debre, Oras B. Devis, N. Pulantsas, and oth-

ers), “traditional” or orthodox Marxism did not have its 

own theory of the nation at all” [17, c. 49]. 

Another authoritative Ukrainian scientist Alexey 

Kartunov, in his publication for the general reader (in 

textbooks), relying on the statements of the Western re-

searchers (Walker Connor, Alfred Low, Charles Herod) 

and the assessments of some Ukrainian specialists in 

the history of theories of the nation, and by accusing 

Stalin of direct borrowing of the key ideas in interpret-

ing the essence of the national community from the 

works of Karl Kautskiy (and, ostensibly without men-

tioning their authorship), called this German social 

democrat the developer of the “historical and economic 

(i.e. Marxist. – Author) theory of the nation” [15, c. 65-

66; 16, c.138-139]. 

According to our estimates, it was the English sci-

entist Antony Smith, the most famous leader in the re-

search direction of the theory of nations and national-

ism, who was the most critical and radical about the 

“scientific status” of the Marxist concept of the nation 

among the representatives of the Western scientific 

community. He emphasized that Marxism “concerned 

the analysis of nations and nationalism only peripher-

ally” and explained “the lack of interest in this issue” 

by the high probability of “conscious decision of both 

the founders of Marxism and their followers” to “mar-

ginalize cultural influence and the influence of the en-

vironment, concentrating on explaining the role of eco-

nomic and class factors in the evolution of humanity”. 

“In turn, this meant” that “in the framework of succes-
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sive stages of historical development, ethnic and na-

tional principles and phenomena were inevitably as-

signed a secondary or even auxiliary role. At most, they 

were perceived as peculiar event catalysts or contrib-

uting (or inhibiting) factors ...” [29, p.11]. 

After such research assumptions Antony Smith 

made a summary conclusion and issued a strong ver-

dict, “Neither Marx nor Engels, Lenin nor Stalin, Lux-

emburg nor Kautsky, endeavoured to present a theory 

or model of nations and nationalism per se, not only 

because these phenomena were viewed with suspicion, 

if not outright hostility, even by those who conceded 

their political significance, but because the “science” 

with which they were concerned was intimately linked 

to a specific worldview and political strategy that 

sought to reduce all phenomena, at the explanatory 

level at least, to their economic basis, deriving cultural 

and political identities and movements from the class 

alignments thrown up by a specific stage in the devel-

opment of the mode of production. It was in this context 

that the “formalism” associated with Marxist analysis 

became prominent: the idea that nations provided the 

forms and vessels, while class formations and their ide-

ologies provided the content and ends to which the next 

stage of history aspired” [29, p.12].  

The Smith's highly negative assessments of the 

theoretical status of the Marxist interpretation of na-

tional genesis and the nature of national communities 

will be left on his scientific conscience or civility1. If 

we turn to the estimates of the alternative committed 

and ideological camp (to Marxists themselves), than it 

should be admitted that the Soviet Marxist-Leninist 

name of the theory “Historical and Economic Theory 

of the Nation” is fully justified, since the axiomatics of 

the Marxist materialist understanding of history is ide-

ologically and conceptually localized and its objective 

logic (common lows) of the development through the 

change of social and economic formations and the 

world-wide historical role of the driving forces of social 

transformations is conceptually reflected (“the subjects 

of the historical process”, such as classes, peoples and 

nations). However, in the Soviet scientific discourse the 

name “Historical and Economic Theory of the Nation” 

was not historically original or politically and ideolog-

ically authentic. Since it was Joseph Stalin (in his work 

“Marxism and the National Question” (1913), on the 

basis of the fundamental criticism of the ideas of the 

Austro-Marxists Otto Bauer and Karl Renner, intro-

duced the basic postulates of the Marxist concept of the 

                                                           
1 Despite the dominance of the scientism principles in the 

studies of Western specialists, primarily those from England 

and America, in the field of social and humanitarian theories 

and, specifically, in the treatment of the “theories of the na-

tion and nationalism”, it is difficult to judge the adequacy of 

their results in relation to the Marxist theory of the nation, as 

well as the essence and specificity of its various editions. It is 

especially difficult to do it on the question of comparing the 

concepts of Russian Marxism and Austro-Marxism. One of 

the main problems lies not only in the ideological preferences, 

likings and dislikings of Western scholars, but in the fact that 

if the “text of 1913” by Joseph Stalin (i.e., “Marxism and the 

National Question”) “was published along” with its “later 

nation and proposed such a definition, that the Soviet 

social scientists throughout the post-Stalin era, even in 

the wake of the anti-Stalinist moods in the 1950s and 

early 1960s, could not substantially “supplement” or 

“modernize”) who, in 1929, gave it a clear name “Rus-

sian Marxist Theory of the Nation”. Moreover, he 

categorically added, “There is only one option left, to 

recognize that the Russian Marxist theory of the na-

tion is the only correct one” [25, с. 335]. 

The public introduction by Joseph Stalin of the 

term “Russian Marxist” can be explained by the fact 

that, perhaps, he was the first, among Russian social 

democrats, to develop a clear conception of the nation, 

which he contrasted with another influential trend in 

European social democracy – Austrian Marxism, which 

had its own theory of the nation and a popular, in the 

early 20th century among many ideologues of national 

movements and left-wing parties, project of “cultural-

national autonomy”. Moreover, in 1929 there was no 

one to oppose to the head of the USSR and the CPSU 

(b), even in terms of terminology. Therefore, only a 

“faithful continuator of the Lenin’s work” could afford 

to abandon his categorical political and ideological at-

titude, which he formulated in the appeal “To the Jew-

ish Workers” in 1905, “The Party (RSDLP. – Author), 

to destroy any thought about its national character, gave 

itself the name not Russian, but Russia`s” [21, с. 267].  

The name of the theory, called “Russian”, per-

haps, was the only thing that the multinational and “in-

ternationalist” scientific community of the Soviet era 

social scientists did not discuss publicly and could not 

borrow it under the “Stalin brand”. In the literature of 

the second half of the 20th century, since the time of 

the “Khrushchev thaw”, its mentioning was secretly ta-

booed. In numerous publications of that period on the 

“history of theories of the nation” (of a scientific and 

educational nature) the following stages were normally 

distinguished: “pre-Marxist ideas about nations”; “the 

scientific contribution of K. Marx and F. Engels to the 

development of its scientific, materialistic concept”; 

“the Leninist stage in the development of the nation’s 

historical and economic theory” and “modern bour-

geois theories”, whose scientific value was always 

questioned in the USSR. 

Undoubtedly, numerous and multifaceted publica-

tions of the classics of Marxism-Leninism (Marx, En-

gels and Lenin) allowed Soviet researchers to find ad-

ditional arguments to recognize the priority of their 

ideas for scientific interpretation of national genesis 

works” (“London, 1936”) and had “great international signif-

icance”, “not only among the Communists”, but “especially 

in the dependent (third or colonial. – Author) world”, and as 

the British Marxist historian Eric Hobsbaum noted [28, p. 2], 

“for the first time since the date of its first publication ninety 

years ago “the shameful fact” was finally eliminated” [1, c. 9-

10]. Namely, since the publication of the Austro-Marxist Otto 

Bauer’s “National Question and Social Democracy” (1907 

original, the Russian translation was offered in 1909), on the 

basis of which Stalin offered his definition of the nation). 

Only in 1996 the first chapter from its independent publica-

tion (in 1924) appeared in the English translation in the col-

lection of articles “Mapping the Nation” of the London Verso 

publishing house. 
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and states, determine the essence of national entities 

and characteristics of their attributive traits and types, 

as well as assessing the role of nations in the political 

and cultural history of Europe and the world. 

For this reason, after the end of the epoch of Stalin 

(during the 50s – started the 60s) and within the frame-

work of de-Stalinization requirements, Karl Marx, 

Frederick Engels and Vladimir Lenin were recognized 

by Soviet scientists and their colleagues from other so-

cialist countries as the creators of the ideological, theo-

retical and methodological foundations of the Marxist-

Leninist theory, or as it was officially positioned during 

the 1960s – 1980s, “the genuine scientific theory of the 

nation”, as well as the authors of the basic political and 

ideological prescripts for the practical solution of the 

“national question””. Indeed, the basic postulates of the 

historical-materialist interpretation were made in the 

numerous works of the classics of Marxism, both in the 

context of the axiomatics of the materialist socio-phil-

osophical and politico-economical theory of society, 

and in the analysis of a purely national (theoretical and 

applied) problematics. They are as follows: the origin, 

essence, characteristics and typology of nations, the 

class dualism of national culture and identity; the rela-

tionship of nation and state (feudal, bourgeois and so-

cialist) was revealed; a class assessment of nationalism 

and internationalism and their functions was given; pol-

icy regulations for the communist and socialist parties 

in the field of national politics were formulated; recom-

mendations for the ideological support of socialist (pro-

letarian) revolutions and national liberation move-

ments, nation-state building in the first phase (socialist) 

of the communist socio-economic formation were pro-

posed. 

However, despite large numbers of works by the 

founders of Marxism and their followers (including the 

ideologist of the Second International, the leader of the 

German Social Democrats Karl Kautskiy), in which the 

genesis and social nature of nations, the essence and 

historical limitations of national states and nationalism 

were considered in various aspects (historical, eco-

nomic, political, cultural, social, ideological, psycho-

logical, etc.), none of them proposed a definition of the 

national community. Only in the polemical and par-

tially commentary works of Vladimir Lenin, who 

avoided the “definition game”, there are fragmentary 

statements about such basic, from the point of view of 

social and philosophical teaching and political doctrine 

of Marxism, signs of nations as “unity” of “economic 

relations”, “territory” and “language”. The leader and 

ideologue of the Russian social democrats sharply crit-

icized theoretical ideas of the nation, national culture 

and statehood of Austro-Marxists Otto Bauer and Karl 

Renner2 for “idealism”, “psychologism” and “bour-

geois nationalism”, argued the political failure and dan-

ger of their project of “cultural-national autonomy” 

aimed at strengthening the international unity of the 

proletariat, the revolutionary social democratic move-

ment, in order to destroy the national oppression in the 

                                                           
2 Read, for example: 2, с. 25, 115-119, 132-136; 27, с. 43-44, 

80-81, 111, 257-259; 4, с. 6-74. 

bourgeois, albeit, formally legal, democratic and multi-

national state. 

And yet, Joseph Stalin in his work “Marxism and 

the National Question”, was the first, among the theo-

rists and ideologists of Marxism (both European and 

Russian), to offer a logically clear formula for the con-

cept of the nation, which was conceptually related to 

the axioms of this doctrine. In 1913, this formula was 

published in an article style in three issues of the “En-

lightenment” journal, which was edited by Vladimir 

Lenin, and who was well acquainted with its ideas, 

spoke well of it and recommended to the Bolshevik 

party organizations in Russia for review. 

In this work, Stalin intended, as he noted, “to resist 

militant nationalism”, whose “wave” was “threatening 

to capture the working masses”. Having analyzed in de-

tail popular among European and Russian Social-Dem-

ocrats ideas of the Austro-Marxists, and analytically 

“exhausted”, as he writes, “all signs” of the national 

community (“unity of language”, “unity of territory”, 

“unity of economic life and economic cohesion” and 

“unity of mental make-up”), which most political think-

ers and ideologists of the second half of the 19th, be-

ginning of the 20th century considered typical of na-

tions, he finally stated, “A nation is a historically con-

stituted, stable community of people, formed on the 

basis of a common language, territory, economic life, 

and psychological make-up manifested in a common 

culture” [24, с. 296]. It must be noted that this is a well-

known part of the Stalin’s definition. In addition, the 

author, debating with his ideological opponents of the 

time, and taking into account some possible prospects 

of an ideological struggle with anti-Marxists (for exam-

ple, if in modern terms, adherents of constructivism, in-

ventionalism or primordialism), emphasized that, “Any 

nation is not an accidental or ephemeral conglomerate, 

but a stable community of people”; “A nation is not a 

racial or tribal, but a historically formed community of 

people”; “The nation, like any historical phenomenon, 

is subject to the law of change, has its own history, a 

beginning and an end” [24, с. 293, 297]. 

Another important theoretical postulation and 

doctrinal political idea of one of the ideologists of the 

RSDLP (b), which further influenced the national lib-

eration processes in the Russian empire, especially law-

making in the USSR and its initial legal regulations that 

determined the hierarchy in the multinational federal 

state (cultural-national, national-territorial or union re-

publican status), was the statement that “none of the in-

dicated characteristics is enough individually exhaus-

tive to provide a definition of the nation. Moreover, the 

absence, of at least, one of these signs is enough for a 

nation to cease to be a nation”. In general, the categor-

ical Stalin’s theoretical and political answer, “Only the 

presence of all the signs taken together gives us a na-

tion” [24, с. 297]. 

The Stalin’s definition of the nation cited from the 

work of 1913, the formational framework of national 

communities and the interpretation of their basic fea-
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tures were almost undeniable dogma for the Soviet so-

cial scientists of the second half of the 20s – 50s of the 

20th century. The Soviet scientists of later ideological 

epochs (1960s – 1980s) faced a difficult dilemma – to 

reject Stalin`s concept of the nation or significantly 

modernize it, and thus create a new anti-Stalin or coun-

ter-Stalin version of the definition of the nation, and not 

to abandon the systemically important postulates of the 

Marxist-Leninist teaching and the prescripts of the of-

ficial communist ideology (which together turned into 

metanarration in the USSR) was impossible. Stalin log-

ically built up his interpretation of the essence of the 

national community on the axioms of the Marxist the-

ory of society, its structure and development.  

The Ukrainian scientists Froim Gorovskiy, Alexey 

Kartunov and Yuri Rimarenko were among the first, 

who, in 1991, at the time with the already obvious col-

lapse of the USSR, showed sharp but not very reasoned 

criticism of Stalin`s definition of national community 

and, above all, in the aspect of its theoretical “innova-

tion” and political mission. They stated that in this the-

ory I. V. Stalin, first of all, “relied on the provisions of 

K. Kautskiy and partly of O. Bauer”. Secondly, in spite 

of the fact that his “theory of the nation was different 

from the standpoints of K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin, 

and K. Kautskiy”, nevertheless, he “committed a for-

gery”, because he borrowed “some features” of national 

community that were formulated in the writings of the 

“founders of Marxism and Lenin”, and then “included” 

them in his “definition of the nation”, but “gave them 

their own, dogmatic interpretation, which was abso-

lutized, hypertrophied and linked them to each other 

rigidly”. He then emphasized that only unity, only the 

presence of all the features “combined together gives 

us a nation”. Third, the researchers reminded that in the 

work The National Question and Leninism (1929), the 

Soviet leader “introduced the division of nations into 

capitalist and socialist”. Finally, they concluded that, 

on the whole, “Stalin’s approach” to the definition of 

the nation “was not accidental”. For, on the one hand, 

“it was due to the absolutization and hypertrophication 

of the place and role of the class principle, the class 

struggle in the political life of society, and the underes-

timation and ignoring of the national factor”. On the 

other hand, he (Stalin`s approach) “laid a theoretical 

foundation for the politicization of nations, their iden-

tification with the state and transferring the characteris-

tics of a separate\autonomous political system”. Thus 

this foundation allegedly «led to the inequality of ethnic 

groups, their artificial division into “state nations” and 

«non-state” nations” [22, с. 46-47].  

Identical detailed criticism was repeated by the 

same authors in the Nation article in the publication 

called “Ethnonational Development of Ukraine. Terms, 

the Definition of Personality” (1993). Although the ac-

cusations of Stalin of “forgery” lost the scientific logic. 

                                                           
3 In this case, we note that in the works of Karl Kautskiy, who 

sharply criticized the theory of the nation and the project of 

cultural-national autonomy of Austro-Marxists Karl Renner 

and Otto Bauer (especially the latter, because he did not un-

derstand the essence of national culture, progressiveness in 

the capitalist era of such a form as a “national state” compared 

to a “state of nationalities”, considered Jews to be “a nation 

Since, on the one hand, it was stated, “As it is known, 

neither the founders of Marxism, nor Lenin did not give 

a definition of the nation. They only ambiguously men-

tioned some of its features, in particular: common ter-

ritory, economic relations, language and culture”. And, 

on the other hand, the Ukrainian researchers actually 

stated that Stalin committed forgery in relation to those 

who could not define the nation in the framework of the 

Marxist paradigm and only ambiguously stated that 

there were some common features of national commu-

nity. And what did he replace in the nonexistent and 

indefinite? The authors wrote that the essence of this 

forgery “laid” in the fact that “by having included the 

mentioned features in the definition of the nation, he 

gave them his own, dogmatic interpretation, abso-

lutized, exaggerated and rigidly tied to each other” [12, 

с. 251-252].  

After the final change of social, political and ide-

ological epochs in Ukraine (from “pseudo-socialist” to 

“pseudo-democratic”), many prominent Ukrainian sci-

entists stepped up criticism of the ideas and theoretical 

constructions of Joseph Stalin. In particular, the same 

Froim Gorovskiy (in such a fundamental, collective and 

unique publication for the post-Soviet scientific com-

munities as Short Encyclopedia of the Ethno-State Sci-

ence, 1996) said that the “Stalin’s definition of the na-

tion is of a compromise nature, since it eclectically 

united historical, economic and psychological views on 

the nature of the phenomenon of the nation itself”. In 

addition, Froim Gorovskiy emphasized, “With a careful 

analysis it is not difficult to notice that the first three 

signs of the nation are given by Stalin “the way 

Kautskiy did it”3, while the fourth is taken from Bauer” 

[8, с. 139] A similar assessment, but with an additional 

emphasis on the fact that the Stalin’s definition is a 

“plagiary”, was offered by Alexey Kartunov in his text-

books [see The above data on the publications of 1997 

and 2007]. George Kasyanov did the same but more 

tactfully by giving a reference in his monograph (1999) 

[17, с. 46]. This way Stalin received a new accusation 

of non-Marxism. “It is not difficult to notice”, he 

stressed, “that Stalin in some elements of his synthetic 

definition appears to be a real “Veberian”, although be-

ing an orthodox Marxist, he introduced a very im-

portant element in it “the unity of economic life” (in 

this respect he appears to be not so much Marx, who 

had little interest in the issues of nations in general, but 

the German thinker Friedrich List, who was one of the 

founders of the economic theory of the nation)” [17, с. 

46]. In general, as a result of the analysis of the Rus-

sian-Soviet Marxist approach to the conceptual model-

ing of the nation's phenomenon, George Kasyanov 

stated, “If we turn to taxonomy, then it should not be 

called “Marxist-Leninist”, but “Marxist-Stalinist” or, 

for example, “Marx-Stalin-Kautskiy-Renner” (the list 

goes on)”. Although he still admitted, “Some parts of 

that has no future” and therefore does not need cultural-na-

tional autonomy), defined attributive, for social and political 

philosophy of Marxism, features of the national community 

(especially the historicity of its nature, an unconditional ne-

cessity for the formation of the nation of “community of lan-

guage” and “territory”), nevertheless, did not suggest a defi-

nition for it. 
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it, if perceived not as a canon, but as a more educational 

means, seem to be quite correct and interesting for the 

researchers of the question of the nation, therefore you 

should not treat it as an “ideological trash”, what some 

modern researchers suffer from” [17, с. 49]. 

But before turning to the analysis and evaluation 

of innovations in the interpretation of nature and signs 

of the national community, which were made by the So-

viet social scientists in the discourse of Marxism-Len-

inism and the CPSU history narrative in the second half 

of the twentieth century, it is necessary to recall our 

own Stalin’s clarifications of the definition of the na-

tion. 

Therefore, in this case, of particular importance is 

the fact that the USSR scientists, in their intellectual 

searches and generalizations, took into account, as a 

rule, the wording of the text “Marxism and the National 

Question” (1913). And in fact, they did not take into 

account the very important ideas that were presented in 

the later Stalin’s publication “The National Question 

and Leninism. The Answer to the Comrades Meshkov, 

Kovalchuk and Others” (1929), entered in the 11th vol-

ume of his Collected Edition, published in1952. 

In this publication, for analyzing and evaluating 

the evolution of theoretical ideas about the nature of na-

tions in Soviet Marxism of the second half of the 20th 

century, two things seem fundamental. Firstly, Stalin 

himself corrected the meaning of the “fourth feature” 

of the national community (“psychological makeup, 

manifested in the unity of culture”), the interpretation 

of the name and the meaning, what caused great discus-

sions among Soviet specialists during the 1960s – 

1980s. Secondly, he categorically refused to recognize 

the state as the necessary “fifth” attribute/characteristic 

of the nation (national community). 

Thus, in the definition that he edited in 1929, “the 

father of nations and the leading light of all sciences” 

emphasized, “Russian Marxists have long had their 

own theory of the nation”. According “to this theory, a 

nation is a historically formed stable community of 

people that emerged on the basis of the following four 

features, namely, on the basis of a common language, 

common territory, common economic life and common 

psychological makeup, manifested in the unity of spe-

cific features of the national culture”. In other words, 

Stalin himself changed the meaning of his own initial 

interpretation of the “fourth attribute”. Although he did 

not present it in details. 

At the same time, concerning the ideas of “stat-

ism”, which opponents of Stalinist Marxism persis-

tently offered to us in order to supplement the concept 

of the nation; its creator rejected them in a reasonable 

way. Such an approach can be recognized not only as a 

claim for the infallibility of the “faithful continuer of 

Lenin’s work” in the theory of the “national question”, 

but also by striving to make the Marxist understanding 

of the nature of the national community more ambigu-

ous and precise, and politically more instrumental. It 

allowed preventing all the unnecessary controversy in 

the future (even non-public) in the Soviet scientific 

community and political class. 

The essence of the problem was in the following. 

The Ukrainian scientists Froim Gorovskiy and Yuri 

Rymarenko who were influential in the scientific world 

of Soviet social scientists in their work, which was pub-

lished in 1985, stressed, “In literature attention is payed 

to the well-known evolution of the views of K.Marx 

and F.Engels on the interpretation of certain aspects and 

provisions of the general theory of the nation, and indi-

cate, in particular, some of their adherence to the gen-

erally accepted statist theory, which placed the main 

emphasis on the «statehood» of national communities. 

K. Marx and F. Engels often used the term “nation” to 

denote a particular state in their writings, even if these 

peoples belonged to a slave-owning or feudal society, 

but retained some kind of common origin and lan-

guage” [9, с.18]. 

By the way, in his publications of the post-Soviet 

period, Froim Gorovskiy made Stalin's definition iden-

tical with the statist way of defining the concept of the 

nation. Contrary to the basic ideas of the Marxist his-

torical and economic theory of the nation and, moreo-

ver, to the sense of his definition of the nation (includ-

ing the list of its features of 1913) and, especially, the 

later additional Stalin`s explanations (1929), with 

which the Ukrainian scientist was familiar, he said, 

“Stalin’s definition of the nation was the most damag-

ing because it actually identified the national and state 

community. We can still feel its disastrous conse-

quences today in the form of hypertrophic politicization 

of national relations” [8, с.139]. 

So, Stalin, back in the late 1920s, on the proposal 

to improve “The Theory of the Nation of Russian Marx-

ism” and “add one more attribute of the nation to the 

existing four”, namely, “the existence of its own sepa-

rate state”, “without having which” “no nation can ex-

ist”, replied, “I think that the proposed scheme with its 

new, fifth feature of the concept of the nation is abso-

lutely erroneous and cannot be justified either theoreti-

cally or practically, or even politically” [25, с. 334].  

Explaining his disagreement with the need to 

“supplement” and “correct” the “Russian Marxist the-

ory of the nation”, he said that theoretically such a 

scheme “leads to absurd conclusions” and “cannot be 

considered scientific”. The leader of the Soviet Union, 

and the chief ideological theoretician of the Communist 

Party (Bolsheviks) wrote, “With your scheme, we 

would have recognized only those nations that have 

their own, separate from others, state, and all the op-

pressed nations deprived of independent statehood, 

would have to be blot out of the category of nations. 

Furthermore, the struggle of the oppressed nations 

against national oppression and the struggle of colonial 

peoples against imperialism would have to be removed 

from the concept of “the national movement” and “na-

tional liberation movement”” [25, с. 334]. Hе also 

stressed, “Moreover, under your scheme you would 

have to assert that Irish became a nation only after the 

formation of the Irish Free State, and until that time 

they were not a nation”; “Norwegians were not a nation 

until the separation of Norway from Switzerland, but 

became a nation only after this separation”; “Ukraini-

ans were not a nation when Ukraine was a part of Rus-

sia, they became a nation only after the separation from 

Soviet Russia at the time of the Central Council and 
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hetman Skoropadskiy, but they again ceased to be a na-

tion after they united their Ukrainian Soviet Republic 

with other Soviet republics into the Union of Soviet So-

cialist Republics. A lot of similar examples could be 

cited” [25, с. 334-335]. 

From a “practical and political” point of view, Sta-

lin remarked that such a “scheme”, firstly, “leads to the 

justification of national, imperialist oppression, the car-

riers of which resolutely do not recognize oppressed na-

tions, nations that do not possess full rights and those 

nations that do not have their own individual states, and 

believe that this circumstance gives them the right to 

oppress these nations”. Secondly, this “scheme leads to 

the justification of bourgeois nationalists in the Soviet 

republics”, which “prove that the Soviet nations ceased 

to be nations after they went to unite their Soviet repub-

lics into the Union of Soviet Socialist Republics” [25, 

с. 335]. 

In the anti-Stalin epoch, especially during the 

1960s, and the early years of the 1970s (and not only 

because of counter-Stalinism), but again in the second 

half of the 1970s, the first half of the 1980s, in the So-

viet scientific community with the participation of re-

searchers from European socialist countries, an active 

discussion among the representatives of various hu-

manitarian, social and political sciences (philosophy, 

history, scientific communism, law, sociology, ethnog-

raphy, cultural studies, social psychology, anthropol-

ogy, etc.), took place on the problems of conceptual un-

derstanding of the phenomenon of the nation. One of its 

main reasons was to strive for either de-Stalinization or 

scientific modernization of the “historical and eco-

nomic theory of the nation” through a more precise def-

inition of the characteristics of the national community. 

That, respectively, required the development and intro-

duction of a new scientific discourse, adequate to the 

social and political realities and ideological trends of 

the time, new its definition. 

And above all, in the second half of the 20th cen-

tury, the Soviet social scientists got engaged in the ter-

minological correction of the Stalinist theoretical clas-

sification or designation of nations as “historically es-

tablished stable communities of people”. Most of them 

(each of these scientists maximally exploited the quo-

tations of Karl Marx, Frederic Engels and Vladimir 

Lenin) stated in their publications that all communities 

of people (including the nation) are, without a doubt, 

“historical” and took an active part in the updating of 

the general noumenon (historical), initiating the ten-

dency of using of ideas of theoretical sociology and eth-

nology. At the same time, they often unnecessarily 

played with the meanings and senses of the newly in-

troduced concepts. 

In their works, many of the Soviet researchers and 

their colleagues from the socialist countries began to 

insist that the nation is a binary “social and ethnic or-

ganism” [19, с. 58]. Some authors (usually historians, 

social philosophers) changed their accents and offered 

to interpret nations as a “historical phenomenon”, but 

above all as “social” [11, с. 42], which has a clear 

timeframe of being and formational (capitalism/social-

ism) features in the world history. A number of social 

scientists (mainly ethnographers, ethnopsychologists 

and philosophers) emphasized that national communi-

ties are a “historical social phenomenon” that “exists 

only in the ethnic form” [14, с. 7]. Some of them, espe-

cially in the publications of the 1980s, proposed to con-

sider national communities “in the contradictory dual-

ity of the social” (social-class) and “ethnic” [13, с. 69], 

and recommended appropriate names for them: “eth-

nosocial” or “socio-ethnic” community. In the early 

1980s, under the influence of the works of the high-sta-

tus Soviet community ethnographers, the concept of 

“ethnosocial organism” was introduced into scientific 

circulation as one of the most common noumena for the 

national community [3, с. 63]. 

Certainly, on the issue of the “correlation between 

ethnic and social-class in the national and the nation” 

and in numerous works by Soviet researchers, one can 

come up with theoretical approaches that are close to 

the above mentioned one. 

In particular, the Ukrainian researcher Alexander 

Kuts, reproducing the point of view on this issue of his 

colleague, says, “However, one cannot but agree with 

Yu. I. Rymarenko who writes that if there exist “two 

nations” in a bourgeois society in terms of social class, 

then in terms of ethnic there must be only one. No mat-

ter how acute the class struggle may be, it cannot de-

stroy the “ethnic community””. However, as a neces-

sary accent, which is ideologically Marxist and theoret-

ically correct, he further states, “In other words, one 

should take into account the existence of the national 

community and not forget that it consists of certain 

classes. As long as the society is class-divided, all rela-

tions in it, including the national ones, have a certain 

class content and require “scientific objectivity and 

their fundamental assessment from the standpoint of 

the working class”” [20, с.13]. 

A famous Soviet philosopher Hermann 

Glezerman, having supported the theoretical tenets, 

supplemented them with a key Soviet Marxist philo-

sophical, political and ideological assessment, saying 

that, “a nation has known ethnic elements, which 

means, it consists of people belonging to certain ethnic 

groups or tribes that, in the process of forming a nation, 

had merged and formed a single whole”; “When the na-

tion of a bourgeois society becomes socialist, ethnic el-

ements are preserved”. He stressed that “ethnic” or “na-

tional”, even though it is borrowed when a bourgeois 

nation gets transformed into a socialist one, does not 

become dominant, “does not define” its “social appear-

ance”, culture, self-consciousness and psychology. 

Therefore, “on the basis of the new emerging (socialist. 

– Author) mode of production”, a “radical change in the 

social nature” of national communities takes place [7, 

с.13-14].  

In general, the main trend in the course of modern-

ization/reform of the Soviet Marxist-Leninist theory of 

the nation and its basic concept was that scientists be-

gan to treat “ethnic” not as the essence of a nation, but 

only as its “socio-historical uniqueness”, or “universal 

historical form or method of organizing its content”. 

And on the contrary, the social in a nation was recog-

nized by them as its essence, substantiality, qualitative 

certainty which manifests itself in the ethnic form, but 

completely depends on the class nature of nations. It is 
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the social and class essence of a nation, all social scien-

tists and humanities tirelessly repeated, that influences 

its political institutionalization, the type of ideology, 

the society dominating values (nationalistic or interna-

tionalist) and the character of cultures (bourgeois, dem-

ocratic or socialist). 

It should be especially mentioned that active dis-

cussions and innovations in the interpretation of the es-

sence and dialectics of the interrelation of the phenom-

ena and concepts of “ethnic”, “ethnicity”, “nationality”, 

“national affiliation” and “national identity” in the hu-

man and social sciences in the USSR in the second half 

of the 20th century were not only preconditioned by the 

internal factors of their development.  

A major role was played by external challenges 

and requests. Firstly, the rivalry with Western research-

ers and their latest theoretical models of nation and na-

tionalism, many of whom actively used the above-men-

tioned concepts in their theories. The most fundamental 

question was, precisely, the definition of the essence of 

“ethnic” and “social” and their correlation in the na-

tional and the nation. Moreover, their objective content, 

as well as subjective (national: consciousness, self-con-

sciousness, identity, identification, psychology, feel-

ings, etc.) manifestations, structure and functions were 

also important. Secondly, the problematics and themes 

of the relationship between “ethnic” and “social” 

turned out to be extremely relevant not only for the pur-

pose of further updating the Marxist-Leninist, historical 

and economic concept of the nation, but also because 

of the need to develop theoretical foundations for the 

Communist Party ideological innovations stated in the 

early 1960s. And above all, the main idea of the new 

ideologem and mythologem, which were proclaimed in 

1961 at the XXII Congress of the CPSU in the report 

by Nikita Khrushchev, was that from the representa-

tives of different nationalities (nations, ethnic groups, 

etc.), a “new historical community of people – the So-

viet people”, was formed in the Soviet Union. 

Over time, this “type of consolidation of the peo-

ple”4 was interpreted in the literature by the Soviet sci-

entists not only as historical, but also as a social and 

international community, which is characterized by: 

state-political and territorial unity (with a federal, union 

structure), common socialist economy, uniform in so-

cial peculiarities and diverse in national characteristics 

culture, strong socio-political and ideological (based on 

Marxist-Leninist ideology, communist ideals and 

goals, principles of internationalism, Soviet patriotism, 

the policy of strengthening the friendship of peoples 

done by the CPSU) inviolable unity of all classes, do-

mains, nations and nationalities who, like a “family of 

the peoples of the USSR” under the influence of the so-

cialist system and the Soviet political system, devel-

oped a common cultural way of expanding the sphere 

                                                           
4 In modern Western literature, the concept of the “civic na-

tion” is used for this phenomenon, i.e. liberal and democratic 

interpretation of the political national community. It is con-

ceptually defined as a solidary political and legal community 

of equal citizens of a democratic state (a republic where the 

of the use of the language of international communica-

tion (Russian), values and features of the nation's 

psych.  

For example, here is one of the standard defini-

tions of the “Soviet people”, which is given in a typical 

textbook (1981) on “Scientific communism”, which, 

we remind, in the 1960s became a generally obligatory 

discipline in the system of higher education of the So-

viet Union. “The Soviet people”, stated the authors of 

the textbook, as well as the academicians and first fig-

ures in the formal and informal hierarchy of the Soviet 

community of social scientists and ideologists (Peter 

Fedoseyev, Viktor Afanasyev, Fedor Burlatskiy, Alex-

ander Yakovlev, Vadim Zagladin, Suren Kaltakhchian 

and many others), “is a community of people that has 

one common homeland, common territory, one single 

economy that is based on social property, one single 

culture with socialist content and diverse in national 

characteristics, national languages and a language of in-

ternational communication, common federative state 

and one common goal – building of communism. 

The Soviet people represent a single collective of 

workers from cities and villages of the multinational 

USSR. The socialist social system gave rise to new psy-

chology and a new spiritual image of the Soviet people. 

In their activities, they are guided by Marxist-Leninist 

ideology, the communist ideals of the working class, 

and the principles of proletarian and socialist interna-

tionalism. 

In the formation of a new historical community of 

people – the Soviet people, the leading role was played 

by the CPSU...” [23, с. 320]. 

Of course, in terms of its content, the above defi-

nition of the Soviet people is, to some extent, similar to 

the Marxist-Leninist definition of the nation. 

For this reason, in order to somehow operational-

ize the difference between the meanings and senses of 

these two concepts, in literature one significant theoret-

ical clarification was given to its ideological pathos and 

stereotypes, “The Soviet people is not some kind of su-

pernation that assimilates and replaces nations, but their 

international community”; its “social, ideological and 

political unity, integrity”, which “functions as a com-

plex international system, the structural elements of 

which are socialist nations and nationalities”; “the sys-

temic organization of people of different nationalities”. 

The Soviet people is a community of people “of a 

higher order than a nation”. “The interaction of the na-

tional and the international occurs within” this “social 

and international community” and “is the source of the 

flourishing and rapprochement of the nations and na-

tionalities of the USSR” [23, с. 321]. 

By the way, such a distinction between the phe-

nomena and concepts of the “Soviet people” and the 

“nation”, which was clearly carried out in the end of the 

1980s, at least in theory and ideology, shows the ille-

gality of a number of analogies and critical assessments 

principle of “sovereignty of the people” is guaranteed consti-

tutionally), whose identity is not ethnic, but political. Its men-

tal and ideological core is not ethnonationalism, but patriot-

ism, as well as the principles and values of multiculturalism 

[read, for example: 5, с. 317-322; 6, с.10-22]. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7674226_1_2&s1=%F7%B8%F2%EA%EE%20%F0%E0%E7%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E8%F2%FC%20(%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF)
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7674226_1_2&s1=%F7%B8%F2%EA%EE%20%F0%E0%E7%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E8%F2%FC%20(%EF%EE%ED%FF%F2%E8%FF)
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that were stated in the post-Soviet period. For example, 

the Ukrainian researcher, George Kasyanov, relying on 

the Western terminological and ideological tradition 

which was formed in the complex of paradigms of the 

theories of the nation and nationalism, said, “Although 

it is paradoxical, the development of the concept of “a 

new historical community” led to the formation of ideas 

of the so called political nation. At the same time, the 

term “nation”, obviously, should have been out of use, 

instead, a politically more neutral term “the people” 

was put forward. In fact, the term “Soviet people” was 

synonymous with the term “political nation” [17, с. 48].  

It is worth reminding that following great discus-

sions, the Soviet social scientists also agreed that the 

“four features” (social and ethnic) of the national com-

munity that are classical for Marxism (common terri-

tory, economic life, language and psychological 

makeup manifested in the common culture) are neces-

sary and sufficient to determine the nation. And some 

logical corrections of the features, proposed by many of 

them, were insignificant.  

Even less scientifically significant and theoreti-

cally reasoned in the Soviet period of the 70s and 80s 

of the last century were the recommendations of the sci-

entists to proofread the names of the main (“four”) fea-

tures of the nation. The first of them, (“common lan-

guage” in its original version) was proposed to be inter-

preted as “common literary language”, “homogeneity 

of language”, “unity of written language”. The second 

was offered to rename: “the unity of the territory”, “the 

integrity of the territory”. The third basic feature of the 

nation, as well as the two previous ones, did not cause 

any particular objections on the part of the Soviet social 

scientists, but it was suggested to clarify its meaning 

like this: “commonality of economic relations” or 

“commonality of industrial economy”. 

The most heated theoretical debates among Soviet 

researchers arose on the issue of understanding the es-

sence (including structural elements) and the name of 

the “fourth” Stalin’s characteristic of the nation – “The 

unity of mental makeup”, manifested in the cultural af-

finity. And the problem of the theoretical moderniza-

tion of this feature was generated in the Soviet scientific 

community not only by the complexity of the social and 

philosophical understanding of the subjective, social, 

psychological and mental constituent of all the pro-

cesses of national genesis, national liberation or unifi-

cation movements and nation-building, but also by the 

disciplinary differentiation and underdevelopment of 

the categorical apparatus (tools) of the set of “science 

of the spirit”. 

 As a result, by the early 1980s, from the set of 

ideological and conceptual innovations to replace the 

outdated Stalin’s name “mental makeup”, in the dis-

course and the logic of the ideas of the Marxist-Leninist 

theory of the nation, which was influenced by the work 

of such iconic figures in the Soviet system of human 

                                                           
5 At the same time, we need to stress that the concept of “na-

tional identity”, which is more characteristic of the concep-

tions (theoretical models) of the nation and nationalism of 

Western researchers, has hardly been used. 

and social sciences as Edward Bagramov, Yuri Brom-

ley, Ahmed Gadzhiev, Afrand Dashdamirov, Leocadia 

Drobizhieva, Suren Kaltakhchian, Michael Kuli-

chenko, to designate “the spirit and soul of the nation” 

as the subject of cultures and politics the following cat-

egories became dominant in the Soviet scientific litera-

ture: “national character”, “national psychology”, “na-

tional consciousness” and “national self-conscious-

ness”5. 

Of course, each of the Soviet researchers, depend-

ing on his sectoral or disciplinary membership, his own 

theoretical ideas and preferences, sought to modify the 

interpretation of the essence, structure, socio-political 

and cultural functions of the above-mentioned mental 

phenomena. Thus, one could correct the meanings and 

senses of the concepts traditional for the Soviet Marx-

ist-Leninist theory of the nation. There were those who 

rejected all sorts of innovations, even lexical ones, tried 

to prove the “non-scientific status” of such a “novelty”. 

And some, contrary to the “collective voice”, formed in 

the scientific community, unsuccessfully, but with the 

help of a complex, as a rule, “scientific-like” argument, 

tried to introduce into the scientific circulation their 

own non-standard ideas and concepts for the theoretical 

reflection of the spiritual side of the existence of na-

tions. 

On the other hand, the collective Soviet moderni-

zation of the Marxist-Leninist (“Russian Marxist”) the-

ory and concept of the nation did not lead to borrowings 

from its ideological opponents, did not take steps to 

come closer to the paradigmatic theoretical models that 

were created by Western scientists in the second half of 

the 20th century on the basis of axiomatics and meth-

odologies of various social sciences. Certainly, they be-

came known to the representatives of the Soviet Union 

scientific community, but were criticized by them be-

cause of their conviction or even because of the totality 

of the Communist Party “voluntarily-compulsory” con-

trol. Although, it was mostly done, not from theoretical, 

but from political and ideological standpoints. And 

above all, the Soviet Marxists rejected the innovative, 

heuristic ideas of those modern approaches and con-

cepts whose authors developed the dichotomy of na-

tionalism, national communities and identities as ethnic 

and political phenomena. 

The definitions, that became classical by the mid 

80s of the last century in the USSR, says a lot about the 

rejection of Western experts in the field of “theories of 

the nation and nationalism”, as well as the moderniza-

tion of the “Russian Marxist” (Marxist-Leninist) theory 

of the nation and its basic concept. Thus, in the high-

status and exemplary for the Soviet times scientific 

publication – “Philosophical Encyclopedic Dictionary” 

(the article was written in 1983 by Suren Kalta-

khchian), the nation was defined as “a historical com-

munity of people formed during the formation of the 

unity of their territory, economic ties, literary language, 
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some features of their culture and character” [26, с. 

417]. 

Сonclusion. There were several stages in the evo-

lution of Russian and then Soviet Marxism, as well as 

in the series of attempts to reconsider and, as a result, 

modernize the theory of the nation. The first anti-Sta-

linist stage is considered to be the most unexpected and 

radical. It began under the influence of the Twentieth 

Congress of the CPSU (February 1956), after the report 

of Nikita Khrushchev at a non-public meeting devoted 

to the exposure of the personality cult of Joseph Stalin. 

The de-Stalinization measures in the political sphere 

began to be held in the very first months after the meet-

ing of the Congress, however, in the sciences society 

the disclamation of Stalin’s merit in creating the theory 

and concept of the nation, within and from the stand-

point of the Marxist teaching, began at the beginning of 

the 1960s. In the publications of the late 50s, Stalin's 

ideas and works were still actively cited in a positive 

context. In scientific terms, his definition of the nation 

was highly appreciated, as well as the characteristics of 

its features. The abrupt change in assessments in the 

works of Soviet social science experts in national 

themes, the “de-Stalinization” of the theory of the na-

tion itself and its “Leninization”, became more active 

in the 1960s and actually ended by the mid-1970s. It 

can be considered the completion of the second stage of 

the renewal of the theory of the nation in Soviet Marx-

ism. The first half of the 1980s is believed to be the 

third stage. The criticism of Stalin’s theoretical ideas 

about the nation or his judgments and recommenda-

tions for conducting national policy (this problem dis-

appeared from the discourse of social science in the 

USSR), was no longer its specific feature, but a diverse 

correction of the meanings of the basic elements/fea-

tures of the national community, which representatives 

of various social sciences tried to implement. 

Finally, it is necessary to recognize that the numer-

ous scientific disputes and the second half of the 1970s, 

the first half of the 1980s of the twentieth century, were 

practically ineffectual. A scientific breakthrough in the 

radical renewal of the Marxist-Leninist, historical and 

economic theory of the nation, respectively, the mean-

ings and senses of its concept, did not happen. The rep-

resentatives of the social sciences were reconciled by a 

research attitude similar to the one that was announced 

1970 as a result of a broad discussion of the 1960s 

(“Voprosy Istorii” journal: 1966, No 4, 6, 12; 1967, No 

6-7; and finally number 8, 1970). They came to the con-

clusion that, “a detailed discussion during the debates 

confirmed the opinion of the majority” of Soviet scien-

tists, that “the definition of the nation that we have 

(similar to Stalin. – Author) includes the main features 

of all types of nations”; it “is scientific, Marxist”, “is a 

part of the Marxist-Leninist theory of the nation”. And 

although such a definition “does not disclose the spe-

cific features of each” of the types of nations, however, 

“the accepted Marxist concept of the nation (with the 

exception of some clarifications) does not need to be 

reconsidered” [the cit. of: 9, с. 64-65]. 

In general, despite its duration and a large number 

of participants who represented different branches of 

sociopolitical and humanitarian knowledge in the 

USSR, the discussion did not bring any fundamentally 

new scientific, theoretical or political significant re-

sults. Stalin played a “cruel joke” with the adherents of 

Marxism-Leninism when an unsolvable problem and 

dilemma arose. Rejection of the meanings of the Stalin-

ist definition of the nation would inevitably mean the 

abandonment of the basic tenets of the Marxist theory 

of society and its history. And vice versa, the recogni-

tion of the scientific truth of the axiomatics of the 

Marxist theory of the historical process logically and 

naturally required such a definition of the national com-

munity with its main features, which would make it 

possible to introduce nothing more than a stylistic cor-

rection of the Stalin’s formula. 

If one concisely assesses the transformation of 

conceptual knowledge about nations, dominant cogni-

tive attitudes among representatives of the scientific 

communities of the post-Soviet period, then it can be 

noted that since the early 1990s, as an alternative to the 

uniformity of the theoretical and ideological prescrip-

tions of Marxist-Lenin metanaration, especially its his-

torical economic theory of the nation, the authors “in-

tellectual freedom” had appeared, more similar to a sci-

entific-theoretical anarchy. Within the framework of 

academic and university science of the post-Soviet pe-

riod, unlimited freedom to choose ideological bases for 

personal theoretical generalizations and constructions, 

complete nihilism in relation to the previous theoretical 

legacy (primarily Marxist), created an atmosphere of 

chaos of “points of view” in the subject field of the the-

ory of the nation, stimulated scientific irresponsibility 

and strong tendencies to eclecticism, relativism, as well 

as to the substitution of independent and systematic 

analysis by compilations or by judgments deprived of 

any scientific specificity. In addition to this, in the sit-

uation of a radical change of political systems and ide-

ological doctrines that occurred in the new independent 

states, many scholars in their interpretations of socio-

political phenomena and processes that were related to 

national problems, were often driven not by strictly sci-

entific, scientistic theoretical and methodological crite-

ria, attitudes, arguments and requirements, but by polit-

ical sympathies and ideological preferences. 

The general situation among the scientific com-

munities of the post-Soviet states, including the Ukrain-

ian one, which study the theoretical aspects of national 

problems, was that most of their representatives were 

completely reoriented towards the intellectual product 

created by Western researchers in the field of theoreti-

cal modeling of the phenomena of nations and nation-

alism. In fact, many modern social scientists stopped 

independent scientific research and retrained to popu-

larize basic non-Marxist paradigms [read, for example: 

4; 5]. 

As for the prospects of the Marxist-Leninist theory 

of the nation (i.e. the historical and economic version 

of the interpretation of the system of nation-forming 

traits), now, as a result of the official or unofficial (per-

sonal author) decommunization, it has practically lost 

its political relevance, influence and significance in the 

post-Soviet space, including Ukraine.  

  

  



The scientific heritage No 38 (2019) 51 

References 
1. Андерсон Б. Введение // Нации и национа-

лизм. – М.: Праксис, 2002. – С. 7-25. 

2. Бауэр О. Национальный вопрос и социал-де-

мократия. – СПб., 1909. – 600 с. 

3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: 

Наука, 1983. – 412 с. 

4. Вилков В.Ю. Западная нациология ХХ сто-

летия: концептуальные портреты. История теорий 

нации и национализма. – Saarbrücken: Lambert 

Academic Publishing, 2014. – 283 с.  

5. Вілков В.Ю. Генезис поняття нації. Видання 

3-ге. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2014. – 372 с. 

6. Вілков В.Ю. Ідеологема та міфологема «На-

ціональна ідея»: українська політико-філософська 

традиція в дискурсі сучасної теорії демократії (час-

тина друга) // Współpraca Europejska, Warszawa, 

Polska, Wydawca – Consilium Sp. z o.o., 2018. – № 5 

(36). – С. 9-22. 

7. Глезерман Г.Е. Классы и нации. – М.: Поли-

тиздат, 1975. – 79 с. 

8. Горовський Ф.Я. Сталінське визначення на-

ції // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: 

Довира: Генеза, 1996. – С. 139. 

9. Горовский Ф.Я., Римаренко Ю.И. Марксист-

ско-ленинская теория нации и социалистическая 

практика. – К.: «Вища школа», 1985. – 263 с. 

10. Горовський Ф., Картунов О., Римаренко 

Ю. Нация // Мала енциклопедія етнодержавознавс-

тва. – К.: Довира: Генеза, 1996. – С. 121-122. 

11. Дашдамиров А.Ф. Нация и личность. – 

Баку: Элма, 1976. – 226 с. 

12. Етнонаціональний розвиток України. Тер-

міни, визначення персоналії. – Київ: 1993. – 800 с. 

13. Иордан М.В. Национализм против интер-

национализма. – М.: Издательство «Наука», 1980. – 

264 с. 

14. Калтахчан С.Т. Вступительная статья / Ко-

зинг А. Нация в истории и современности (Иссле-

дование в связи с историко-материалистической 

теорией нации). – М.: Издательство «Прогресс», 

1978. – С. 5-22. 

15. Картунов О.В. Західні теорії етнічності, на-

ції та націоналізму: Навчальний посібник. – К.: Уні-

верситет економіки та права «Крок», 2007. – 192 с. 

16. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: 

Навчальний посібник. – К.: 1999. – 300 с. 

17. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму: 

Монографія. – К.: Либідь, 1999. – 352 с. 

18. Коммунизм и нации. – М.: Наука, – 1985. – 

351 с. 

19. Куличенко М.И. Национальные отношения 

в СССР и тенденции их развития. – М.: Мысль, 

1972. – 564 с. 

20. Куц А.М. Взаимосвязь классовых и нацио-

нальных отношений в развитом социалистическом 

обществе. – Харьков: «Вища школа», 1982. – 174 с. 

21. Ленин В.И. К еврейским рабочим // Полн., 

собр., соч. – Т. 10. – М.: Издательство политической 

литературы, 1979. – С. 266-269.  

22. Межнациональные отношения. Термины и 

определения: Словарь справочник. – Киев, 1991. – 

408 с. 

23. Научный коммунизм: Учебник для вузов / 

П.Н. Федосеев, В.Г. Афанасьев, К.Н. Брутенец и др. 

– 5-е изд. – М.: Политиздат, 1981. – 431 с. 

24. Сталин И.В. Марксизм и национальный во-

прос // И.В. Сталин. Сочинения. Т. 2. – Москва. Гос-

ударственное издательство политической литера-

туры, 1951. – С. 290-367.  

25. Сталин И.В. Национальный опрос и лени-

низм. Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку и 

другим // И.В. Сталин. Сочинения. Т. 11. – Москва. 

Государственное издательство политической лите-

ратуры, 1952. – С. 333-355. 

26. Философский энциклопедический словарь 

/ Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. 

Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Сов. Энцикллопедия. – 

840 с. 

27. Шпринер Р. Национальные проблемы: 

Борьба национальностей в Австрии. – СПб.: Обще-

ственная польза. – 1909. – 293 с. 

28. Hobsbawm E. Nations and Nationalism since 

1780. Programme, Myth, Reality https://kei-

mena11.files.wordpress.com/2014/01/hobsbawm_na-

tions_and_nationalism_since_1780.pdf (Last accessed: 

16.07.2019).  

29. Smith A.D. Nationalism and Modernism 

URL: http://milliyyet.info/wp-content/up-

loads/2015/11/Anthony-D.-Smith-Nationalism-and-

Modernism.pdf (Last accessed: 17.07.2019).  

 

  

https://keimena11.files.wordpress.com/2014/01/hobsbawm_nations_and_nationalism_since_1780.pdf
https://keimena11.files.wordpress.com/2014/01/hobsbawm_nations_and_nationalism_since_1780.pdf
https://keimena11.files.wordpress.com/2014/01/hobsbawm_nations_and_nationalism_since_1780.pdf
http://milliyyet.info/wp-content/uploads/2015/11/Anthony-D.-Smith-Nationalism-and-Modernism.pdf
http://milliyyet.info/wp-content/uploads/2015/11/Anthony-D.-Smith-Nationalism-and-Modernism.pdf
http://milliyyet.info/wp-content/uploads/2015/11/Anthony-D.-Smith-Nationalism-and-Modernism.pdf


52 The scientific heritage No 38 (2019) 

ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОГЕНЕЗУ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ І. ЛИСЯКА-

РУДНИЦЬКОГО 

 

Сич О.М. 

Кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу 

 

ISSUES OF UKRAINIAN NATIOGENESIS IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF I. LYSIAK-

RUDNYTSKY 

 

Sych O. 

PhD in history, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration and Local Gov-

ernment of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. 

 

Анотація 

У статті автор досліджує погляди українського еміграційного вченого І. Лисяка-Рудницького на пи-

тання українського етногенезу. Вчений виробив власне бачення цього процесу, виділивши у його станов-

ленні дві основні категорії – народ і націю. Народ є значно давнішою і витривалішою спільнотою та ста-

новить ту основу, на якій формується нація і її етнічне ядро. Нація перш за все характеризується свідомою 

волею її членів до політичного самоствердження і в своєму існуванні опирається на етнічну основу народу. 

На думку вченого український народ сформувався у першій половині І тис. н. е. і демонструє свій конти-

нуїтет до сьогоднішнього дня. Натомість українська нація виникла дещо пізніше, її історія носить перери-

вистий характер і в ній він виділяє княжо-феодальний, козацький та модерний періоди. 

Abstract 

The article expresses the author`s exploration the views of the Ukrainian emigration scientist I. Lysiak-Rud-

nytsky on the issue of Ukrainian ethnogenesis. The scientist developed his own vision of this process, identifying 

in its formation two main categories – the people and the nation. The people is much older and more enduring 

community and forms the basis upon which the nation and its ethnic core formed. First of all, the nation is char-

acterized by the conscious will of its members to the political self-assertion and inside its existence is based on the 

ethnic basis of the people. According to the scientist, the Ukrainian people formed in the first half of the first 

millennium AD and demonstrates its continuity up to nowadays. In return, the Ukrainian nation emerged a little 

later, its history is intermittent, and the scientist identifies such periods: princely and feudal, Cossack and modern. 

Ключові слова: націоналізмознавство, націогенез, народ, нація, історичні та неісторичні нації, 

провідна верства, примордіалізм, модернізм.  

Keywords: the science of nationalism, natiogenesis, people, nation, historical and non-historical nations, the 
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Сучасне українське націоналізмознавство пе-

ребуває у кризовому стані. Якщо у сфері історич-

них досліджень за роки української Незалежності 

появилася об’ємна маса фундаментальних тематич-

них досліджень, то в галузі політичної науки вони є 

достатньо рідкісними і в більшій мірі носять 

вузько-тематичний, або ж контекстуальний харак-

тер. Причинами цього є як інерційний вплив анти-

націоналістичної совєтської та постсовєтської про-

паганди, так і аналогічний вплив на українське на-

укове середовище ліберально-зорієнтованої 

західної політичної науки. Зрештою, і кризовий 

стан сучасного українського націоналістичного се-

редовища стоїть на заваді того, аби воно виступило 

подразником таких досліджень.  

З уваги на такий стан сучасного українського 

націоналізмознавства актуальним є питання до-

слідження його історії та науковців, що її творили. 

Серед невеликого числа таких поряд з О. Бочковсь-

ким, В. Старосольським, М. Прокопом тощо вагоме 

місце займає І. Лисяк-Рудницький – український 

еміграційний політичний історик та політолог, про-

фесор університетів Філадельфії, Вашинтону 

(США) та Едмонтону (Канада). Вчений народже-

ний в еміграції, академічну освіту почав здобувати 

у Львові, а з початком Другої світової війни продо-

вжив у західних університетах Праги, Берліна та 

Женеви. Пріоритетом своїх наукових досліджень 

він обрав українську суспільно-політичну думку 

ХІХ-ХХ ст. і добрий філософський та політо-

логічний вишкіл, здобутий у європейських універ-

ситетах, дозволив здійснювати їх предметно, акаде-

мічно грунтовно і в контексті західної науки. Й 

останнім вони особливо цінні для сучасного україн-

ського читача й дослідника. Як стверджує О. 

Пріцак у передмові до збірника праць вченого, «він 

“виріс” на західноєвропейських інтелектуальних 

течіях та все творче життя слідкував за їхнім ро-

звитком» [6, с. ХVІІІ].  

Творча спадщина І. Лисяка-Рудницького до-

статньо добре відома українській історичній та 

політичній науці. Про це свідчить зміст таких фун-

даментальних видань як «Організація українських 

націоналістів і Українська повстанська армія», збір-

ники «Україна: політична історія», «Політичний те-

рор і тероризм в Україні», «Феномен нації», енцик-

лопедичний словник «Філософія політики» тощо. 

Всі вони видані на високому інституційному рівні 

– Інститутом історії України, Інститутом філософії, 
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Інститутом політичних і етнонаціональних до-

сліджень ім. І. Ф. Кураса, Академією педагогічних 

наук НАН України.  

В той же час в частині націоналізмознавства ця 

спадщина достатньо рідко імплементована в 

українські наукові дослідження. Як правило, поси-

лання на думки та праці вченого носять контексту-

альний чи ілюстративний характер. Завданням цієї 

статті є системний аналіз поглядів І. Лисяка-Руд-

ницького на український націогенез. 

Розглядові питання націогенезу І. Лисяк-Руд-

ницький присвятив окреме і достатньо об’ємне есе 

«Формування українського народу й нації». Його 

умовно можна розділити на дві частини – розмірко-

вування про націогенез загалом та аналіз процесу 

формування української нації. Вже сама назва праці 

вказує, що в цьому процесі вчений чітко розрізняв 

дві категорії – народ і націю. Під першою він бачив 

«етнічний масив», що характеризується такими 

«об’єктивними прикметами як походження, мова, 

побут, своєрідний спільний стиль, що пронизує всі 

ділянки життя даного колективу й надає йому одно-

стайний (простірно й часово) “народній характер”». 

При цьому застерігав, що такий перелік не може 

бути вичерпним і є змінним для кожного конкрет-

ного народу. Наприклад, шотландці та ірландці 

втратили власну мову, а отже не володіють цією 

ознакою, але тим не менше вони не перестають 

бути окремими народами. У питані походження 

народів вчений відзначав, що хоча в природі і не 

існує повністю гомогенних народів, однак «якийсь 

мінімум кровної однорідности конечний для екзи-

стенції народу». Набір вказаних характеристик 

кожного народу формується природнім чином і не-

залежно від чиєїсь свідомої волі, адже «народи по-

стали й жили продовж довгих століть, деколи 

навіть тисячоліть, хоч про це ніхто свідомо й не 

“старався”» [6, с. 11].  

Натомість, передумовою існування нації є 

свідома воля її членів. Нація належить до політич-

ної сфери і це спільнота людей, які «хочуть бути 

державою», свідомо прагнуть бути єдиним «това-

риством, підпорядковуватися запровадженим зако-

нам і владі, користуватися правами і виконувати 

обов’язки». А отже «суттю нації є воля творити 

політичний колектив». Якщо нація втрачає таку 

волю, то вона може зникнути незалежно від чужо-

земного завоювання чи фізичного винищення. І 

саме воля «бути державою», а не наявність такої 

держави, є головною ознакою нації. В якості при-

кладу, І. Лисяк-Рудницький наводить поляків, які 

хоч в кінці ХVІІІ ст. і втратили державу, однак 

настільки яскраво і наполегливо демонстрували 

свою окремішність, що Європа ніколи не переста-

вала їх вважати окремою нацією. В свою чергу, 

формальна наявність державного утворення не пе-

редбачає автоматичного існування у її рамках нації. 

І саме такими є держави, утворені династичним або 

імперським способом [6, 12-13, 15].  

Слід відзначити, що сучасні українські вчені в 

галузі політичних наук також вважають, що політи-

зація етносу є наріжною ознакою формування нації. 

Так, А. Колодій з цього приводу зазначає, що «саме 

політизація свідомості та суспільного життя етносу 

є однією з найголовніших ознак його перетворення 

на націю» [3, с. 106]. 

В такому разі, закономірним постає питання 

співмірності цих двох категорій. Відповідаючи на 

нього, вчений однозначно стверджує, що народ «є 

суспільним явищем, незрівнянно старшим, ніж 

нація». До того ж він є не тільки старішою, але й 

тривкішою соціальною структурою, яка може 

існувати навіть тоді, коли під впливом різних сус-

пільних (зовнішніх чи внутрішніх) чинників та ка-

таклізмів зникає нація. Бо такі катаклізми в першу 

чергу «вдаряють по соціяльних елітах і по репре-

зентативних політичних і культурних установах». 

Натомість народ, як він вважає, для самозбере-

ження не потребує складних структур й для цього 

достатньо навіть лише наявності родини. Зберігши 

себе, народ може зберегти у пам’яті і окремі ознаки 

нації. В підсумку І. Лисяк-Рудницький застосовує 

афористичне порівняння, що «трава може перетри-

вати, коли буря валить дуби» [6, с. 13-14].  

Слід зауважити, що в європейській політичній 

думці розрізнення такої етапності у розвитку нації, 

коли їй передує культурно згуртована етнічна 

спільнота, має непоодинокий характер. Так задовго 

до І. Лисяка-Рудницького німецький історик Ф. 

Майнеке відзначав, що у розвитку націй існує два 

періоди. «Можемо виділити раніший період, коли 

існування та ріст націй мали рослинний і знеособ-

лений характер, і пізніший період, коли про-

буджується свідома воля нації і нація відчуває себе 

– хай навіть в особі свого провідника – великою 

індивідуальністю, великою історичною спільністю, 

претендуючи на характер і право розвиненої особи-

стості, на самовизначення». Вчений поділяє нації 

на політичні і культурні, залежно від того, на що 

вони перш за все опираються у своєму розвитку – 

на культурну спадщину, чи на спільну політичну 

волю і дух. Культурна нація може розвинутися у 

політичну і в такому разі створена нею держава 

розглядається як продукт національної культури. 

Однак, перебуваючи у «вегетативному» стані, вона 

може й не виявляти прагнення «стати політичною 

нацією і створити національну державу у своїх 

межах» [10, 503-514].  

Як бачимо, міркування про те, що головною 

ознакою нації є її воля до політичного, державного 

самоствердження є подібними у І. Лисяка-Рудниць-

кого та Ф. Майнеке. 

Сучасний класик націоналізмознавства Е. Сміт 

також етапним періодом у процесі етногенезу вва-

жає наявність доновітньої етнічної спільноти, яку 

він ще паралельно означує французьким терміном 

ethnie. Вчений називає шість головних атрибутів та-

кої спільноти: групова власна назва; міф про спіль-

них предків; спільна історична пам’ять; один або 

більше диференційованих елементів спільної куль-

тури; зв’язок з «рідним краєм»; чуття солідарності 

у значної частини населення. Такі етнічні спільноти 

можуть формуватися двома шляхами – через об’єд-

нання та поділ. Вони ж можуть і «згасати» через за-

стосування щодо них політики геноциду та етно-
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циду, який іноді ще називають «культурним гено-

цидом». Проаналізувавши ряд фактів з історії ста-

родавнього світу, Е. Сміт стверджує: «У кожному 

випадку втрата політичної влади та незалежності 

провіщала згасання етносу, але здебільшого через 

культурне поглинання та етнічне перемішування». 

З іншого боку, деякі етноси можуть не згасати 

навіть тисячі років [12, с. 30-40].  

В свою чергу націю вчений визначає як «су-

купність людей, що має власну назву, спільну істо-

ричну територію, спільні міфи та історичну 

пам’ять, масову громадську культуру, однакові 

економічні й однакові юридичні права для всіх 

членів». Як бачимо, частково ознаки доновітньої 

етнічної спільноти та нації збігаються. Перша 

власне і складає те етнічне ядро, на основі якого 

формується нація. У питання обов’язкової наяв-

ності такого ядра Е. Сміт навіть категоричніший за 

І. Лисяка-Рудницького і вважає, що «без етнічного 

родоводу майбутня нація розпадеться». Однак для 

нації притаманні ті характеристики, які не може 

мати етнічна спільнота і які можливі тільки при на-

явності такого політичного утворення як держава, 

що може забезпечити їх поширення та дотримання 

– масова політична культура та наявність однако-

вих для всіх економічних і юридичних прав [12, с. 

49-51]. І в цій частині також доречне наведення ана-

логій із міркуваннями І. Лисяка-Рудницького. 

Запропонувавши свою схему націогенезу, І. 

Лисяк-Рудницький знайшов, за влучним висловом 

Г. Касьянова, «компромісний варіант між при-

мордіалізмом і модернізмом» [1, с. 273], свідком 

розгортання палких дискусій між прихильниками 

яких у західній науці він, очевидно, був. Нагадаємо, 

що модернізм та примордіалізм належать до голов-

них парадигм націоналізму (окрім них Е. Сміт та-

кож називає переніалізм та етносимволізм), які, в 

свою чергу, прив’язані до версій походження нації. 

Якщо коротко, то їхня суть полягає в наступному. 

Модерністи вважають, що коріння націоналізму 

слід шукати в модерній добі. «Як процес “націєтво-

рення”, а також як ідеологія й рух, націоналізм та 

його ідеали національної автономії, єдності й іден-

тичності є порівняно сучасним феноменом, в основі 

якого лежить політичний аспект суверенітету, 

цілісності та унікальності нації», – так передає їхнє 

бачення Е. Сміт. Натомість для прихильників при-

мордіалізму (примордіальний – первісний, спокон-

вічний) «нації існують вічно і лежать в основі всіх 

подальших суспільних процесів і подій» [11, с. 48, 

53].  

Перш за все, І. Лисяк-Рудницький критично 

віднісся до твердження, що нації є «результатом 

модерної демократії» і, зокрема, що французька 

нація постала щойно після Великої французької ре-

волюції. Аналізуючи історичні події, він заперечує 

цю тезу і стверджує: «Можна прийняти, що важ-

ливіші європейські нації сформувалися після пере-

лому першого й другого тисячоліття н. е.». За 

вихідне положення вчений бере те, що суттю нації 

є свідома воля її членів бути політичним суверен-

ним колективом і вважає, що така «постава» була 

притаманною вже феодальним та становим суспіль-

ствам і її виразником були їх вищі верстви – лицар-

ство і міський патріціят. «Дуже легко показати, як 

під традиційною формою служіння особі монарха 

насправді йшлося про служіння нації-державі, 

тільки символізованій у династії й особі монарха. 

Ця колективна солідарність шляхетської кляси (по-

люс, евентуально, міський патріціят) об’єднаної 

довкола легітимної династії, це перший етап у ро-

звиткові нації», – підсумовує свою логіку І. Лисяк-

Рудницький. Натомість компромісно віддає на-

лежне націотворчому значенню Великої французь-

кої революції в тому, що вона розширила соціальну 

базу нації, перетворивши «підданих на громадян, 

роблячи цих громадян співвідповідальними за 

долю колективу-нації» [6, с. 16-17].  

У зв’язку із дискусією примордіалістів та мо-

дерністів щодо часу виникнення нації слід відзна-

чити, що ряд зарубіжних та вітчизняних вчених, які 

не спеціалізується у галузі націоналізмовства, та-

кож висловлюють гіпотези щодо часу її значно 

ранішої появи. Так відомий американський політик 

та політолог Г. Кіссінджер, аналізуючи історичні 

моделі світового порядку, відзначає, що вже в 

першій половині ХVІІ ст. перший міністр Франції 

кардинал де Рішельє запровадив принцип, що в її 

міжнародній політиці «провідною зіркою» мав 

бути національний інтерес, а король лиш продов-

жував здійснювати свою королівську владу не як 

самодостатній суб’єкт, але як «символ суверенної 

держави і вираження державних інтересів». А вже 

невдовзі після цього Вестфальські угоди 1648 р. за-

фіксували, що «державу, а не імперію, династію чи 

релігійну конфесію, було затверджено як будівель-

ний блок європейського порядку та було створено 

концепцію державного суверенітету». Вчений від-

значає, що саме «Вестфальський мир став поворот-

ним моментом в історії націй» [2, с. 23, 27]. В свою 

чергу український вчений М. Михальченко також 

заперечує тезу про те, що націоналізм «є продуктом 

нового часу і зародився наприкінці XVII – поч. 

XVIII століття в Європі» та висловлює переко-

нання, що він виник значно раніше у Китаї та 

Японії, щоправда «в специфічній ізоляціоністській 

формі» [8, с. 86].  

Накладаючи свою схему націогенезу на 

український суспільний грунт, І. Лисяк-Рудниць-

кий свідомо вступає в дискусію вітчизняних при-

мордіалістів та модерністів. Перш за все, він кри-

тично ставиться до того, що українські вчені часто 

не розрізняють понять «народу» та «нації» і вжива-

ють їх як синонімічні, згадуючи при цьому працю 

В. Щербаківського «Формація української нації» та 

рукопис сучасника з еміграції, схованого під крип-

тонімом «проф. М. С.». Сам автор вважає, що пря-

мими предками українського народу слід вважати 

літописних антів й що він, як етнічна спільнота, 

сформувався в першій половині І тис. н. е. та демон-

струє свою тяглість (континуїтет) аж до 

сьогоднішнього дня [6, с. 17-18]. До слова кажучи, 

подібної думки притримуються і ряд сучасних 

українських вчених [4, с. 138].  
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В то же час, таке твердження І. Лисяка-Руд-

ницького для нього ж самого не є безспірним. На 

завершальному етапі аналізу він повертається до 

питання національного характеру давньої Русі і, зо-

крема, наскільки її спадкоємцями є росіяни. Тут 

вчений приходить до висновку, що «держава Воло-

димира й Ярослава не була ані “українська”, ані 

“російська” (московська) в модерному розумінні; 

це була спільна східноєвропейська держава доби 

патримоніяльної монархії, себто коли ще не 

існувала національна диференціяція». Для 

порівняння він наводить приклад держави Карла 

Великого що так само не була ані «німецькою», ані 

французькою». І після цього погоджується із твер-

дженням українського історика консервативного 

спрямування С. Томашівського, що хоч початки 

українства і кореняться в давній Русі, але першою 

суто українською державою слід вважати Га-

лицько-Волинське королівство [7, с. 25-26].  

Принагідно слід зауважити, що ряд сучасних 

українських вчених поділяють таку думку. Напри-

клад, член-кореспондент НАН України М. Михаль-

ченко також стверджує, що на руїнах давньої Русі 

утворилися нові держави – Московія, Україна, Ве-

лике князівство Литовське, а потім Білорусь. Й що 

вони настільки ж відрізняються від давньої Русі, як 

і сучасна Італія від давнього Риму чи середньовіч-

ного Риму під владою пап [9, с. 133].  

 В той же час українська нація виникла пізніше 

і їй бракує такої «тяглости», яку продемонстрував 

народ. Вчений вважає, що вона почала формува-

тися на декілька століть пізніше і її початків слід 

шукати в період розпаду держави давньої Русі. 

Нація остаточно викристалізувалася щойно в Га-

лицько-Волинському королівстві та Великому 

князівстві Литовському, однак загинула після Люб-

лінської унії. Вдруге нація нібито відродилася в 

період Гетьманщини і знову зникла на переломі 

ХVІІІ-ХІХ століть після того, як російським царсь-

ким режимом були ліквідовані рештки козацької 

автономії в Україні. Таким чином, українська нація 

двічі в доновітній історії «завмирала і відроджува-

лася». І тим носієм, який зберігав залишки традицій 

попереднього періоду й на чиїй культурно-менталь-

ній основі знову поставала нація, був український 

народ. Саме він забезпечив ту «тяглість», яка 

зв’язала до купи три фази української національної 

історії – княжофедальну, козацьку і модерну [6, с. 

18, 21]. 

Щодо модерного періоду української нації, то 

І. Лисяк-Рудницький вважає, що він розпочався 

щойно під час революції 1917 р. Однак при цьому 

уточнює, що в Галичині цей процес був дещо 

швидшим – «в Галичині ми в 1918 р. вже були 

нацією, а на Наддніпрянщині в 1917 р. ще не 

вийшли зі стадії етнографічної маси». Вчений 

принципово заперечує наявність української нації 

протягом ХІХ ст., посилаючись на те, що хоча за-

рубіжні мандрівники розрізняли між собою мос-

ковський і український народи, але жоден із них не 

зауважив наявності української нації. «І зовсім 

слушно, бо нація проявляється не вишивками, “ма-

лоросійським борщем” і т. п., а окремою політикою 

і окремою високою культурою» (в цьому місці 

напрошується мало не аналогічний вислів одного з 

провідних ідеологів ОУН С. Ленкавського, що «ін-

тереси нації – це не краса пісні і ноші, що можуть 

стати задовільним предметом шанування роман-

тичних патріотів, але найреальніші політичні і 

соціальні справи, від яких залежить буття народу» 

[5, с. 104]). Аналізуючи політичні і культурні про-

цеси І. Лисяк-Рудницький, стверджує що немає без-

посереднього взаємозв’язку між ними в добу кроля 

Данила та гетьмана Хмельницького, а чи в добу 

гетьмана Мазепи та С. Петлюри. Підсумовуючи, 

дослідник вважає, що в ХІХ ст. українці і надалі пе-

ребували в стадії «етнографічної маси» [7, с. 18-25].  

Аналізуючи факт переривистого розвитку 

української нації, І. Лисяк-Рудницький проводить 

історичні паралелі і приходить до висновку що доля 

України подібна до долі ряду інших націй Цен-

трально-Східної Європи, а зокрема чехів та сербів. 

Так в історії чехів після відомої катастрофи під 

Білою Горою також наступила довга перерва у їхнь-

ому національному розвитку. Для позначення та-

ких націй він вживає контраверсійний термін 

«неісторичні». Щоправда в наукових дискусіях за-

стерігається, що вживаючи його не має на увазі по-

вну відсутність у таких націй історичної минув-

шини, а лишень відзначає наявність у їхньому істо-

ричному розвитку довгих перерв. Щодо 

«історичних націй», то дискутуючи із проф. Г. Гра-

бовичем, вчений приходить до висновку, що 

вирішальними фактором у їхньому існуванні «було 

збереження, незважаючи на втрату незалежності, 

репрезентативної провідної верстви як носія 

політичної свідомості та “високої культури”» [7, с. 

33].  

З уваги на це вчений вважає чи не головною 

причиною, чому українці в ХІХ ст. продовжували 

перебувати в стадії «етнографічної маси», той факт, 

що вищі верстви тодішнього українського суспіль-

ства стояли на платформі російської державно-

національної та культурно-національної приналеж-

ності. І в якості яскравого прикладу наводить М. 

Максимовича, який хоч і був знаний як «хрещений 

батько» українського національно-культурного від-

родження, але навіть він «головним покликанням 

української мови й усної народної поезії вважав 

збагаченням російської літературної мови, яку вва-

жав спільною для Північної та Південної Росії» [7, 

с. 31].  

У зв’язку із цим напрошується аналогія до 

міркувань сучасного дослідника націй і націо-

налізму Е. Сміта. Досліджуючи різні шляхи етноге-

незу, він виділив два типи етнічних спільнот – ла-

теральну і вертикальну. Латеральний тип етнічної 

спільноти передбачає наявність в ній вищої аристо-

кратії, яка тісно пов’язана з духівництвом, держав-

ною бюрократією, військовим проводом, торгівель-

ною верствою тощо. Вона не має глибокого 

соціального проникнення в нижні верстви суспіль-

ства, натомість перетинається із сусідніми лате-

ральними групами. Наявність такої верстви і її 

зв’язок з державою та церквою в кінцевому під-

сумку сприяють адміністративному формуванню 
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нації при допомозі цих двох інституцій та ще шля-

хом інкорпорації ряду сусідніх етнічних спільнот в 

одну національну цілісність [11, с. 60-65].  

Натомість вертикальні етнічні спільноти, які 

здебільшого перебувають у стані поневолення, ха-

рактеризуються глибоким культурно-духовним 

взаємозв’язком і головними механізмами їхнього 

самозбереження є культура, релігія, традиція, 

діяльність духівництва тощо. Виживаючи, етнічна 

спільнота пристосовується до ворожого суспіль-

ного середовища. Однак у момент її визрівання до 

рівня нації в неї виникають труднощі з тим, як «ви-

ломитися зі звичного панцира». В такій ситуації 

вона потребує провідної верстви і нею має стати 

етнічна інтелігенція, головним завданням якої є 

«мобілізувати давніше пасивну спільноту на фор-

мування навколо нової народноісторичної куль-

тури» [11, с. 70-73].  

Очевидно, будь-яка типологія грішить спро-

щенням і в природі не існує описаних Е. Смітом іде-

альних латеральної та вертикальної етнічних спіль-

нот. Однак, описаний І. Лисяком-Рудницьким стан 

українського суспільства в ХІХ ст. більшою мірою 

підпадає під визначенням саме вертикальної етніч-

ної спільноти.  

Отож, в процесі аналізу наукової спадщини І. 

Лисяка-Рудницького встановлено, що питання 

націогенезу займає в ній чільне місце. Вчений ро-

зробив його оригінальну схему, в основу якої по-

клав категорії народу та нації.  

Згідно поглядів вченого, народ характери-

зується спільним походженням, мовою, побутом та 

своєрідним спільним стилем, що пронизує всі 

ділянки його життя. Він є значно давнішою і витри-

валішою спільнотою та становить ту основу, на 

якій постає нація і на якій вона творить своє етнічне 

ядро.  

Натомість категорія нації перш за все характе-

ризується свідомою волею її членів до політичного 

самоствердження. Нація може існувати перериви-

сто, зникати під дією внутрішніх та зовнішніх чин-

ників й знову відроджуватися на етнічній основі 

народу. У поглядах щодо часу виникнення нації 

вчений вступає у дискусію із прихильниками мо-

дерністської парадигми, та вважає, що вона 

існувала ще в період середньовіччя.  

Накладаючи запропоновану схему націогенезу 

на український грунт, І. Лисяк-Рудницький вважає, 

що український народ сформувався у середині І 

тис. н. е. і демонструє свою тяглість (континуїтет) 

аж до сьогоднішнього дня. 

Натомість українська нація постала пізніше і їй 

бракує тієї безперервності, яку продемонстрував 

народ. Вчений вважає, що вона почала формува-

тися в період розпаду давньої Русі, остаточно вик-

ристалізувалася в Галицько-Волинському ко-

ролівстві та Великому князівстві Литовському, од-

нак загинула після Люблінської унії. Вдруге нація 

відродилася в період Гетьманщини і знову зникла 

на зламі ХVІІІ-ХІХ століть після того, як були 

ліквідовані рештки козацької автономії в Україні. 

Щодо її модерного періоду, то І. Лисяк-Рудницький 

вважає, що він розпочався під час революції 1917 р.  

Аналізуючи історію української нації, І. Ли-

сяк-Рудницький проводить історичні паралелі і 

приходить до висновку що доля України подібна до 

долі ряду інших націй Центрально-Східної Європи. 

Для їх позначення він вживає термін «неісторичні», 

зазначаючи, що не має на увазі повну відсутність у 

таких націй історичної минувшини, а лишень від-

значає наявність у їхньому розвитку довгих перерв. 

При цьому вважає вирішальними фактором 

існування «історичних» націй збереження ними 

провідної верстви як носія політичної свідомості та 

високої культури.  

Лисяк-Рудницький І. свої наукові дослідження 

здійснював у контексті західної політичної науки. 

А тому і його бачення етногенезу перекликається із 

її досягненнями, а зокрема з думками німецького 

історика Ф. Майнеке та сучасного класика націо-

налізмознавства Е. Сміта. 

З питанням націогенезу тісно взаємопов’яза-

ним є питання українського націоналізму. А тому 

стаття відкриває перспективу дослідження спад-

щини І. Лисяка-Рудницького у цьому напрямку. 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности жизнестойкости молодых людей, переживших ситуацию воен-

ного конфликта. Исследование проводилось на Донбассе: в Луганске в 2018 году, выборка – 104 человека 

19-25 лет. Отмечаются более низкие средние значения в показателях жизнестойкости молодых людей, пе-

реживших ситуацию военного конфликта, по сравнению со средними значениями по выборке стандарти-

зации. Показатели шкалы «Принятие риска» несколько выше по сравнению с выборкой стандартизации. 

В статье также приведены и проанализированы данные по каждой шкале теста жизнестойкости. 

Abstract 

The article analyzes features of the hardiness of the youth, that survived the situation of a military conflict. 

The study took place in the Donbass, in the Lugansk, in the year 2018. The sample group consisted of 104 man 

and women with age from 19 to 25 years. The research revealed that there were lower mean values of the hardiness 

value in the sample group compared to such in the control group. The values of the “Risk acceptance” scale in the 

test group were a little higher compared to the control group. The article summarizes data for each scale of the 

hardiness test. 
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В истории человеческого сообщества роль 

личности претерпевала различные изменения и 

научные интерпретации. К началу третьего тысяче-

летия человек оказался перед лицом не только гло-

бальных социальных проблем, экологического кри-

зиса, но и кризиса осмысления собственного суще-

ствования, понимания значимостей, составляющих 

жизненное пространство личности, осознания 

субъектной картины мира. Антропогенное воздей-

ствие на окружающий мир, в большинстве своем 

негативное, поставило под удар самого человека, 

отражая зачастую невозможность конструктивного 

решения им целого ряда уже существующих про-

блем и возникновение новых. Как отмечает Е.П. 

Спиридонова, «возникшее … ощущение напряжен-

ности, кризисности было бы неверно объяснять 

только обострением «объективных» глобальных 

проблем. На наш взгляд, глубочайшие основы се-

мантического кризиса лежат в сфере человеческой 

субъектности». [3]. 

Тем активнее в психологической науке изуча-

ется феномен жизнестойкости человека, определя-

ющий степень способности влиять на события 

окружающего мира и собственной жизни, сопро-

тивляться экстремальным ситуациям и находить 

способы конструктивного взаимодействия, получая 

опыт преодоления. Концепцию жизнестойкости 

разработал и предложил Сальваторе Мадди. Со-

гласно его теории, жизнестойкость (hardiness) явля-

ется личностной характеристикой, отражающей 

«систему убеждений о себе, о мире, об отношениях 

с миром» [1], что, на наш взгляд, обнаруживает вза-

имосвязи феномена жизнестойкости и категории 

картины мира личности. 

Ряд авторов акцентируют внимание на взаимо-

связи жизнестойкости личности и ее способности 

совладания со сложными жизненными ситуациями, 

экстремальными ситуациями, поведением лично-

сти в условиях кризиса. (Л.А. Александрова, С.А. 

Калашникова, Л.В. Куликов, К. Муздыбаев и др.). 

Жизнестойкость способствует развитию готовно-

сти субъекта участвовать, контролировать, управ-

лять экстремальными ситуациями (и ситуациями 

вообще), воспринимать негативные события как 

опыт и успешно справляться с ними. Жизнестой-

кость является общей мерой психологического здо-

ровья и включает в себя три жизненные установки: 

вовлеченность, контроль, принятие риска. 

Существует прямая связь между выраженно-

стью этих трех компонентов, а также самой жизне-

стойкостью, и преодолением возникшего внутрен-
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него напряжения в стрессовых ситуациях. Это осу-

ществляется за счет совладания со стрессами и 

адаптивным реагированием на происходящее. 

Принципиально важное значение для личности 

имеет жизнестойкость в ситуации столкновения че-

ловека с экстремальными ситуациями, которой яв-

ляется ситуация военного конфликта. 

Ситуация внутриполитической напряженно-

сти в Украине, начавшаяся с ноября 2013 г. в Киеве, 

по сути дела с февраля 2014 года приобрела харак-

тер боевых действий и по сей день несет угрозу 

жизни, здоровью и сохранности имущества мир-

ного населения Донбасса. В силу сложившихся об-

стоятельств индивид становится не только свидете-

лем вооруженного противостояния, но и его участ-

ником. По обе стороны линии фронта сотни тысяч 

человек живут в крайне сложных условиях, с раз-

ной степенью интенсивности страдают от обстре-

лов. Свобода передвижения этих людей ограни-

чена, как и основные жизненные потребности. Те, 

кто находится в некоторой удаленности непосред-

ственно от линии разграничения воюющих сторон, 

тоже не чувствуют себя в безопасности. Они пони-

мают, что находятся в довольно экстремальной си-

туации и что в любой момент хрупкая мирная 

жизнь может прерваться (учитывая мощность со-

временного оружия). Пребывание в ситуации не-

определенности и травмирующих, стрессовых 

условиях продолжительное время в еще большей 

степени влияет на ценностно-смысловые и экзи-

стенциальные размышления личности. Травмати-

ческое стрессовое событие и то, что за ним следует, 

есть опыт острого и внезапного столкновения 

убеждений человека с реальностью. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим осо-

бенности жизнестойкости молодых людей, пере-

живших ситуацию военного конфликта на Дон-

бассе.  

Содержание установок, формирующих жизне-

стойкость, С.Мадди объясняет следующим обра-

зом. [2]. 

Вовлеченность. С. Мадди в 1998 г. дал следу-

ющее определение: «убежденность в том, что во-

влеченность в происходящее дает максимальный 

шанс найти нечто стоящее и интересное для лично-

сти. Если вы чувствуете уверенность в себе и в том, 

что мир великодушен, вам присуща вовлечен-

ность».[2]. 

Другими словами, если у индивида выражена 

жизненная установка вовлеченности, он будет по-

лучать удовольствие от собственной деятельности. 

В противном случае он может испытывать чувство 

отрешенности и ощущение себя «вне мира».  

Контроль. Представляет собой уверенность, 

что даже если борьба с обстоятельствами может 

быть не всегда успешной и человек не имеет абсо-

лютной власти над ними, всегда можно влиять на 

результат происходящего.  

Если у индивида выражена жизненная уста-

новка контроля, у него есть четкое ощущение, что 

он сам выбирает собственную деятельность и свой 

путь. В противном случае он может испытывать 

чувство обреченности, плыть по течению. В усло-

виях военного конфликта очень сложно убедить 

себя в том, что ты можешь глобально влиять на си-

туацию. Но наличие установки контроля форми-

руют у личности ощущение причастности к ситуа-

ции и возможности влиять хотя бы на те факторы, 

которые подвластны человеку: собственные реше-

ния, поступки в зоне собственного «жизненного 

пространства», собственные эмоциональные пере-

живания и состояния, поддержка других.  

У компонента контроля есть сходство с локус 

контролем Дж. Роттера. Внешний локус контроль 

отвечает за склонность человека переносить ответ-

ственность за события своей жизни и результаты 

своей деятельности на внешние силы. Внутренний 

локус контроль переносит ответственность на соб-

ственные способности и усилия.  

Принятие риска. Это убежденность человека, 

что всё происходящее способствует его развитию 

посредством новых знаний, извлекаемых из опыта. 

Окраска опыта при этом не играет роли, и может 

быть как положительной, так и отрицательной.  

Если у индивида выражена жизненная уста-

новка принятия риска, то сама жизнь рассматрива-

ется как способ приобретения опыта. Человек готов 

действовать вопреки отсутствию надежных гаран-

тий успеха, на свой страх и риск. Развитие для та-

кого человека приходит посредством усвоения зна-

ний из опыта, которые в будущем применяются. 

Благодаря этому личность становится и остается 

открытой окружающему миру и принимает проис-

ходящие с ней события как вызов или испытание, 

которые следует преодолеть, чтоб стать лучше.  

Исследование проводилось на базе Луганского 

национального университета имени Тараса Шев-

ченко, г.Луганск. Время исследования: 2018 год. 

Выборку составили студенты 2 – 4 курса Ин-

ститута педагогики и психологии, специальности 

«Психология», «Практическая психология»; сту-

денты Института экономики и бизнеса, специаль-

ности «Менеджмент». Участники исследования – 

104 человека (возраст – 19-25 лет) : 75 девушек и 29 

юношей. 

Диагностический инструментарий: мето-

дика диагностики ценностных ориентаций 

Шварца; Тест жизнестойкости С. Мадди (адапта-

ция Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой), который 

позволил оценить способность и готовность моло-

дых людей активно и гибко действовать в ситуации 

выбора или трудностей, исходя из системы убежде-

ний о себе, мире, отношениях с ним; Шкала базо-

вых убеждений Р. Янофф-Бульман (адаптация М.А. 

Падун, А.В. Котельниковой); авторская анкета по 

исследованию базовых убеждений и ценностей в 

картине мира молодых людей, переживших ситуа-

цию военного конфликта. 

Результаты исследований по тесту жизне-

стойкости. В результате диагностики были полу-

чены данные о выраженности у испытуемых струк-

турных элементов жизнестойкости, отраженные в 

табл.1.  
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Таблица 1. 

 
Вовле-

ченность 
Контроль 

Принятие 

риска 

Жизне-

стой-

кость 

Среднее значение выборки стандартизации 37,64 29,17 13,91 80,72 

Среднее значение выборки молодых людей, пережив-

ших ситуацию военного конфликта 
31,54 27,45 14,91 73,95 

Анализ данных показывает, что средний пока-
затель «Вовлеченности» у молодых людей, пере-
живших ситуацию военного конфликта, составляет 
31,54 – это ниже среднего по выборке стандартиза-
ции, который приводят авторы русскоязычной 
адаптации теста – 37,64. Мы объясняем это кризис-
ными явлениями, которые переживают сегодня 
практически все, кто находится на территории во-
енного конфликта: отсутствие ощущения безопас-
ности и стабильности в обществе, ухудшение соци-
ально-экономического положения, необходимость 
заниматься профессиональной деятельностью не 
всегда соответствующей специальности и т.д. Все 
это не прибавляет уверенности в завтрашнем дне, 
ведет к вынужденному смещению приоритетов, 
способствует усилению ощущения «вне жизни», 
собственной невостребованности и ненужности. 

Средний показатель «Контроля» испытуемых 
– 27,45 – незначительно ниже среднего по выборке 
стандартизации, но в границах стандартных откло-
нений. Это говорит о том, что молодые люди, пере-
жившие ситуацию военного конфликта, не всегда 

считают собственные усилия гарантией успеха, 
данный показатель может указывать на ощущение 
невозможности повлиять на ситуацию. 

Средний показатель «Принятия риска» среди 
респондентов, составляет 14,9 – это выше среднего 
по выборке стандартизации, который приводят ав-
торы русскоязычной адаптации теста – 13,91. Это 
интересная особенность выборки. Несмотря на си-
туацию неопределенности, люди готовы сопротив-
ляться обстоятельствам и все же оказывать влияние 
на происходящее, хотя бы в зоне досягаемости и до-
ступности. Можно предположить, что молодым 
людям свойственно рисковать в новых жизненных 
ситуациях, когда точно невозможно предвидеть их 
исход, и принимать это как часть своего опыта. 

Таким образом, респондентов, переживших 
ситуацию военного конфликта, отличают снижен-
ные относительно усредненных по выборке стан-
дартизации показатели по уровню вовлеченности, 
контроля, а показатели по шкале «Принятие риска» 
– выше. 

Таблица 2.  
Сводная таблица показателей по субшкалам методики диагностики жизнестойкости 

Субшкалы Низкий уровень,% Средний уровень,% Высокий уровень,% 

Вовлеченность 40 52 8 

Контроль 20 63 17 

Принятие риска 9 64 26 

Жизнестойкость 
(общий показатель) 

30 57 13 

Если рассмотреть показатели жизнестойкости 
по уровням представленности у респондентов, то 
обнаружены следующие данные (табл. 2).  

Результаты по субшкале «Вовлеченность» рас-
пределились следующим образом: у 40 % испытуе-
мых вовлеченность в происходящее находится на 
низком уровне, они не получают удовольствие от 
собственной деятельности, ощущают чувство от-
вергнутости, не чувствуют себя полноценным ак-
тивным участниками жизни, а также могут иметь 
ощущение, что жизнь проходит мимо и они никак 
не включены в нее.  

Людей с высокими показателями вовлеченно-
сти (8%), можно охарактеризовать как людей, стре-
мящихся получать большее удовольствие от соб-
ственной деятельности, активно осваивать социо-
культурное пространство. Испытуемые с данным 
уровнем вовлеченности имеют возможность полу-
чить максимальный шанс найти что-то стоящее и 
интересное для своей личности, для них характерно 
наличие уверенности в себе и в мире в целом.  

Как отмечают авторы методики, так и ученые, 
адаптирующие опросник, значение высокого 
уровня шкал показывает взаимосвязи со значи-
мыми личностными особенностями. Чем выше по-

казатели по шкалам или общий показатель жизне-
стойкости, тем в большей степени проявления жиз-
нестойкости влияют на текущую жизненную ситу-
ацию.  

Показатели по субшкале «Контроль» распре-
делились следующим образом: у 20 % испытуемых 
– низкий уровень. Такие молодые люди, пережив-
шие ситуацию военного конфликта, могут не ви-
деть смысла в своих действиях, не чувствовать уве-
ренность в попытках повлиять на ход событий, 
ощущать себя беспомощными, неспособными на 
какую-либо деятельность людьми. У таких респон-
дентов может отсутствовать желание прилагать 
усилия для того, чтобы повлиять на результат своей 
работы, могут пускать все на самотек. У 17% испы-
туемых – высокий уровень контроля (у 63% испы-
туемых показатели находятся на среднем уровне). 
Чем сильнее выражен этот компонент, тем больше 
испытуемые уверенны в эффективности собствен-
ной активной позиции, в наличии причинно-след-
ственной связи между их действиями, поступками, 
усилиями и результатами, событиями, отношени-
ями и т. п. 

По субшкале «Принятие риска» у 9% испыту-
емых был выявлен низкий уровень принятия риска. 
У молодых людей, переживших ситуацию военного 
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конфликта, данный показатель может проявляться 
в виде пессимизма по отношению к возникающим 
на их пути препятствиям и трудностям, в виде пас-
сивности, безучастности. Респонденты с низкими 
показателями убеждены в том, что невозможно воз-
действовать на ситуацию, тем самым они сводят к 
минимуму активные действия, попытки изменить 
что-либо в своем поведении, не стремятся к резуль-
тату. Также респонденты с подобными показате-
лями не считают важным и необходимым тот пози-
тивный или негативный опыт, который был полу-
чен ими ранее, не стремятся применять его где-
либо. У 27% респондентов показатель «Принятие 
риска» находится на высоком уровне (у 64% - сред-
ний уровень показателя), для них характерна уве-
ренность в том, что борьба влияет на результат про-
исходящего, что человек сам выбирает собствен-
ную деятельность и свой жизненный путь, все, что 
случилось и случается с ним, необходимо для при-
обретения нового опыта, способствует развитию. 
Проживая ситуацию военного конфликта, молодые 
люди понимают, что врядли возможны какие-либо 
варианты абсолютной гарантии успешности соб-
ственной активности, но они готовы действовать в 
отсутствие надежных гарантий успеха, а часто это 
действие на свой страх и риск.  

Общий показатель жизнестойкости выражен 
следующим образом. Для 30 % молодых людей ха-
рактерен низкий уровень жизнестойкости, то есть 
отсутствие у таких респондентов личностно значи-
мых целей и смыслов жизни, чувствительность к 
различным препятствующим факторам и жизнен-
ным трудностям, подверженность хроническому 
стрессу. У 57 % респондентов уровень психологи-
ческой стойкости находится на среднем уровне, 13 
% респондентов демонстрируют высокий уровень 
жизнестойкости, активно включены в жизнедея-
тельность.  

Результаты исследования, на наш взгляд, под-
тверждают высказывание В. Киреева [3] о том, что 
все зависит от того, с какого рода трудностями жиз-
нестойкому человеку приходится сталкиваться. С 
одной стороны, если это мелкие неприятности, че-
ловек удачно справляется с ними, воспринимая их 
как вызов, постоянно вовлекаясь в жизненные со-
бытия и открывая для себя новые возможности. По-
этому и мир воспринимается ими как благосклон-
ный, несущий небольшие испытания для развития 
в человеке личностного потенциала и духовного 
роста. Ощущение ценности собственного «Я» мо-
тивирует его к активному поиску путей решения 
жизненных проблем, позволяет ему не унывать и 
поддерживать состояние своего здоровья (физиче-
ского и психического). Зачастую ему кажется, что 
все, что происходит в мире – это дело, скорее всего, 
не случая, а собственного везения. С другой сто-
роны, – если речь идет о настоящем горе, ката-
клизме или огромной личной ответственности, че-
ловек, обладающий жизнестойкостью, может быть 
менее оптимистичным и испытывать такое же 
напряжение и сложности в преодолении стрессо-
вых ситуаций. Но человек жизнестойкий, даже в 
условиях экстремальных, будет продолжать сопро-
тивляться обстоятельствам, даже если шансы на 

успех не очевидны и не гарантированы. В жизни 
бывают случаи, которые невозможно предугадать и 
проконтролировать. Когда они происходят, мир, 
возможно, кажется человеку менее справедливым, 
люди – менее добрыми. Но в то же время присущий 
жизнестойким людям внутренний личностный по-
тенциал, внутренняя сила позволяет им оказывать 
мощное сопротивление превратностям судьбы и 
успешно справляться с «непреодолимыми» жиз-
ненными трудностями. 

Выводы. Таким образом, проведенное иссле-
дование уровня жизнестойкости молодых людей, 
переживших ситуацию военного конфликта, выяв-
ляет группу молодых людей, которые нуждаются в 
психологической помощи и поддержке, которая 
могла бы быть реализована в условиях тренинга 
развития жизнестойкости и формирования навыков 
противодействия стрессам.  

Также стоит отметить, что показатели моло-
дых людей, имеющих опыт проживания в условиях 
ситуации военного конфликта, показывают более 
высокие показатели по шкале «Принятие риска», 
что свидетельствует об их готовности сопротив-
ляться экстремальным обстоятельствам и, не-
смотря на препятствия, влиять на происходящее, 
хотя бы в поле досягаемости своих действий. Более 
низкие показатели (по сравнению с выборкой стан-
дартизации), в частности по шкале «Вовлечен-
ность», говорят о сомнениях в суждениях молодых 
людей по поводу результативности или возможно-
сти влиять на ситуацию. В целом, общий показа-
тель жизнестойкости несколько ниже по сравнению 
с выборкой стандартизации. Можем отметить вы-
сокую востребованность психологических коррек-
ционных мероприятий, направленных на возмож-
ность восстановления и реабилитации в условиях 
высоких стрессовых нагрузок, поскольку даже жиз-
нестойкие люди, пребывая в условиях высокой не-
определенности и экстремальных стрессовых 
нагрузок, испытывают истощение копинговых ре-
сурсов и необходимость восстановления личност-
ного адаптивного потенциала.  

Высокая практическая и научная значимость и 
востребованность разработки данной научной про-
блемы подчеркивает необходимость продолжения 
исследования различных аспектов феномена жиз-
нестойкости.  
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Анотація 
Дана стаття присвячена проблемі формування професійної самосвідомості педагога. Автор визначає 

актуальність даної проблеми, обґрунтовує необхідність спрямованого формування самосвідомості для під-

вищення ефективності професійної діяльності, визначає компоненти та механізми становлення професій-

ної самосвідомості.  

Розглянуті різні наукові погляди на походження професійної самосвідомості у психології. Проаналі-

зовано такі аспекти як можливості, структура, характеристики, функції професійної самосвідомості педа-

гога. 

Матеріали, представлені у статті є науковим підґрунтям для подальшого розроблення практичних ре-

комендацій щодо цілеспрямованого формування самосвідомості педагогів на етапі допрофесійної підго-

товки. 

Abstract 
This article is devoted to the problem of teacher's professional self-awareness formation. The author deter-

mines the urgency of this problem, substantiates the need for directed formation of self-awareness to improve the 

effectiveness of professional activity, identifies the components and mechanisms of professional self-awareness. 

Various scientific views on the origin of professional consciousness in psychology are considered. Aspects 

such as opportunities, structure, characteristics, functions of the teacher's professional self-consciousness are ana-

lyzed. 

The materials presented in the article are the scientific basis for further development of practical recommen-

dations for the purposeful formation of teachers' self-awareness at the stage of pre-professional training. 

Ключові слова: педагогічна підготовка, професійна самосвідомість, самовизначення, самопізнання, 

саморозвиток. 

Keywords: pedagogical training, professional self-awareness, self-determination, self-knowledge, self-de-

velopment. 

 

Процеси глобалізації та інтеграції в освітній 

сфері ставлять сучасних вчителів перед необхідні-

стю адаптації до змісту професійної педагогічної 

діяльності, яка постійно змінюється. Відкриття ін-

клюзивних шкіл та класів підвищує ступінь особи-

стісної відповідальності вчителів за організацію на-

вчально-виховної роботи з дітьми з особливими на-

вчальними потребами у середовищі дітей, які 

розвиваються нормально. У зв’язку з цим для теорії 

і практики педагогічної діяльності стає актуальною 

проблема прогнозування успішності діяльності 

вчителів у нових умовах, а для психологічної науки 

– виявлення та вивчення психологічних факторів, 

що визначають результативність діяльності й особ-

ливості функціонування особистості серед змін 

внутрішнього та зовнішнього середовища. 

У сучасній психологічній літературі (Г.В. Ако-

пов, Є.І. Ісаєв, С.Г. Косарецький, В.І. Слободчиков, 

І.Я. Лернер та ін.) при аналізі цих аспектів увага 

приділяється відбору та підготовці педагогів з то-

чки зору психологічних особливостей особистості і 

професійної підготовленості.  

Структура свідомості має складну будову: її 

ядром є знання, яким оволодіває людина у процесі 

пізнавальної діяльності, і те, що у формі відчуття, 

уявлень, понять, теоретичних конструктів тощо. 

Другим важливим компонентом свідомості є пере-

живання, які є по суті «суб’єктивним відношенням 

особистості до того, що відображається у свідомо-

сті під впливом різного роду об’єктивних явищ» і 

яке їхнє значення для життєдіяльності особистості 

[4]. 

З цього виходить, що знання визначається пре-

дметним контекстом, а переживання – особистіс-

ним, а у свідомості вони завжди знаходяться у єд-

ності та взаємопроникненні.  

Хоча свідомість і психіка пов’язані між собою, 

їх не можна ототожнювати. Психолог Є.В. Шоро-

хова зазначала, що основною якістю свідомості є 
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особлива форма психічного відображення – осмис-

леність. Свідомість не є сукупністю психічних про-

цесів і не полягає ні в якому з них, навіть у мис-

ленні. Вона не є також «надбудовою» над психікою, 

а здійснюється завдяки психічним процесам, серед 

яких головну роль відіграє мислення.  

Якщо уявити, що свідомість є вищою формою 

психічного, у цьому випадку закономірним є висно-

вок про розвиток свідомості в онтогенезі та філоге-

незі, її гнучкість, адаптивність і регульованість. Та-

ким чином, особливу увагу слід приділити ролі сві-

домості як регулятора людської діяльності і 

поведінки. Це і є основною функцією свідомості. 

Так активність свідомості окремої особистості про-

являється у довільності поведінки, в адекватності 

вчинків та інших актів поведінки не лише предмет-

них, часових і просторових обставин, але й соціа-

льно-економічних умов. 

У психології виділено три важливі механізми 

які відображають природні можливості розвитку 

живих істот: самоорганізація як основи всіх змін і 

перевтілень структури і функцій складних живих 

систем; просторово-часовий континуум, який ви-

значає появу більш складних форм поведінки і пси-

хічної діяльності; континуум результатів, який ви-

значає спрямованість поведінки людини, механізми 

прогнозування цілеполягання та інші процеси. П.К. 

Анохін вивчав поведінку людини у даних «конти-

нуумах» обставин життя і діяльності для виявлення 

ступеня цільової достатності [1, 113-138]. 

Свідомість і діяльність нерозривно пов’язані, 

що простежується як в онтогенезі, так і у філогенезі 

розвитку людини. Є.В. Шорохова зазначає, що сві-

домість виникає і формується у процесі практичної 

діяльності. Водночас, на основі відображення пре-

дмета діяльності й умов її протікання, вона висту-

пає і як її регулятор, у результаті чого будь-яка дія-

льність людини стає свідомою і цілеспрямованою. 

Автор вважає, що діяльність є основою станов-

лення свідомості, розвитку її функціональних мож-

ливостей, основою формування системи знань про 

різні сторони об’єктивної діяльності і відношень до 

них. З цієї точки зору сутність свідомості полягає у 

відображенні дійсності, регуляції різних видів дія-

льності і поведінки особистості [7]. 

Регулююча функція свідомості виступає перш 

за все як спонукальна і мотиваційна. Свідомість ре-

гулює діяльність людини через цілеспрямовані дії, 

уможливлюючи передбачення їх результатів у ви-

гляді усвідомлених цілей і відповідно до них пла-

нування діяльності. 

Аналіз свідомості як цілісної системи, спираю-

чись на системно-структурний підхід, включає у 

себе вивчення змісту, рівнів та форм ідеального від-

творення у ньому реальної дійсності та його конс-

труктивно-творчої діяльності Розглядаючи струк-

туру свідомості, А.Г. Спіркін виділяв наступні її ха-

рактеристики: сукупність знань про навколишній 

світ, отримані від психічних процесів; розрізнення 

суб’єкта і об’єкта, відокремлення людиною себе від 

оточуючого світу; формування цілей, структури, 

програми виконання, прогнозування результату ді-

яльності; ставлення до себе і середовища, емоційні 

оцінки, почуття, викликані оточуючим світом, фор-

мування стійкої системи морально-правових основ 

особистості, регулювання поведінки, відношення, 

діяльність [5, 84]. 

Формування внутрішнього світу людини від-

бувається шляхом засвоєння, інтеріоризації форм 

соціальної діяльності, які склалися історично. Са-

мосвідомість є інтегральним, концентрованим ви-

раженням внутрішнього світу. Різниця між свідомі-

стю і самосвідомістю полягає у тому, що самосві-

домість зорієнтована на «самоосмислення» 

особистістю власних дій, почуттів, думок, мотивів, 

інтересів, положення, тобто здатна на самопізнання 

і саморегуляцію. Український психолог П.Р. 

Чамата, досліджуючи генезис самосвідомості осо-

бистості зазначив, що людина пізнає предмети і 

свої дії з ними, спостерігає і осмислює результати 

власної діяльності і самої себе у процесі діяльності, 

постійно усвідомлює, що причиною цих дій є вона 

сама [6, 230-235]. 

 Слід зауважити, що з філософсько-психологі-

чної точки зору «самосвідомість не є монологом 

свідомості з самою собою… це скоріше діалог осо-

бистості із власним досвідом» [5, 142]. 

Провідними функціями самосвідомості у пси-

хології вважаються самоконтроль і самопізнання. 

Самоконтроль зорієнтований на пізнання зовніш-

нього світу, самопізнання – на пізнання самого 

себе. Самоконтроль є необхідною умовою та засо-

бом адекватної поведінки людини у різних обстави-

нах, на його основі формується об’єктивність ду-

мок і діяльності. Самопізнання трактує смисл дія-

льності, є основою підвищення її результативності, 

потужним фактором самовдосконалення. А.Г. Спі-

ркін відзначає, що самосвідомість є базисом для фо-

рмування і розвитку здатності усвідомлювати, яка 

за його думкою є морально-психологічною рисою 

дій людини, заснованої на усвідомленні і оцінки са-

мої себе, власних можливостей, намірів і мотивів. 

Ця риса характеризується тим, як людина здатна ус-

відомлювати суспільні наслідки своєї діяльності 

[5,146-147]. 

Видатні психологи та психофізіологи В.М. 

Бехтерєв, О.О. Герцен та ін. вважали, самосвідо-

мість в онтогенетичному розвитку особистості про-

ходить дві стадії становлення. Спочатку вона 

сприяє виникненню і розвитку предметної свідомо-

сті та існує у вигляді самовідчуття, самопочуття, 

виділення себе з оточуючого об’єктивного світу. На 

другому етапі відбувається розвиток самосвідомо-

сті на основі синтезу всіх проявів свідомості у най-

більш складних та високоорганізованих формах, 

які складають ядро особистості та дозволяють не 

лише довільно керувати власною свідомістю, але й 

аналізувати і регулювати всі психічні процеси, які 

відбуваються у людині. 

В.М. Бехтерев спостерігав і зворотні зміни сві-

домості, коли при патології розумової сфери у про-

цесі деградації особистості спершу розпадалася 

здатність самопізнання і сукупність моральних ха-

рактеристик особистості, а пізніше починали стра-

ждати самосвідомість і суб’єктивне свідоме «Я». 



The scientific heritage No 38 (2019) 63 

Існує і протилежна точка зору, яка полягає у 

тому, що самосвідомість є характеристикою і пока-

зником більш високого рівня психічного життя, ніж 

предметна свідомість, вона виникає і формується у 

більш пізні періоди процесу розвитку особистості, 

є результатом становлення і розвитку діяльності і 

спілкування, що робить людину справді активним 

суб’єктом, який відокремлює себе від оточуючого 

світу. Вітчизняний психолог Л.І. Божович відзна-

чала, що формування свідомості пов’язано з проце-

сом індивідуалізації, зростанню сил і цілісності 

особистості [2]. 

З цією думкою погоджувалася і психолог М.С. 

Неймарк, підкреслюючи, що не свідомість виникає 

із самосвідомості, а навпаки, самосвідомість розви-

вається на базі свідомості по мірі того, як особис-

тість стає самостійним суб’єктом діяльності, відно-

шень, поведінки. 

Існує й інша думка (І.М. Сеченов, О.І. Галич, 

О.А. Потебня та ін.), яка характеризує свідомість і 

самосвідомість як багатомірний суб’єктно-об’єкт-

ний процес, в якому людина водночас усвідомлює і 

себе і навколишнє середовище у взаємодії, по різ-

ному акцентуючись у процесі онтогенезу, перероб-

люючи нерозчленовані психічні стани в усвідом-

лені шляхом розрізнення і протиставлення тих, які 

відносяться до особистості і зовнішнього світу. 

Узагальнюючи різні підходи до розуміння сві-

домості і самосвідомості, генезису їхнього розви-

тку і функціям, можна зробити висновок що самос-

відомість є невід’ємною стороною свідомості, ос-

новним носієм конструкту свідомості розвинутої 

особистості, як зазначив О.Г. Спіркін «розум, що 

повернутий всередину духовного світу людини» [5, 

149]. 

Спираючись на вищевикладені положення, під 

професійною самосвідомістю педагога розуміємо 

усвідомлення і цілісну оцінку педагогом себе, про-

цесу і результатів власної професійної діяльності. 

При цьому у рамках процесу педагогічної діяльно-

сті професійна самосвідомість включає у себе усві-

домлення та оцінку цілей, засобів, методів і умов 

педагогічної діяльності, ролі і місця свого профе-

сійно-посадового статусу в організаційно-адмініст-

ративній структурі. 

Формування професійної самосвідомості, про-

фесійна самоактуалізації людини, пошук своєї вла-

сної професійної ролі та гармонійне розкриття осо-

бистості у професії можливі лише тоді, коли відпо-

відно до індивідуального стилю особистості та її 

діяльності проходить процес професійного самови-

значення, що включає у себе самопізнання, самоо-

цінювання, саморозвиток. 

Сасмосвідомість людини неможлива без відо-

кремлення себе від власної життєдіяльності, без ві-

дношення до себе як до суб’єкта суспільно значу-

щої діяльності. Залишається проблема виникнення 

і розвитку самосвідомості, її функцій та ролі у 

житті людини.  

Психолог Ю.Б. Гіппенрейтер, погоджуючись 

із Л.І. Божович, О.М. Леонтьєвим та ін. зазначала, 

що виникнення і розвиток професійної самосвідо-

мості у багатьом пов’язане із розвитком особис-

тості. Важливу роль у виникненні свідомості відіг-

рає механізм «ідентифікації» дитини із дорослим, у 

ході якого відбувається засвоєння основних соціа-

льних норм поведінки. Таким чином, напочатку ро-

звитку свідомості «зразок» для наслідування знахо-

диться поза самою дитиною, проте з часом, по мірі 

взросління, цей зразок не лише «інтеріоризується», 

але й перевтілюється самою дитиною, набуває риси 

особистісної неповторності й індивідуальності. За 

словами Ю.Б. Гіппенрейтер «особистість, яка роз-

вивається, сприймає від зразку дещо важливе і пот-

рібне, проте у неї свій шлях» [3, 293]. 

Онови для розвитку професійної свідомості та-

кож закладаються у дитячому віці під впливом сус-

пільного виховання у процесі включення дітей у 

посильні й доступні види трудової діяльності, про-

фесійної просвіти, пізніше – залучення учнів до ви-

робничої праці.  

На початковому етапі усвідомлюються зовні-

шні об’єктивні фактори, які впливають на резуль-

тати трудової діяльності. Поступово у процесі про-

яву і формування професійних якостей особистості, 

необхідних для роботи, відбувається їхнє усвідом-

лення. По мірі участі у процесі професійної діяль-

ності, самооцінка стає все більш диференційова-

ною і обґрунтованою.  

Педагогічні аспекти формування професійної 

самосвідомості розглядалися Г.В. Акоповим, В.Г. 

Катишевим, В.І. Слободчиковим, І.Я. Лернером, 

О.С. Цокуром та ін.. Професійна самосвідомість ви-

значається як частина особистісної самосвідомості 

і характеризується з боку змісту усвідомлених осо-

бистістю сторін свого професійного «Я», до складу 

якого разом із особистісними характеристиками 

включаються й індивідуальні характеристики, зок-

рема особливості розумового і фізичного розвитку. 

Професійна самосвідомість включає також розу-

міння особистістю вимог, пред’явлених професією, 

співвідношення своїх особливостей з професій-

ними вимогами. 

У психології визначено такі компоненти про-

фесійної самосвідомості як загальнопрофесійні 

якості особистості, пов’язані з потребою самозахи-

сту; загальноосвітні і професійні знання; потен-

ційні можливості психофізичного і фізіологічного 

розвитку; конкретні професійно значущі характе-

ристики. Об’єктом усвідомлення стають окреслені 

риси власного «Я». Виділяються фази у форму-

ванні, розвитку і становленні професійної самосві-

домості особистості: допрофесійне формування 

свідомості, розвиток і становлення професійної сві-

домості у процесі праці, сформована професійна са-

мосвідомість.  

У процесі формування професійної свідомості 

виділено чотири етапи: зіткнення особистості з ре-

аліями професійного напрямку; діагностика задат-

ків, професійно значущих особистісних якостей, 

яку може проводити психолог; організація діяльно-

сті особистості, близької до професії; організація 

професійної діяльності.  
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На наш погляд, даний підхід спрямований на 

формування професійної свідомості на допрофесій-

ному етапі. Подальша робота має націлюватися на 

виявлення психолого-педагогічних умов форму-

вання професійної самосвідомості педагогів на 

етапі допрофесійного навчання. 

Проблема вивчення та дослідження професій-

ної самосвідомості педагогів викликана необхідні-

стю спрямованого формування інтересів, напрямків 

розвитку, поглядів на життя, мотивів, особистісної 

позиції майбутніх вчителів з метою оптимізації під-

готовки педагогічних кадрів. 

Важливість даної проблеми у сучасних психо-

логічних дослідженнях обумовлює необхідність ро-

зроблення практичних рекомендацій щодо форму-

вання професійної самосвідомості педагогів на 

етапі допрофесійної підготовки. 
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Аннотация 

В статье рассматривается здоровье учащихся как жизненно важная ценность, но с учетом создания 

комфортной среды, в которой он может реализовать все свои возможности, интеллектуальные способно-

сти, развитие физической активности, формируя культуру и привычку вести здоровый образ жизни. Фор-

мирование культуры подростка зависит от правильной организации здоровьесберегающего пространства 

образовательного учреждения, возможно при условии взаимодействии всех компонентов среды. Результат 

будет эффективен, если повысить уровень профессионализма и компетентность педагогов в области зна-

чимости культуры здоровья, так как они являются генераторами этого пространства и примером для под-

ражания учащихся. 

Abstract 

The article considers the health of students as a vital value, but taking into account the creation of a comfort-

able environment in which it can realize all its capabilities, intellectual abilities, development of physical activity, 

forming a culture and a habit to lead a healthy lifestyle. The formation of the culture of the teenager depends on 

the proper organization of health-saving space of the educational institution, possibly subject to the interaction of 

all components of the environment. The result will be effective if you increase the level of professionalism and 

competence of teachers in the field of the importance of health culture, as they are the generators of this space and 

an example to follow students. 

Ключевые слова: здоровьесберегающее пространство, образовательное учреждение, условие, фак-

торы, педагоги, учащиеся, семья, школа, здоровье, здоровый образ жизни.  

Keywords: health-saving space, educational institution, condition, factors, teachers, students, family, school, 

health, healthy lifestyle.  
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В настоящее время происходит активизация 

внимания к здоровью и здоровому образу жизни 

подрастающего поколения. Усиливается озабочен-

ность общества ростом заболеваемости учащихся, 

увеличением переутомления и снижением трудо-

способности развивающейся личности. Чепурных, 

Е.Е. [2002] отмечает, по результатам исследования 

лишь 10% выпускников могут считаться здоро-

выми, 40% имеют различные хронические заболе-

вания. По результатам исследовательских работ 

Анетисовой Э.С., [2014] число детей с близоруко-

стью увеличилось в образовательных учреждениях 

в пять раз, с точки зрения Безруких М.М., [2010] 

увеличение количества учащихся с нарушением 

психического здоровья увеличилось в два, три раза 

в классах с авторитарным педагогом. 

Здоровьесберегающим пространством для уча-

щихся является образовательное учреждение, так 

как основные этапы роста и развития ребенка при-

ходятся на период учебной жизни от 6 до 18 лет. 

Поэтому с образовательное пространство имеет 

важное значение для охраны здоровья детей и раз-

вития здоровьесберегающих технологий [6, с. 12]. 

Прежде всего, для сохранения здоровья под-

ростка важно рассмотреть условия и факторы, вли-

яющие на его здоровье, в которых личность сможет 

реализовать все свои возможности, а именно сохра-

нять свое здоровье, развивать свои интеллектуаль-

ные способности, творческий потенциал, трудовую 

и физическую активность.  

Рассматривая проблему здоровья участников 

образовательного пространства исследователи 

(Найн, А.Я. 2000; Сериков, 2002; С.Г. Ильин, А.Г. 

2005; Звездина, И.В. 2016), делают необходимый 

анализ о влиянии учебно-воспитательной системы 

на здоровье всех участников образовательной 

среды. 

Основные факторы риска связаны с процессом 

обучения и имеют поведенческую основу. Выгост-

кий, Л.С. [2014] пишет, что при организованном 

обучении для умственного развития ребенка важна 

зона ближайшего развития, способность усваивать 

учебный материал с помощью учителя и без ущерба 

для здоровья.  

Абаскалова, Н. П. [2008]. 

выделяет комплекс организационно-педагоги-

ческих факторов влияющих на здоровье учащихся: 

- введение в классно-урочные технологии обу-

чения; 

- педагогический стиль учителя; 

- санитарно-гигиенические условия обучения 

[2, с. 11]. 

Среди факторов, неблагоприятно влияющих 

на здоровье обучающихся, Безруких М.М. выде-

ляет технологию обучающих программ: объем 

учебной нагрузки, личностные характеристики 

учителя, санитарно-гигиенические условия обуче-

ния: второй фактор - авторитарная педагогика, пре-

обладающая в школе; третий – нерациональная ор-

ганизация учебного процесса [4, с. 23]. 

Чепурных Е.Е. относит к школьным факторам, 

влияющим на здоровье учащихся: 

- длительность и интенсивность учебного про-

цесса; 

- авторитарный стиль педагогики; 

- несоответствие учебных функциональных 

программа и технологий возрастным особенностям 

обучающего процесса; 

- несоблюдение гигиенических норм и требо-

ваний организации образовательного процесса; 

- низкий уровень квалификации в вопросах 

развития и охраны здоровья детей [8, с. 12]. 

Согласно научных работ (Колбанова, 

В.В.,2009; Зайцевой Г.К. 2004) большинство слу-

чает эмоциональных расстройств школьников свя-

зано с нравственно педагогическим ущербом, нане-

сенным педагогом учащимся. Громбах, С.М. [1987] 

пишет, что это один из ведущих школьных факто-

ров, влияющих на здоровье учащихся, формируя 

психологические расстройства личности. 

Среди неблагоприятных факторов, способ-

ствующих заболеванию школьников, 2-3 сменная 

работа школ, спаривание уроков, внедрение допол-

нительных факультативных занятий. Названные 

факторы создают дополнительную нагрузку, вызы-

вают перенапряжение и переутомление организма 

[7, с. 76]. 

(Шамова Т.И, Ильина, И.В. 2006), рассматри-

вая проблему здоровьесбережения учащихся, назы-

вают следующие педагогические факторы риска 

(риски связанные с педагогической деятельно-

стью): 

- недостаточность валеологических знаний 

учителей направленных на укрепление и сохране-

ние здоровья учащихся  

- стрессовая тактика педагогических воздей-

ствий (эффект насилия, неадекватные требования, 

грубость, унижение, оскорбления, угрозы, запуги-

вание, речевые атаки и т.д.); 

- нерациональная организация учебного про-

цесса (сложность сочетания учебной и внеучебной 

деятельности); 

- отсутствие системы психологического и пе-

дагогического сопровождения;  

- недостаточная квалификация специалистов 

(психологи, логопеды, медицинские работники); 

- ограничение или недоступность консульта-

тивной помощи в вопросах здоровьесбережения 

школьников (невролога, психолога, логопеда); 

- неэффективность взаимодействия педагогов 

с родителями [5, с. 11].  

Большинство авторов (Кожемячко, Н.М. 2001; 

Кондратьева, М.М. 2015; Попова, Н.М. 2005; 

Прошкувене, Р.Т. 1988; Толкачев, Б.С. 1999; Федо-

рова, В.Н. 2008 и др.) утверждает, хорошие показа-

тели успеваемости учащихся достигаются за счет 

физиологических функций организма детей. Уче-

ные считают, что дети для достижения хороших от-

меток стараются выполнить все задания, но при 

этом рассчитываясь повышением, недостатком и 

ухудшением сна, эмоциональной раздражительно-

стью, изменением в поведении.  

Основными компонентами здоровьесберегаю-

щего пространства образовательного учреждения 

выступают здоровьесберегающая организация 
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учебно – воспитательного процесса, привлечение 

родителей к здоровьесберегающей работе школы; 

согласованность действий с другими специали-

стами (психологами, логопедами, медицинским 

персоналом); комплексный подход в повышении 

квалификации всех специалистов педагогического 

учреждения, создание экспертных групп в изуче-

нии условий и причин, влияющих на здоровьесбе-

режение школьников, анализ проведенных экспер-

тиз позволит разработать новые технологии и инно-

вационные подходы [8, с. 17]. 

К основным показателям здоровьесберегаю-

щего пространства образовательных учреждений 

можно отнести: 

- гуманистическую направленность эмоцио-

нально поведенческий компонент; 

- индивидуальные возрастные особенности 

учащихся; 

- информационно-просветительские и ле-

чебно-профилактические мероприятия; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательной среды; 

- оздоровительная система физического воспи-

тания; 

- разработка комплексных программ, включая 

по формированию осознания учащимися здоровья 

и здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек [5, с. 34].  

Здоровьесберегающее пространство - много-

компонентная система, создающая комфортную 

среду для развития физического, психического 

нравственного здоровья учащихся, формируя у них 

осознание ценности к своему здоровью и здоро-

вому образу жизни. 

Положительные результаты возможны только 

при взаимодействии всех компонентов. Основными 

выступают органы местного самоуправления, ад-

министрация образовательного учреждения, здоро-

вьесберегающая организация учебно-воспитатель-

ного процесса, семья, санитарно просветительная 

система. 

Особенность здоровьесберегающего простран-

ства образовательного учреждения включает: по-

вышение психолого-педагогической культуры 

взрослых (родителей и педагогов), на основании 

механизма психического заражения, внушения и 

подражания, расширение потенциала семьи. Сов-

местная активная деятельность с ребенком позво-

лит ускорить процесс осознания и найти правиль-

ное решение для ведения здорового образа жизни.  

С целью повышения эффективности здоро-

вьесберегающего пространства школы можно ис-

пользовать следующие подходы: 

- информационный; 

- консультативный; 

- тренинговый; 

- Целью информационного этапа, работаю-

щего на мотивационно- поведенческий компонент, 

является осознание значимых взрослых (родителей 

и педагогов) ценности здорового образа жизни, с 

вариантами методов и приемов совместно взаимо-

действуя с детьми. 

- Целью консультативного этапа, работающего 

на исполнительное звено формирующей деятельно-

сти, является оказание психологической помощи в 

решении конкретных проблем в воспитании стар-

шего школьника. 

- Целью тренингового этапа, работающего на 

исполнительное и контрольно-оценочное звено, яв-

ляется обучение родителей эффективным страте-

гиям формирования учащегося, а также обучение 

анализу результативности осуществляемой в про-

цессе воспитания и взаимодействия значимых 

взрослых (родителей и педагогов) с ребенком. 

Таким образом, здоровьесберегающее про-

странство образовательного учреждения имеет 

множественный подход, в повышении культуры 

взрослых: родителей и педагогов, вовлекая в дан-

ный процесс ребенка, будет направлять к осозна-

нию ценности здорового образа жизни, приобрете-

ния знаний в сохранении своего здоровья, направ-

ляя и поддерживая как свое здоровье, так и 

здоровье близких ему людей.  
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Аннотация 

Статья рассматривает проблему заболеваемости и отклонений от норм здорового образа жизни, со-

стояний, вызванных асоциальным поведением подрастающего поколения. Структура здоровьесберегаю-

щего пространства образовательной организации включает руководителей образовательных организаций 

и педагогические коллективы, в том числе и семью ребенка, влияющих на развитие и формирования цен-

ности здорового образа жизни школьника. Особенностью формирования здоровьесберегающего простран-

ства образовательного учреждения является педагогическое образование, включающее обучение и воспи-

тание личности. Использование новых управленческих технологий, усвоение новых экономических и пра-

вовых знаний, повышение уровня здоровьесберегающих условий и качества реализации педагогических 

программ при условии качественного взаимодействия педагога и ученика создадут возможность сформи-

ровать здоровую, интеллектуальную, нравственную личность. 

Abstract 

The article considers the problem of morbidity and deviations from the norms of a healthy lifestyle, conditions 

caused by the antisocial behavior of the younger generation. The structure of the health-saving space of the edu-

cational organization includes the leaders of educational organizations and pedagogical teams, including the family 

of the child, affecting the development and formation of the values of a healthy lifestyle for a schoolchild. A 

feature of the formation of the health-saving space of an educational institution is pedagogical education, including 

the training and education of the individual. The use of new management technologies, the assimilation of new 

economic and legal knowledge, increasing the level of health-saving conditions and the quality of the implemen-

tation of pedagogical programs, provided that the teacher and the student interact with each other, will create the 

opportunity to create a healthy, intellectual, moral personality. 

Ключевые слова: здоровьесберегающее пространство, образовательное учреждение, обучение, вос-

питание, развитие, педагог, учащийся, семья, здоровый образ жизни, инновационные технологии.  

Keywords: health-saving space, educational institution, training, education, development, teacher, student, 

family, healthy lifestyle, innovative technologies. 

 

В настоящее время наиболее остро встает про-

блема охраны здоровья, формирования здорового 

образа жизни и предупреждения заболеваемости 

молодого поколения, так как именно в этой катего-

рии отмечается рост, различных заболеваний и от-

клонений в состоянии здоровья, вызванных пре-

имущественно образом жизни семьи или под-

ростка.  

Современное образование с его постоянными 

процессами обновления, инновационными преоб-

разованиями, предъявляет все более высокие требо-

вания к сохранению здоровья человека и нации в 

целом. Современная система образования, входя-

щая в состав здоровьесберегающего пространства 

образовательной организации, выдвигает новые 

требования к учебно-воспитательному процессу и к 

формированию у обучающихся осознания ценно-

сти здорового образа жизни.  

Здоровьесберегающее пространство образова-

тельного учреждения предполагает реализацию 

принципов здорового образа жизни и включает в 

себя организацию учебно-воспитательного про-

цесса и санитарно – гигиенические условия пребы-

вания обучающихся в школе. Работы Белостоцкой 

Е.М. (1994); Бецкой И.И. (2012); Грум-Гржимай 

К.И. (2016); Эрисмана. Ф.Ф. (1903) описывают спо-

собы сохранение физического, психического и ду-

ховного благополучия учащихся в образовательной 

среде [2, с. 12]. 

Наиболее значимыми компонентами для раз-

вития в образовательной организации здоровьесбе-
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регающей среды являются высокий уровень орга-

низации руководителей школ и педагогических 

коллективов, которые обеспечивают реализацию 

учебно-воспитательных программ, направленных 

на сохранение и формирование ценности здорового 

образа жизни школьников.  

Суть проблемы заключается в увеличении за-

болеваний школьников. Статистические данные 

Свердловской области за последние пять лет свиде-

тельствуют о том, что общая и первичная заболева-

емость детей до 17 лет повысилась в области на 2-

3%; наиболее повысились заболевания системы 

кровообращения и травмы, на 5-8%; заболевае-

мость органов дыхания увеличилась на 6,0%, бо-

лезни глаз – на 8,9%, органов пищеварения – на 8,8 

%), болезни нервной системы – на 6,5 %, болезни 

кожи и подкожной клетчатки, травмы и отравления 

составили 9,1% [4, с.10] .  

Пугающие своим размахом цифры заболевае-

мости старших школьников и ежегодно увеличива-

ющееся количество детей с диагнозом «алкоголь-

ная зависимость» и «наркомания», создают необхо-

димую базу для актуализации психолого-

педагогических ресурсов с учетом повышения про-

фессиональной компетентности руководителей и 

педагогов общеобразовательной системы. Жиз-

ненно необходимо развитие здоровьесберегающего 

пространства образовательного учреждения, повы-

шение качества учебно-воспитательных воздей-

ствий на старшеклассников с целью формирования 

у них ценности здорового образа жизни, развития 

личности. В научных трудах Амосова Н.М., Бени-

кот Н., Брехман И.И., Виленского М.Я., Граевской 

Н.Д., Зимкина Н.В и других достаточно глубоко 

изучен вопрос о ценностях здорового образа жизни 

и механизмы его стимулирования [1, с. 122].  

Что же такое образование? Образование в со-

временном понимании включает процесс передачи 

накопленных поколениями знаний и результат че-

ловека как осознанного, развитого, активного субъ-

екта общества. [3, с. 101].  

Гуманистическая парадигма философских, со-

циологических, психологических систем рассмат-

ривает концепцию человека, как высшую ценность. 

Его развитие, сохранение и укрепление здоровья в 

процессе обучения и воспитания представлено в 

научных трудах выдающих педагогов – гуманистов 

Коменского Я.А., Руссо Ж.Ж. , Толстого Л.Н., Кап-

терева П.Ф., Монтессори М. и других. Современ-

ные педагоги-исследователи Бондаревская Е.В., 

Газман О.С., Ильин В.С., Кларин М.В., Кульневич 

С.В., СериковВ.В. отмечают, что человек - субъект 

собственного самосовершенствования и саморазви-

тия, достижения нравственных ценностей и идеа-

лов, обеспечивающий сохранение здоровья и про-

дуктивность деятельности [3, с. 32].  

Здоровьесберегающее пространство в образо-

вательном учреждении -п процесс, включающий в 

себя обучение, воспитание, развитие интеллекту-

альных способностей, ценностных ориентаций, со-

хранение и здоровьесбережение, адаптацию и соци-

альную активность личности. Образование харак-

теризуется непрерывностью выполнения значимой 

функции общества – формирование личности, 

ускоряя развития её мировоззрения, принципов мо-

рали, ценностных ориентаций, обеспечивая на про-

тяжении всей ее жизни, как личности, как субъекта 

индивидуальности [5, с. 65]. 

Здоровьесберегающее пространство образова-

тельной системы включает различные формы орга-

низации и регулирования общественной жизни, в 

том числе и семью. Образование – педагогический 

процесс, который определяется учебно-воспита-

тельными и самообразовательными элементами, 

направленными на выполнение задач образования 

в соответствии поставленными государственными 

стандартами и программами образования. 

Внутри образования можно выделить два про-

цесса: обучение и воспитание. Обучение - овладе-

ние знаниями и практическими навыками, опытом, 

мировоззренческими, творческими идеями. Воспи-

тание - формирование творческих взглядов, убеж-

дений, привычек поведения.  

Здоровьесберегающим пространством в учре-

ждении образования является обучение и воспита-

ние как деятельности, состоящие в том, что это 

двойной предмет труда. С одной стороны, главное 

его содержание составляют взаимоотношения с 

людьми. Выготский Л.С. считает, что успех реше-

ния поставленной задачи основан на желании и го-

товности действовать вместе с учителем. Сухом-

линский В.А. пишет: «Общественная сущность че-

ловека проявляется в его отношениях, связях, 

взаимоотношениях с другими людьми. Познавая 

мир и себя как частицу мира, вступая в разнообраз-

ные отношения с людьми, отношения, удовлетво-

ряющие его материальные и духовные потребно-

сти, ребенок включается в общество, становится 

его членом. Этот процесс приобщения личности к 

обществу и, следовательно, процесс формирования 

личности ученые называют социализацией» [5, с. 

45].  

Педагогическая деятельность требует специ-

альных знаний, умений и навыков двойной подго-

товки, то есть человековедческой и специальной.  

Основными компонентами здоровьесберагю-

щего пространство образовательного учреждения 

являются: 

 - определение целей образовательного учре-

ждения должны быть интересны (интерактивны, 

практико-ориентированы); 

- постановка задач овладениями новыми педа-

гогическими технологиями, ориентируемых на до-

стижение планируемых результатов; 

- проектирование учебного процесса подкреп-

ление педагогическими стратегиями (информаци-

онной, здоровьесберегающей технологиями и др.); 

- повышение квалификации всех специалистов 

педагогического процесса; 

- анализ результатов деятельности учебно-пе-

дагогического процесса совместно с родителями и 

детьми, обратная связь (возможность работать над 

ошибками) [6, с. 22];  

Здоровьесберегающее пространство образова-

тельного процесса имеет множество противоречий, 
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которые могут влиять на развитие, ценностное от-

ношение к здоровому образу жизни школьника.  

Существуют внешние и внутренние противо-

речия. Внешние - новые социальные задачи, стоя-

щие перед школой и возможностями школы. Вред-

ное влияние на детей многих СМИ, частичная 

утрата семейных традиций и рост числа педагоги-

чески несостоятельных семей, перспективными 

требованиями социального прогресса. К внутрен-

ним противоречиям относят: 

- между требованиями ребенка уровнем его 

развития, реальными возможностями его удовле-

творения; 

- между знаниями и их практическим примене-

нием; 

- между созданием и организацией условий 

учителем, инициирующих учебную деятельность, 

учитывая индивидуальные характеристики усвое-

ния школьников ведущую к образовательным ре-

зультатам.  

- между скоростью образовательного процесса 

новых вспомогательных технологий и мотивация 

самого ученика; 

- между целенаправленным педагогическим 

воздействием учителя инициатором проектов со 

знанием работы, влияющие на качество обучения и 

воспитания ученика; 

- взаимодействие внешних требований и внут-

ренней мотивации ребенка [6, с. 26].  

Изучение особенностей здоровьесберегаю-

щего пространства образовательного учреждения 

находит своё отражение в трудах Бондаревской 

Е.В., Ильина В.С., Фоменко В.Г., Щукина Т.И. и 

других, отражает элементы, характерные как для 

обучения, так и для воспитания школьников в педа-

гогическом процессе: 

- двух стороннее взаимодействие педагога и 

ученика; 

- направленность всего обучающего процесса, 

не только усвоение знаний, но и обеспечение здо-

ровьесберегающих условий, влияющих на развитие 

гармоничной личности [3, с. 61].  

Таким образом, особенностью формирования 

здоровьесберегающего пространство в образова-

тельном учреждении является взаимосвязь всех 

структурных элементов: постановка цели, задач, 

средства достижения и результат образования. Реа-

лизация трех функций: обучение, воспитание и раз-

витие в едином процессе, дает возможность форми-

ровать интеллектуальные, нравственные способно-

сти, привить молодому поколению ценностное 

отношение к здоровому образу жизни, как основу 

жизнедеятельности человека.  
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