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Анотація 

В статті висвітлено результати досліджень, за якими було встановлено основні аспекти, що впливають 

на формування врожайності озимої пшениці та досліджено елементи технології вирощування, від яких 

безпосередньо залежить формування продуктивності та економічної ефективності.  

Система удобрення фітоценозу озимої пшениці у поєднанні із способом основного обробітку ґрунту 

в цілому позитивно вплинули на показники якості зерна озимої пшениці, підвищуючи їх порівняно з при-

родним агрохімічними фоном, а саме: вміст клейковини зріс на 3,4-9,3%, скловидність підвищилась на 

10,0-23,2%, за вмістом білка показники зросли на 1,91-3,98%. 

 На варіантах із використанням мінерального удобрення зерно пшениці озимої за всіма якісними по-

казниками належало до III класу, а найвищі показники - були отримані на варіантах де використовували 

плоскорізний спосіб обробітку ґрунту. 

Зробивши аналіз показників економічної ефективності, виявлено, що плоскорізний обробіток ґрунту 

при поєднанні з мінеральним удобренням спонукає підвищенню рівня рентабельності приблизно на 7,9% 

в порівнянні із класичною системою обробітку ґрунту.  

Тому ведення інтенсивного землеробства, потребує використання технології, які могли б базувалися 

на систематичному мінімальному обробітку ґрунту, та в найкоротші строки за мінімальних затрат в змозі 

забезпечити значне підвищення родючості та продуктивності чорноземів перш за все за рахунок правиль-

ного підбору технології вирощування. 

Abstract 

The article reflects the results of research, according to which it was established the main aspects affecting 

the formation of winter wheat yield and studied the elements of cultivation technology, which directly affects the 

formation of productivity and economic efficiency. 

The system of fertilization of phytocenosis of winter wheat, combined with the method of basic tillage in 

general, had a positive effect on the quality of winter wheat grain, increasing them compared to the natural agro-

chemical background, namely: gluten content increased by 3.4-9.3%, glassiness 10,0-23,2%, the protein content 

indicators increased by 1,91-3,98%. 

In the variants with the use of mineral fertilizer the winter wheat grain belonged to the III class according to 

all qualitative indexes, and the highest indexes were obtained in the variants where the flat-cutting method of soil 

cultivation was used. 

By analyzing the economic performance indicators, it was found that flat-cutting soil tillage in combination 

with mineral fertilizer increases the profitability level by about 7.9 percent compared to the classical system of soil 

tillage. 

Therefore, intensive farming requires the use of technology that could be based on a systematic minimum 

processing, and in the shortest possible time at minimal cost can provide a significant increase in fertility and 

productivity of blacksoil, primarily through the proper selection of cultivation technology. 

Ключові слова: чорнозем типовий, урожайність, озима пшениця, обробіток ґрунту, добрива. 

Keywords: typical chornozem (black soils), yield, winter wheat, soil cultivation, fertilizers. 

 

Серед культур, що культивуються на сьогодні 

в Україні лідерські позиції за посівною площею 

займає озима пшениця. І з року в рік , попри неспри-

ятливі сезони та погодні примхи, а гектари посівної 

площі залишатися на сталому рівні, подекуди в ок-

ремих регіонах навіть збільшуються. Так, за да-

ними статистики під урожай 2020 року в Україні за-

сіяли 6,4 млн. га цієї озимої культури. Таку відно-

сну стабільність вирощування озимої пшениці за-

безпечує правильна та новітня технологія її виро-

щування, завдяки якій можна отримати найвищі 

показники урожайності в сільському господарстві.  
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Питання підбору оптимальної технології виро-

щування озимої пшениці залишається актуальним 

на сьогодні для багатьох аграріїв з усієї країни. 

Ряд науковців зазначають, що обробіток ґру-

нту є одним із основних заходів оптимізації його 

водно-фізичних, біологічних, агрохімічних власти-

востей, відновлення родючості, насамперед це кон-

тролю фітосанітарного стану та захисту від різних 

видів ерозії. На продуктивність ґрунту позитивно 

впливають способи обробітку ґрунту, які адапто-

вані до ґрунтово-кліматичних умов і вимогам куль-

тур сівозміни. Обробіток грунту повинен забезпе-

чувати оптимальну щільність, структуру та аерацію 

грунту, збереження вологи, боротьбу з бур'янами, 

якісне закладення рослинних залишків і добрив, 

створення вирівняного насіннєвого ложа для розмі-

щення насіння на задану глибину. Обробка плану-

ється і проводиться виходячи з наявності в госпо-

дарстві відповідного машинно-тракторного парку, 

кліматичних умов, попередника і стану грунту. Пі-

сля непарових попередників застосовують безвід-

вальну обробку грунту на глибину 8-10, 10-12 см. 

комбінованими агрегатами. При передпосівної під-

готовки грунту культиватори повинні бути в агре-

гаті з боронами або котками. Якісно підготовлене 

до сівби поле повинно мати достатньо ущільнену 

поверхню пласта з об'ємною масою 1,1-1,3 г / см. У 

посівному шарі грунту повинні переважати ґрун-

тові частинки діаметром 1-3 мм. Поверхню грунту 

слід добре вирівняти. Різниця у висоті гребенів, 

утворених робочими органами культиватора або 

зубцями борін, повинна становити не більш ніж 2 

см. вирівняність поверхні забезпечить рівномірну 

глибину загортання насіння[1,2].  

Вивченням питань підбору оптимальної техно-

логії вирощування займались у різні роки ряд нау-

ковців, які зробили наступні висновки. Піковська 

О.В. та Присяжнюк І.В. встановили, що плоскоріз-

ний обробіток є дієвим засобом покращення агро-

фізичних показників чорнозему порівняно із зага-

льноприйнятою оранкою. [3]. 

Проте на показники урожайності усіх культур 

має вплив і вмісту гумусу. Високоякісний врожай 

озимої пшениці напряму залежить від збалансова-

них норм внесення NPK та мікроелементів.  

Мінеральне живлення рослин покращується 

при внесенні науково обґрунтованих доз добрив. 

Внесення добрив у кількостях, які перевищують фі-

зіологічну потребу рослин, не призводить до пода-

льшого збільшення урожайності і супроводжується 

погіршенням якості продукції [4]. Визначення но-

рми добрив, що необхідна рослинам – важливий і 

відповідальний етап при вирощуванні сільськогос-

подарських культур. Від правильного встановлення 

норми добрива залежить як врожайність, так і як-

ість продукції і, відповідно, рентабельність вироб-

ництва. 

Встановлюють норму добрива під окрему ку-

льтуру з урахуванням вмісту поживних речовин в 

ґрунті для певного поля та на заплановану урожай-

ність. 

Дослідження проводились протягом 2015-2016 

рр. в умовах Правобережного Лісостепу України на 

чорноземі типовому легкосуглинковому в зернопа-

ропросапній сівозміні з наступною по черговістю 

культур: чистий пар, пшениця озима, цукрові бу-

ряки, ячмінь. 

Метою проведених нами досліджень було 

встановлення впливу заходів основного обробітку 

ґрунту залежно від фону живлення на врожайність 

озимої пшениці в зернопаропросапній сівозміні в 

умовах Правобережного Лісостепу України. 

Об’єктом наших досліджень були різні сис-

теми обробітку ґрунту. 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представ-

лений ґрунтом чорноземом вилугуваним важкосуг-

линкового гранулометричного складу, потужність 

гумусового горизонту – до 45 см, по забезпеченості 

рухомими формами азоту і калію – середньозабез-

печений, сума поглинутих основ – 43 мг-екв. на 100 

г ґрунту, рН на рівні 4,6 - 4,9. 

Структурний аналіз – методом пробних снопів 

згідно загальноприйнятих методик. Облік урожаю 

пшениці озимої проводили методом прямого ком-

байнування. 

Статистичний аналіз експериментальних да-

них проводили дисперсійним і кореляційно-регре-

сійним методами. 

За результатами проведених досліджень вста-

новлено, що в середньому за 2015-2016 рр. спосіб 

основного обробітку суттєво позначався на перези-

мівлі рослин. Так, чисельність рослин з квадрат-

ного метра при плоскорізному обробітку грунту 

становила 228 шт., що на 9,4% вище порівняно із 

звичайним класичним обробітком ґрунту, який 

об’єднував дискове лущення у поєднанні із оран-

кою (табл.1). Це можна пояснити формування кра-

щими агрофізичними показниками ґрунту для фіто-

ценозу озимої пшениці на варіантах із попереднім 

плоскорізним обробітком грунту, аніж при станда-

ртному класичному обробітку ґрунту, про що зазна-

чено дослідженнями[3]. 

На ділянках досліду з класичним способом об-

робітку ґрунту чисельність стебел із колосом на 

метр квадратний склала біля 470 шт., з поверхневим 

обробітком цей показник становив 456 шт., а з пло-

скорізним відповідно 456 шт., що порівняно вище 

на 14 та 28 шт., відповідно. 

Поєднання систем удобрення та способу осно-

вного обробітку дуже позитивно позначилось на 

формуванні параметрів структури врожаю озимої 

пшениці. Отже, у порівнянні з контрольним варіан-

том кількість рослин зросла на 56-87шт./м2, стебел 

разом - на 92-126 шт./м2, стебел із колосом - на 99-

136 шт./м2, довжина самого колоса - на 0,4-1,9 см, 

маса зерна із колоса - на 0,02-0,29 г, а маса 1000 на-

сінин - на 0,5-3,6г. 
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Таблиця 1 

Формування структури врожаю озимої пшениці залежно від способів обробітку ґрунту і систем удоб-

рення (середнє за 2015-2016рр) 

Способи основного об-

робітку ґрунту 
Системи удобрення 

Кількість, шт/м2 

М
ас

а1
0

0
0

 н
ас

і-

н
и

н
, 

г 

Колос 

р
о

сл
и

н
 

стебел 

Д
о

в
ж

и
н

а,
 

см
 

М
ас

а 

Н
ас

ін
и

н
, 

г 

в
сь

о
го

 

з 
к
о

л
о

со
м

 

Оранка на глибину 28-

30 см+ дискове лу-

щення 

Без удобрення 167 441 387 38,7 8,2 1,03 

N60P60K60+ N30 223 538 499 39,2 8,6 1,05 

N60P60K60+ N30+ N15 236 541 523 40,5 10 1,14 

Плоскорізний обробі-

ток грунту на глибину 

28-30 см 

Без удобрення 199 447 407 39,6 8,7 1,0 

N60P60K60+ N30 232 533 503 40,4 9,9 1,15 

N60P60K60+ N30+ N15 254 567 541 42,3 10,1 1,17 

Поверхневий обробі-

ток 10-12 см 

Без удобрення 161 433 373 38,4 7,4 1,02 

N60P60K60+ N30 230 533 486 38,4 8 1,32 

N60P60K60+ N30+ N15 232 539 509 39,5 8,2 1,07 

 

За результатами проведених досліджень висвітлено вплив способів основного обробітку ґрунту у по-

єднанні з удобренням на показники урожайності озимої пшениці (табл.2). 

Таблиця 2. 

Залежність урожайності озимої пшениці від способу основного обробітку ґрунту та удобрення,  

(середнє за 2015-2016 рр.) 

Спосіб основного обробі-

тку ґрунту 
Мінеральне живлення Урожайність, т/га 

Приріст урожаю 

т/га % 

Дискове лущення та оранка 

на 28-30 см 

Без добрив 2,96 - - 

N60P60K60+ N30 3,83 0,87 29,4 

N60P60K60+ N30+ N15 3,91 0,95 32,1 

Плоскорізний обробіток 

грунту на глибину 28-30 см 

Без добрив 2,95 -0,01 -0,3 

N60P60K60+ N30 3,89 0,93 31,4 

N60P60K60+ N30+ N15 3,94 0,98 33,1 

Поверхневий обробіток 

ґрунту на глибину 10-12 см 

Без добрив 2,45 -0,51 -17,2 

N60P60K60+ N30 3,32 0,36 12,2 

N60P60K60+ N30+ N15 3,48 0,52 17,6 

НІР05, т/га,    0,054-0,073 

 

Використання повного мінерального удоб-

рення в нормі N60P60K60 у поєднанні із локальним 

внесенням азотного добрива (N30)у фазі повного ку-

щення рослин урожайність озимої пшениці зрос-

тала до 3,82-3,89 т/га, що порівняно більше з варіа-

нтами, де вносили добрива на посіви лише на 0,39-

0,93т/га. Підвищення азотного живлення на N15 по-

закореневим способом у фазу виходу у трубку ози-

мої пшениці призвело до збільшення урожайності 

зерна пшениці озимої до 3,48-3,94 т/га, що порів-

няно більше на 0,52-0,98т/га із контрольним варіа-

нтом. 

За висновками науковців найвищі показники 

урожайності пшениці озимої в середньому за роки 

досліджень було відмічено на варіантах класичного 

та плоскорізного обробітку ґрунту із використан-

ням повної норми внесення мінеральних добрив з 

локальним внесенням N30 та підживленням N15 (від-

повідно 3,91 і 3,94 т/га). При цьому, приріст уро-

жаю на зазначених варіантах досліду був на рівні 

відповідно 0,95 і 0,98 т/га. А додатково внесення мі-

нерального азоту підсилило формування активних 

вуглеводів у рослинах, що дало поштовх до підви-

щення рівня урожайності зерна пшениці озимої з 

одиниці площі[5]. 

Найнижчою урожайність озимої пшениці була 

відмічена на варіанті, де не вносили добрива на 

фоні поверхневого обробітку ґрунту на глибину 10-

12 см і становила на рівні 2,45 т/га. 

Одночасно із цим з кількісною оцінкою існу-

ють також і якісні показники аналізу та оцінки ефе-

ктивності способів обробітку ґрунту, оскільки вони 

також мають вплив на економічні результати цих 

способів.  

Хімічний склад зерна озимої пшениці налічує 

всі необхідні елементи для раціону повного харчу-

вання людини: білки вуглеводи, жири, ферменти, 

вітаміни та мінеральні речовини, а також тварин-

них кормів. Найціннішим компонентом озимої 

пшениці є білок, вміст якого в зерні може колива-

тися від 10 до 22%. Замінити ці білки іншими по-

живними речовинами практично неможливо. У зе-

рні пшениці найцінніша складова частинка це білок 

клітковини. 
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Вміст клітковини це один із найважливіших 

показників якості та елементів оцінки зерна у хлі-

боприймальних підприємствах, який в ході наших 

експериментальних досліджень варіював залежно 

від способу основного обробітку грунту та кілько-

сті використаних мінеральних добрив. 

Розглядаючи якісні показники оцінки зерна 

озимої пшениці, слід враховувати вміст клейко-

вини, скловидність, та інші (табл.3). 

Завдяки обробітку ґрунту плоскорізом системи 

удобрення були більш ефективнішими, тому мали 

високі якісні показники пшениці озимої. Відмін-

ність порівняно із контрольним варіантом відмі-

чена таким чином, за вмістом клейковини в межах 

9,0-10,6%, за рівнем показника скловидності 13,9-

24,0% та за вмістом білка на рівні 3,3-3,5%. Зерно 

озимої пшениці за всіма зазначеними показниками 

належало до III класу. Варто зауважити, що дискове 

лущення у поєднанні із оранкою грунту на 28-30 см 

забезпечило максимальний вміст білка серед варіа-

нтів сумісного удобрення N60P60K60+N30+N15 і від-

повідно був на рівні 12,99%, що порівняно вище із 

поверхневим обробітком грунту на 0,06% та плос-

корізним обробітком на 0,47%. 

На варіантах досліджень, де застосували пове-

рхневий обробіток ґрунту, було встановлено пози-

тивний вплив на якісні оцінки зерна озимої пше-

ниці, та у порівнянні на природному агрохімічному 

фоні різниця з склала: по вмісту клейковини 5,6-

5,8%, за якісним показником скловидності 11,7-

23,0% та за вмістом білка 3,22-3,91%. Практично за 

усіма показниками якості зерно відповідало III 

класу. 

 

Таблиця 3 

Вплив способів обробітку ґрунту та удобрення на якість зерна озимої пшениці (середнє за 2015-2016рр.) 

Спосіб основного обробітку 

ґрунту 
Мінеральне живлення 

В
м

іс
т 

к
л
ей

-

к
о

в
и

н
и

, 
%

 

С
к
л
о

в
и

д
-

н
іс

ть
,%

 

П
о

к
аз

н
и

к
 

ІД
К

 

Б
іл

о
к
,%

 

Дискове лущення та оранка 

на 28-30 см 

Без добрив 17,9 41,2 81 9,02 

N60P60K60+ N30 23,9 53,8 78 12,34 

N60P60K60+ N30+ N15 25,4 63,4 63 12,99 

Плоскорізний обробіток гру-

нту на глибину 28-30 см 

Без добрив 19,2 45,1 78 10,42 

N60P60K60+ N30 26,9 55,1 75 12,33 

N60P60K60+ N30+ N15 28,5 65,2 61 12,52 

Поверхневий обробіток ґру-

нту на глибину 10-12 см 

Без добрив 17,2 40,9 83 9,19 

N60P60K60+ N30 23,5 52,9 78 12,24 

N60P60K60+ N30+ N15 23,7 64,2 64 12,93 

 

На варіантах різних систем удобрення найви-

щий вміст сирої клейковини 25,4-28,5%, показник 

скловидності 45,1-65,2% та вміст білка 10,42-

12,52% було відмічено при використанні плоскорі-

зного обробітку ґрунту на глибину 28-30 см. А най-

менші показники були нами відмічені на варіантах, 

де використовували прийом дискування поверхне-

вого обробітку ґрунту на глибину 10-12 см. 

Отже, система удобрення фітоценозу озимої 

пшениці у поєднанні із способом основного обробі-

тку ґрунту в цілому позитивно вплинули на показ-

ники якості зерна озимої пшениці, підвищуючи їх 

порівняно з природним агрохімічними фоном, а 

саме: вміст клейковини зріс на 3,4-9,3%, скловид-

ність підвищилась на 10,0-23,2%, за вмістом білка 

показники зросли на 1,91-3,98%. 

На варіантах із використанням мінерального 

удобрення зерно пшениці озимої за всіма якісними 

показниками належало до III класу, а найвищі пока-

зники - були отримані на варіантах де використову-

вали плоскорізний спосіб обробітку ґрунту. 

Ситуація, що склалася на сьогодні в зерновій 

галузі України свідчить про необхідність вирі-

шення проблеми забезпечення сталості виробниц-

тва продовольчого зерна пшениці високої якості, 

підвищення його конкурентоспроможності та при-

бутковості. Ефективність виробництва як економі-

чна категорія відображає дію об’єктивних економі-

чних законів, яка виявляється в результативності 

виробництва. Рівень розвитку виробництва зерно-

вого господарства визначається насамперед таким 

натуральним показником, як динаміка посівних 

площ, валових зборів та урожайності[6,9-11]. 

Результати розрахунків Кучер А. та Кучер Л. 

засвідчили, що застосування мінімальної технології 

вирощування озимої пшениці виявилося економі-

чно менш ефективним порівняно із традиційною 

(хоч і не суттєво), тоді як нульової технології — 

ефективнішим проти традиційної. Досягти зазначе-

ного економічного ефекту можливо за своєчасного 

й повного виконання технологічних операцій, пе-

редбачених технологічною картою. Разом з тим  

Шкуренко Л.В. зазначає, що високоінтенсивні со-

рти при забезпеченні кращими попередниками, до-

статній кількості мінеральних добрив та оптималь-

них строках їх внесення можуть збільшити прибут-

ковість цієї культури на 29%. [6,7]. 

Доповнення традиційного удобрення пшениці 

озимої магнієм, сіркою і мікроелементами зумо-

вило зростання врожайності зерна на 14%. Поси-

лення системи захисту посівів шляхом включення 

обробки вегетуючих рослин інсектицидом забезпе-

чило зростання приросту врожайності на 16,2%, а 

інсектицидом і фунгіцидами — на 37%. Комплек-
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сне застосування в технології вирощування пше-

ниці озимої чинників інтенсифікації — високопро-

дуктивні сорти, система удобрення, яка доповнена 

сіркою, магнієм та мікроелементами, інтегрований 

захист посівів — дає можливість підвищити вро-

жайність зерна пшениці озимої до 7,0 т/га з одер-

жанням 14144 грн/га прибутку[8].  

Економічна ефективність заходів основного 

обробітку ґрунту у сівозміні, що вивчалась наве-

дена в таблиці 4. 

На усіх дослідних варіантах застосування мі-

неральних добрив, зважаючи на їх високу вартість, 

призвело до зростання виробничих витрат майже в 

два рази, ніж на варіантах без застосування добрив, 

що в кінцевому результаті, відобразилось на собіва-

ртості продукції. 

Проте, порівнюючи удобрені рівні живлення, 

констатуємо, що собівартість зерна озимої пшениці 

за плоскорізного обробітку ґрунту порівняно на 

269-281 грн. нижче, як на варіантах із класичним 

обробітком грунту. Використання мінерального 

удобрення сприяло підвищенню собівартості зерна 

озимої пшениці, що в свою чергу спричинило до 

зниження рівня рентабельності. Максимальний рі-

вень рентабельності був нами відмічений на варіа-

нтах без мінерального удобрення і був на рівні: 

109,4% – при плоскорізному обробітку ґрунту, при 

класичному обробітку ґрунту цей показник стано-

вив – 95,2%, а при поверхневому обробітку -76,2%. 

 

Таблиця 4. 

Економічна ефективність вирощування озимої пшениці залежно від способів основного обробітку ґрунту 

та від фону живлення, 2015-2016рр. 

Показники 

Дискове лущення + оранка 

на 28-30 см 

Плоскорізний обро-

біток 

Поверхневий обробі-

ток 

Б
ез

 д
о
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N
P

K
+
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0
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Урожайність, т/га 2,96 3,83 3,91 2,95 3,89 3,94 2,45 3,32 3,48 

Приріст врожаю 0 0,87 0,95 -0,01 0,93 0,98 -0,51 0,36 0,52 

Вартість урожаю з 1 

га, тис.грн. 
7400 9575 9775 7375 9725 9850 6125 8300 8700 

в т.ч. приросту 0 2175 2375 -25 2325 2450 -1275 900 1300 

Виробничі витрати 

на 1 га, грн.  
3790 6855 7012 3521 6587 6731 3476 6541 6892 

Собівартість продук-

ції, грн./т 
1300 1810 1814 1211 1711 1727 1419 1970 1980 

Чистий прибуток з 1 

га, грн.  
3610 2720 2763 3854 3138 3119 2649 1759 1808 

Рівень рентабельно-

сті, % 
95,2 39,7 39,4 109,4 47,6 46,3 76,2 26,9 26,2 

 

Зробивши аналіз показників економічної ефек-

тивності, виявлено, що плоскорізний обробіток ґру-

нту при поєднанні з мінеральним удобренням спо-

нукає підвищенню рівня рентабельності приблизно 

на 7,9% в порівнянні із класичною системою обро-

бітку ґрунту.  

Тому ведення інтенсивного землеробства, пот-

ребує використання технології, які могли б базува-

лися на систематичному мінімальному обробітку 

ґрунту, та в найкоротші строки за мінімальних за-

трат в змозі забезпечити значне підвищення родю-

чості та продуктивності чорноземів перш за все за 

рахунок правильного підбору технології вирощу-

вання. 

Провівши дослідження, можна стверджувати 

із вищевикладеного матеріалу, що в зернопаропро-

сапній сівозміні при чергуванні наступних культур: 

чистий пар, озима пшениця, цукрові буряки, ячмінь 

доцільно проводити плоскорізний обробіток грунту 

на глибину 28-30 см.  

Найкращим варіантом удобрення виявилося 

використання мінерального живлення в нормі 

N60P60K60+N30+N15, що забезпечує формування най-

вищих показників продуктивності 3,94т/га із вміс-

том клейковини 28,5%, та вмістом білка – 12,33%. 
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Анотація 

Представлено трьохрічні результати досліджень по вивченню впливу способів та строків застосу-

вання регулятора росту Емістим С на елементи продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу Пра-

вобережного, на сірих лісових ґрунтах.  

В середньому за 2017-2019 роки найбільш ефективною виявилась обробка регулятором росту Емісти-

мом С картоплиння, ніж безпосередньо перед садінням бульб. У сортів Дніпрянка і Поляна найвищу уро-

жайність отримано на варіанті 6, де регулятором росту Емістимом С картоплиння оброблялось у фазі схо-

дів, відповідно – 27,2 і 31,3 т/га. 

Встановлено, що в середньому за 2017-2019 роки, спостерігалось суттєве збільшення кількості бульб 

під кущем у сортів Дніпрянка і Поляна, при обробці картоплиння у фазі сходів, відповідно до 13 і 18,5 шт., 

проти 9,9 і 14,3 шт. на контролі, маса товарних бульб зростала відповідно до 77,6 і 87,6 г, проти 66,1 і 65,3 

г на контролі, товарність відповідно до 89,3 і 87,1 %, проти 81,1 і 76,8 % на контролі. 

Способи та строки обробки регулятором росту більше впливали на вміст сухих речовин і крохмалю в 

бульбах картоплі сорту Дніпрянка, даний сорт також відзначався вищими показниками вмісту сухої речо-

вини та крохмалю порівняно із сортом Поляна. Найбільший ефект отримано для сорту Дніпрянка на варі-

анті 6, де картоплиння оброблялось регулятором росту Емістим С у фазі повних сходів, вміст сухої речо-

вини і крохмалю відповідно становив 22,6 і 16,3 %. Для сорту Поляна відмічено тенденцію до збільшення 

цих показників на варіанті 8 при трикратній обробці Емістимом С картоплиння у фазі сходів, бутонізації, 

цвітіння, відповідно сухої речовини і крохмалю – 19,0 і 13,0 %. 

Abstract 

It is shown the three-year’s results of investigation connected with study the effect of methods and terms of 

growth regulator Emistym S using on the elements of potato varieties production under conditions of right-bank 

Forest-Steppe, on gray forest soils.  
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The most efficient was the growth regulator Emistym S treatment of potato shoots during vegetation, than the 

same treatment of tubers before potato planting in average 2017-2019 years. In the Dnipryanka and Polyana vari-

eties, the highest yield was obtained in option 6, where potato cultivator Emistym S was treated in the seedling 

phase, respectively – 27,2 and 31,3 t / ha. 

It was found that on the average for the years 2017-2019, there was a significant increase in the number of tubers under 

the bush in the varieties of Dnipryanka and Polyana, while processing potatoes in the germination phase, respectively to 13 

and 18,5 units, against 9,9 and 14,3 pcs. on control, the weight of marketable tubers increased according to 77,6 and 87,6 

g, against 66,1 and 65,3 g on control, marketability according to 89,3 and 87,1%, against 81,1 and 76,8 % on control. 

The methods and timing of growth regulator treatment had a greater influence on the content of solids and 

starch in the potatoes of the Dnipryanka potatoes, this variety was also marked by higher dry matter and starch 

content compared to Polyana. The greatest effect was obtained for the Dnipryanka variety in variant 6, where the 

potato was treated with the growth regulator Emistym S in the phase of complete sprouting, the dry matter and 

starch content were respectively 22,6 and 16,3%. 

For the Polyana variety the tendency to increase of these indicators in variant 8 was observed at triple treatment 

with Emistym S of potato in the stage of sprouting, budding, flowering, respectively of dry matter and starch – 19,0 and 

13,0%. 

Ключові слова: сорти картоплі, регулятор росту, висота рослин, кількість стебел у кущі, площа листя, 

урожайність, товарність та крохмальність бульб. 

Keywords: potato varieties, growth regulator, plant height, number of stems in the bush, leaf area, yield, 

marketability and starch of tubers. 

 

Постановка проблеми. Картопля - належить 

до основних продуктів харчування для людей в 

світі. Вона займає п'яте місце серед джерел енергії 

в харчуванні людей поступаючись: пшениці, ку-

курудзі, рису і ячменю. В 100 г сирої маси бульб 

картоплі міститься близько 295 кДж або прибли-

зно 70 ккал, і відповідно залежно від вмісту кро-

хмалю показники коливаються від 65 до 90 ккал [2, 

3, 6, 9, 10].  

Картоплю в Україні вирощують в усіх ґрун-

тово-кліматичних зонах. Посівні площі під нею зай-

мають понад 1,5 млн. га, а урожайність в серед-

ньому знаходиться на рівні 100 – 130 ц/га [4, 6, 9]. 

Проте, для забезпечення ефективного ведення га-

лузі картоплярства в умовах України необхідно 

отримувати врожай на рівні 250 – 300 ц/га бульб [2, 

3, 6, 7, 9, 10]. 

Отримання високих і стабільних врожаїв карто-

плі залежить від комплексу факторів, а саме: ґрун-

тово-кліматичних умов регіону, біологічних особли-

востей сортів, якості насіннєвого матеріалу, застосу-

вання мінеральних і органічних добрив, агротехніки 

та фітосанітарного стану посіву [5, 8, 9].  

Застосування високих норм добрив під посів ка-

ртоплі, при зростанні їх вартості, вимагають пошуку 

та розробки шляхів, які сприяють підвищенню ефек-

тивності їх використання. Одним із факторів, який 

впливає на ефективність застосованих добрив, є за-

стосування регуляторів росту [7, 8, 10]. 

Актуальність теми. В Україні, велика увага в 

останні роки приділяється використанню регуляторів 

росту з метою посилення процесу бульбоутворення, 

підвищенню стійкості рослин до несприятливих умов 

та шкодочинних організмів в процесі вегетації та 

бульб в період зберігання. Відмічено різну чутливість 

сортів картоплі до регуляторів росту. Тому введення 

регуляторів росту в технологію виробництва картоплі 

потребує ретельного вивчення їх впливу на рослини 

залежно від способу і строків застосування. 

Мета і завдання досліджень. Визначити осо-

бливості росту і розвитку сортів картоплі та форму-

вання врожаю, залежно від способів та строків за-

стосування регулятора росту Емістиму С. 

Завдання досліджень - визначення впливу ре-

гулятора росту Емістим С на характер проходження 

фенологічних фаз, ріст, розвиток, урожайність сор-

тів картоплі а також якісні показники, залежно від 

способів та строків застосування препарату. 

Предмет дослідження – сорти картоплі: Дніп-

рянка і Поляна, регулятор росту Емістим С. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження з 

вивчення ефективності застосування регулятора 

росту Емістим С в посівах сортів картоплі проводи-

лись на протязі 2017 – 2019 рр. в умовах дослідного 

поля факультету агрономії та лісівництва ВНАУ. 

Дослідження по визначенню впливу регуля-

тора росту Емістим С на продуктивність сортів ка-

ртоплі проводилися на сірих опідзолених грунтах.  

Кліматичні умови в роки проведення польових 

досліджень показують, що вони є сприятливими 

для вирощування сільськогосподарських культур, 

зокрема сортів картоплі. 

Технологія вирощування сортів картоплі була 

загальноприйнятою для зони досліджень.  

Польові та лабораторні дослідження прове-

денні за загальноприйнятими методиками [1]. 

Досягнення поставленої мети здійснювалось 

шляхом проведення польових та лабораторних дос-

лідів за наступною схемою: 1. Контроль (без регу-

лятора росту); 2. Обробка Емістимом С бульб ; 3. 

Обробка Емістимом С бульб та картоплиння у фазі 

сходів; 4. Обробка Емістимом С бульб, та картоп-

линня у фазі сходів, бутонізації; 5. Обробка Емісти-

мом С бульб та картоплиння у фазі сходів, бутоні-

зації, цвітіння; 6. Обробка Емістимом С картоп-

линня у фазі сходів; 7. Обробка Емістимом С 

картоплиння у фазі сходів, бутонізації; 8. Обробка 

Емістимом С картоплиння у фазі сходів, бутоніза-

ції, цвітіння; 9. Обробка Емістимом С картоплиння 

у фазі бутонізації; 10. Обробка Емістимом С карто-

плиння у фазі бутонізації, цвітіння; 11. Обробка 

Емістимом С картоплиння у фазі цвітіння. 

Для вивчення ефективності реагування сортів 
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картоплі на способи та строки застосування препа-

рату Емістим С був проведений виробничий дослід 

у 2017 – 2019 роках в умовах дослідного поля 

ВНАУ. 

Фенологічні спостереження, проведені на про-

тязі вегетації картоплі показали, що способи та кра-

тності застосування регулятора росту Емістим С не 

впливають на дати настання фенологічних фаз. 

У сортів Дніпрянка і Поляна в середньому за 

2017-2019 рр. період сходи-бутонізація тривав від-

повідно – 17 і 20 днів. Цвітіння наставало відпо-

відно через 60 і 64 днів після садіння, або через 28 і 

33 днів після появи сходів. Вегетаційний період в 

середньому тривав 95 і 107 днів. 

Обробка бульб та картоплиння регулятором ро-

сту Емістим С не змінювала тривалість міжфазних пе-

ріодів. Вони визначались біологічними особливос-

тями досліджуваних сортів. Оскільки сорт Дніпрянка 

належить до групи ранніх, а сорт Поляна – до серед-

ньоранніх, то тривалість всіх міжфазних періодів для 

сорту Дніпрянка була меншою, ніж для сорту Поляна. 

В середньому за 2017-2019 рр. масові сходи 

для сорту Дніпрянка з’явились через 32, а для сорту 

Поляна – через 31 день. Період сходи-бутонізація 

тривав відповідно 17 і 20 днів. Цвітіння у сортів 

Дніпрянка і Поляна відмічено відповідно через 60 і 

64 днів. Повне відмирання картоплиння наступило 

відповідно через 95 і 107 днів після садіння. 

В той же час необхідно відмітити, що трива-

лість фенологічних фаз дещо коливалась за роками 

досліджень. Так, в 2019 році всі фенологічні фази у 

обох сортів наставали дещо раніше, ніж в 2017 і 

2018 рр. Найбільш тривалий вегетаційний період 

досліджувані сорти мали в 2017 році. 

Кількість стебел у кущі залежить від особливо-

стей сорту. При вивченні способів і строків засто-

сування регулятора росту Емістим С виявлено, що 

дещо більшу стеблоутворювальну здатність має 

сорт Поляна. Застосування регулятора росту Еміс-

тиму С в роки досліджень сприяло збільшенню кі-

лькості стебел і висоти рослин картоплі (Табл.1). 

Так, в 2017 р. кількість стебел на одну рослину у 

сортів Дніпрянка і Поляна у контрольному варіанті 

становила відповідно 4,1 і 4,6 шт., а на варіанті 6, 

де застосовували Емістим С у фазі сходів, суттєво 

зростала відповідно до 4,7 і 5,7 шт. 

В 2018 році кількість стебел на одну рослину у 

контрольному варіанті у сортів Дніпрянка і Поляна 

відповідно становила 3,5 і 3,4 шт. Для сорту Дніп-

рянка на варіанті 6 спостерігалось суттєве зрос-

тання цього показника до 4,4 шт., а для сорту По-

ляна істотних змін цього показника не відмічалось. 

Таблиця 1 

Вплив способів і строків застосування регулятора росту Емістим С  

на біометричні показники картоплі (2017 – 2019 рр.) 
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Сорт Дніпрянка 

1. 4,1 3,5 3,8 3,8 61,0 48,0 36,0 48,3 29,0 24,0 19,0 24,0 

2. 4,3 3,8 3,8 4,0 63,0 51,0 37,0 50,4 31,0 25,0 21,0 25,7 

3. 4,3 3,5 3,8 3,9 63,0 52,0 39,0 51,2 33,0 25,0 22,0 26,7 

4. 4,4 4,0 3,8 4,1 64,0 51,0 39,0 51,2 35,0 31,0 22,0 29,3 

5. 4,4 4,0 4,1 4,2 64,0 52,0 40,0 51,9 35,0 33,0 29,0 32,3 

6. 4,7 4,4 4,3 4,5 66,0 54,0 41,0 53,6 38,0 33,0 32,0 34,3 

7. 4,6 3,8 4,3 4,2 64,0 51,0 40,0 51,8 36,0 32,0 26,0 31,3 

8. 4,3 3,6 4,3 4,1 63,0 51,0 40,0 51,3 36,0 32,0 27,0 31,7 

9. 4,2 3,7 3,9 3,9 62,0 51,0 38,0 50,3 35,0 30,0 29,0 31,3 

10. 4,3 3,7 4,0 4,0 64,0 51,0 39,0 51,4 36,0 32,0 29,0 32,3 

11. 4,2 3,5 3,9 3,9 63,0 51,0 37,0 50,2 35,0 32,0 28,0 31,7 

Сорт Поляна 

1. 4,6 3,4 3,8 3,9 54,0 47,0 35,0 45,4 33,0 26,0 22,0 27,0 

2. 5,0 4,1 4,2 4,4 57,0 48,0 36,0 46,9 36,0 28,0 24,0 29,3 

3. 5,3 4,1 4,3 4,6 56,0 48,0 36,0 46,5 37,0 29,0 24,0 30,0 

4. 5,3 4,0 4,2 4,5 56,0 48,0 37,0 46,9 36,0 31,0 26,0 31,0 

5. 5,6 4,0 4,6 4,7 58,0 49,0 38,0 48,3 38,0 32,0 28,0 32,7 

6. 5,7 4,1 4,6 4,8 60,0 51,0 38,0 49,5 48,0 34,0 33,0 38,3 

7. 5,1 3,8 4,5 4,5 59,0 47,0 38,0 47,9 45,0 33,0 30,0 36,0 

8. 5,3 3,4 4,4 4,4 59,0 49,0 36,0 48,0 40,0 32,0 31,0 34,3 

9. 4,8 4,1 4,2 4,4 57,0 48,0 35,0 46,7 38,0 32,0 30,0 33,3 

10. 5,0 3,9 4,4 4,4 58,0 48,0 37,0 47,6 36,0 33,0 32,0 33,7 

11. 4,9 3,4 4,1 4,1 55,0 48,0 35,0 45,9 37,0 31,0 31,0 33,0 
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В 2019 році кількість стебел на одну рослину у 

контрольному варіанті у сортів Дніпрянка і Поляна 

становила 3,8 шт. Для сорту Дніпрянка спостеріга-

лось суттєве зростання кількості стебел на варіан-

тах де оброблялось Емістимом С картоплиння у 

фазі сходів (вар. 6), сходів і бутонізації (вар. 7), схо-

дів-бутонізації та цвітіння (вар. 8) – до 4,3 шт., 

проти 3,8 шт. на контролі. Для сорту Поляна відмі-

чалось суттєве зростання цього показника на всіх 

варіантах, де застосовували регулятор росту Еміс-

тим С. Більша кількість стебел отримана на варіан-

тах, де проводилась обробка Емістимом С бульб та 

картоплиння у фазі сходів, бутонізації, цвітіння 

(вар. 5) і обробка Емістимом С картоплиння у фазі 

сходів (вар. 6) – 4,6 шт., проти 3,8 шт. на контролі.  

В середньому за 2017-2019 рр. для сорту Дніп-

рянка кількість стебел на одну рослину суттєво збі-

льшувалась на варіанті 6, де картоплиння обробля-

лось регулятором у фазі сходів – на 0,7 шт. при 3,8 

шт. на контролі. Для сорту Поляна кількість стебел 

на одну рослину суттєво зростала по всіх варіантах 

обробки регулятором, але максимальним відзнача-

вся варіант 6, де картоплиння оброблялось у фазі 

сходів – на 0,9 шт. при 3,9 шт. на контролі. 

В наших дослідженнях застосування Емістиму 

С позитивно впливало на висоту рослин. В 2017 

році висота рослин була вищою, ніж в 2018 і 2019 

рр. (Табл. 1). Відомо, що метеорологічні умови вегета-

ційного періоду, насамперед кількість опадів, впливають 

на формування вегетативної маси. Тому висота рослин у 

2017 була найбільшою серед років проведення спостере-

жень. В 2017 році цей показник суттєво зростав для 

сорту Дніпрянка на варіанті 6, де оброблялось Емісти-

мом С картоплиння у фазі сходів – на 5 см, проти 61 см 

на контролі, для сорту Поляна на відповідному варіанті 

на 6 см, проти 54 см на контролі. 

В 2018 році цей показник суттєво зростав для 

сорту Дніпрянка по всіх варіантах, де застосову-

вали Емістим С, але вищий показник отримано на 

варіанті 6, де оброблялось Емістимом С картоп-

линня у фазі сходів – на 6 см, проти 48 см на конт-

ролі, для сорту Поляна на відповідному варіанті на 

4 см, проти 47 см на контролі. 

В 2019 році висота рослин вирощуваних сортів ка-

ртоплі була найнижчою серед років проведення дослі-

джень. У даному році для сорту Дніпрянка висота рос-

лин картоплі збільшилась суттєво на варіанті, де прово-

дилась обробка Емістимом С бульб, по сходах та у фазі 

бутонізації, цвітіння на 4 см (вар. 5), при обробці Еміс-

тимом С картоплиння у фазі сходів на 5 см (вар. 6), та 

при обробці Емістимом С картоплиння у фазі сходів, 

бутонізації (вар. 7) і при обробці Емістимом С картоп-

линня у фазі сходів, бутонізації, цвітіння (вар. 8) на 4 

см.  

Для сорту Поляна в 2019 році суттєвого збіль-

шення висоти рослин не спостерігалось. В серед-

ньому за три роки польових досліджень на обох со-

ртах Дніпрянка і Поляна висота рослин збільшува-

лась на варіанті 6, де картоплиння оброблялось 

регулятором росту у фазі сходів відповідно на 5,3 

см проти 48,3 см на контролі та на 4,1 см проти 45,4 

см на контролі.  

Обробка бульб та картоплиння регулятором ро-

сту Емістим С позитивно впливала на площу листової 

поверхні картоплі. Площа листя сорту Поляна в сере-

дньому за 2017-2019 рр. була дещо більшою, ніж для 

сорту Дніпрянка (Табл. 1). Вона значно відрізнялась 

за роками досліджень. Так, в 2019 році на контроль-

ному варіанті площа листя сорту Дніпрянка становила 

19 тис. м2/га, а сорту Поляна – 22 тис. м2/га. На варіа-

нтах, де регулятором росту обробляли бульби і карто-

плиння відповідно зростала до 22-32 і 24-33 тис. м2/га. 

У 2018 р. цей показник склав на контролі у сортів 

Дніпрянка і Поляна 24 і 26 тис. м2/га відповідно. На 

варіантах, де регулятор росту Емістим С застосову-

вали по бульбах і по рослинах в період вегетації – 25-

33 і 28-34 тис. м2/га, а в 2017 р. відповідно – 29 і 33 

тис. м2/га на контролі, 31-38 і 36-48 тис. м2/га на варі-

антах, де застосовували регулятор росту Емістим С 

при обробці бульб та картоплиння. 

В 2018 і 2019 роках площа листя рослин сортів 

Дніпрянка і Поляна була дещо нижчою в порів-

нянні з 2017 роком, який видався найбільш воло-

гим. У сортів Дніпрянка і Поляна на протязі всіх ро-

ків досліджень були отримані вищі показники 

площі листя на варіанті 6, де картоплиння обробля-

лось регулятором росту Емістимом С у фазі сходів, 

і в середньому за 2017-2019 роки цей показник від-

повідно становив – 34,3 і 38,3 тис. м2/га, при 24,0 і 

27,0 тис. м2/га на контролі. 

Таким чином, отриманні результати дозволя-

ють зробити висновок, що в роки польових дослі-

джень більш ефективною виявилась обробка регу-

лятором росту Емістимом С рослин картоплі по ве-

гетації, ніж безпосередньо по бульбах. Для сорту 

Дніпрянка на варіанті, де картоплиння оброблялось 

Емістимом С у фазі сходів отримано максимальні 

величини біометричних показників картоплі: кіль-

кість стебел на одну рослину – 4,5 шт., висота рос-

лин – 53,6 см, площа листя – 34,3 тис. м2/га. Для 

сорту Поляна аналогічно на цьому варіанті також 

отримано суттєве збільшення біометричних показ-

ників картоплі: кількість стебел на одну рослину – 

4,8 шт., висота рослин – 49,5 см, площа листя – 38,3 

тис. м2/га. 

Серед факторів які впливають на рівень уро-

жайності картоплі – є застосування регуляторів ро-

сту. Одним з важливих питань для всіх груп регу-

ляторів росту є виявлення специфіки їх дії в залеж-

ності від виду і сорту рослин, а також способу 

застосування.  

Способи та строки застосування регулятора росту 

Емістим С в значній мірі впливали на урожайність кар-

топлі (Табл. 2). В 2017 році дослідження показали, що 

на обох сортах Дніпрянка і Поляна на варіанті 6, де об-

роблялось картоплиння Емістимом С у фазі сходів, 

було відмічено вищу урожайність відповідно 31,2 і 34,2 

т/га, при цьому прибавка урожаю відповідно становила 

6,0 і 5,7 т/га. 
В 2018 році на сорті Дніпрянка також отримано 

істотне збільшення урожайності картоплі на варіантах 
де трикратно оброблялось картоплиння Емістимом С 
у фазі сходів, бутонізації, цвітіння (вар. 8) та двократ-
ній обробці Емістимом С у фазі бутонізації, цвітіння 
(вар. 10) відповідно до 27,6 т/га і 27,3 т/га. При цьому 
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прибавка урожаю становила відповідно 6,8 т/га, 6,5 
т/га. Для сорту Поляна в 2018 році урожайність карто-
плі суттєво зросла на варіантах, де картоплиння обро-
блялось Емістимом С у фазі сходів (вар. 6) – до 31,3 
т/га, при обробці Емістимом С картоплиння у фазі бу-
тонізації (вар. 9) – до 31,7 т/га і при двохкратній обро-
бці Емістимом С у фази бутонізації і цвітіння (вар. 10) 
– до 31,7 т/га. При цьому прибавка урожаю становила 
відповідно 6,5 та 6,9 т/га.  

В 2019 році у сортів Дніпрянка і Поляна обробка 
картоплиння Емістимом С у фазі сходів (вар. 6) приз-
вела до істотного збільшення урожайності картоплі, 

відповідно 25,2 і 28,4 т/га, прибавка урожаю склала 
5,5-5,3 т/га.  

Результати досліджень наведені в таблиці 2, 
дозволяють зробити висновок, що в середньому за 
три роки польових досліджень найбільш ефектив-
ною є обробка регулятором росту Емістим С рос-
лин картоплі по картоплинню у фазі сходів.  

На середньоранньому сорті Поляна отримано 
більш високий ефект від застосування регулятора 
росту ніж на ранньостиглому Дніпрянка. 

Таблиця 2 

Урожайність сортів картоплі залежно від способів та строків застосування регулятора росту Емістим С, 

т/га (2017-2019 рр.) 

Варіанти 
Урожайність 

середнє 
± до конт-

ролю 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Сорт Дніпрянка 

1. Контроль (без регулятора росту) 25,2 20,8 19,7 21,9  

2. Обробка Емістимом С бульб 27,7 22,4 23,6 24,6 2,7 

3. Обробка Емістимом С бульб та картоплиння у фазі схо-

дів 
31,0 21,4 23,7 25,4 3,5 

4. Обробка Емістимом С бульб та картоплиння у фазі схо-

дів, бутонізації 
30,4 23,7 21,9 25,3 3,4 

5. Обробка Емістимом С бульб та картоплиння у фазі схо-

дів, бутонізації, цвітіння 
31,5 21,9 22,4 25,3 3,4 

6. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі сходів 31,2 25,2 25,2 27,2 5,3 

7. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі сходів, буто-

нізації 
29,7 22,1 22,0 24,6 2,7 

8. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі сходів, буто-

нізації, цвітіння 
27,3 27,6 23,0 26,0 4,1 

9. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі бутонізації 27,2 26,7 23,2 25,7 3,8 

10. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі бутонізації, 

цвітіння 
27,8 27,3 24,2 26,4 4,6 

11. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі цвітіння 27,0 23,2 21,9 24,0 2,1 

Сорт Поляна 

1. Контроль (без регулятора росту) 28,5 24,8 23,1 25,5  

2. Обробка Емістимом С бульб 30,3 27,7 26,9 28,3 2,8 

3. Обробка Емістимом С бульб та картоплиння у фазі схо-

дів 
34,0 27,1 27,4 29,5 4,0 

4. Обробка Емістимом С бульб та картоплиння у фазі схо-

дів, бутонізації 
32,6 28,0 25,3 28,6 3,2 

5. Обробка Емістимом С бульб та картоплиння у фазі схо-

дів, бутонізації, цвітіння 
34,0 29,3 25,4 29,6 4,1 

6. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі сходів 34,2 31,3 28,4 31,3 5,8 

7. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі сходів, буто-

нізації 
33,2 31,2 27,2 30,5 5,1 

8. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі сходів, буто-

нізації, цвітіння 
33,5 30,9 26,1 30,2 4,7 

9. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі бутонізац 33,3 31,7 26,8 30,6 5,1 

10. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі бутонізації, 

цвітіння 
33,7 31,7 27,1 30,8 5,4 

11. Обробка Емістимом С картоплиння у фазі цвітіння 33,1 29,7 27,7 30,2 4,7 

НІР05 2,3 3,0 3,6 3,2 1,3 

 

У сортів Дніпрянка і Поляна в середньому за 

три роки найвищі прирости отримано на варіанті 6, 

де регулятором росту Емістимом С обробляли кар-

топлиння у фазі сходів, відповідно – 5,3 і 5,8 т/га. 

В середньому за 2017-2019 рр. на сортах Дніп-

рянка і Поляна урожайність бульб картоплі на кон-

тролі склала відповідно 21,9 і 25,5 т/га. При вико-

ристанні регулятора росту Емістиму С урожайність 
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збільшилась у сортів Дніпрянка і Поляна на варіан-

тах 8 і 6, де регулятор росту застосовували при дво-

кратному обприскуванні картоплиння у фазі буто-

нізації-цвітіння і у фазі сходів на 20 і 24 % і 21 і 23% 

відповідно. 

Таким чином встановлено, що більш ефектив-

ною виявилась обробка регулятором росту Емістим 

С картоплиння, ніж насінних бульб. Максимальну 

врожайність бульб отримано при обробці регулято-

ром росту Емістимом С картоплиння у фазі сходів 

відповідно – 27,2 т/га для сорту Дніпрянка, та 31,1 

т/га для сорту Поляна. Приріст урожайності при 

цьому склав 5,3 і 5,8 т/га, відповідно. Збільшення 

кратностей обробки регулятором росту суттєво не 

впливало на ці показники. 

Дані про вплив способів та строків застосу-

вання регулятора росту на товарність бульб карто-

плі представлено в таблиці 3. 

Основними складовими елементами врожаю 

картоплі є кількість бульб під кущем і середня маса 

бульби.  

У 2017 році на обох сортах картоплі Дніпрянка 

і Поляна спостерігалось суттєве збільшення кілько-

сті бульб під кущем на варіанті 6, де Емістимом С 

оброблялось картоплиння у фазі сходів відповідно 

до 16 і 24 шт. У 2018 році спостерігалось істотне 

збільшення кількості бульб під кущем на обох сор-

тах. 

У 2018 році по сорту Дніпрянка цей показник 

зростав на варіанті 6 до 13 шт. Для сорту Поляна в 

цьому році кількість бульб під кущем істотно зрос-

тала на варіантах 6, 7, 8, 10, де картоплиння оброб-

лялось Емістимом С у фазі сходів, двохкратно у 

фази сходів, бутонізації, трьохкратно у фази сходи, 

бутонізації, цвітіння та при обробці Емістимом С у 

фази бутонізації, цвітіння відповідно до 17, 18, 20, 

20 шт.  

При застосуванні регулятора росту Емістим С 

у сортів Дніпрянка і Поляна в 2019 р. спостеріга-

лось суттєве збільшення кількості бульб під кущем 

на варіанті 6, де картоплиння оброблялось Емісти-

мом С у фазі сходів і відповідно становила 10 і 15 

шт.  

З даних таблиці 3 видно, що в середньому у 

2017-2019 роках, спостерігалось суттєве збіль-

шення кількості бульб під кущем у сортів Дніпря-

нка і Поляна у разі обробки картоплиння у фазі схо-

дів до 13 і 18,5 шт., відповідно, в порівнянні з 9,9 і 

14,3 шт. на контролі.  

В 2017 році на сортах Дніпрянка і Поляна 

отримано суттєве зростання маси товарної бульби 

на варіанті 6, відповідно до 82 і 91 г. 

В 2018 році на сорті Дніпрянка спостерігалась 

лише тенденція до збільшення маси товарної бу-

льби. Для сорту Поляна істотне збільшення цього 

показника відмічалось на варіантах 6, 8 і 9, де кар-

топлиння оброблялось Емістимом С у фазі сходів, 

при обробці картоплиння у фази сходів, бутонізації, 

цвітіння та при обробці у фазі бутонізації відпо-

відно до 102, 111, 123 г. 

Таблиця 3 

Вплив способів та строків застосування регулятора росту Емістим С на кількість під кущем, масу та това-

рність бульб картоплі (2017-2019 рр.) 

В
а

р
іа

н
т
и

 

Кількість бульб під кущем, шт. Маса товарних бульб, г Товарність, % 
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 р
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се
р

ед
н

є 
Сорт Дніпрянка 

1. 13 10 7 9,9 69 71 58 66,1 81 81 81 81,1 

2. 13 16 9 12,7 70 76 60 68,7 85 86 86 85,7 

3. 15 15 9 12,8 74 76 64 71,3 89 84 84 85,6 

4. 15 12 9 12,0 75 79 65 73,2 89 89 86 88,1 

5. 15 13 10 12,8 79 84 60 74,3 91 83 83 85,6 

6. 16 13 10 13,0 82 85 66 77,6 92 86 90 89,3 

7. 16 13 9 12,6 79 79 64 74,1 89 84 87 86,7 

8. 16 11 11 12,5 73 79 69 73,7 90 87 86 87,5 

9. 15 11 9 11,7 79 86 68 77,6 89 84 90 87,7 

10. 16 11 9 12,1 79 83 68 76,7 91 84 86 87,0 

11. 14 11 9 11,5 72 76 66 71,5 88 83 88 86,2 

Сорт Поляна 

1. 18 14 11 14,3 63 77 56 65,3 80 76 74 76,8 

2. 20 15 12 15,7 64 84 69 72,4 80 82 78 80,1 

3. 20 16 11 15,8 66 93 66 74,9 82 86 86 84,6 

4. 22 14 11 15,8 66 93 76 78,3 82 86 80 82,6 

5. 22 17 13 17,4 72 94 60 75,2 84 88 86 86,1 

6. 24 17 15 18,5 91 102 70 87,6 89 86 86 87,1 

7. 22 18 14 18,0 79 87 65 77,1 87 80 83 83,5 

8. 22 20 12 18,0 78 111 72 87,0 85 86 89 86,8 

9. 21 16 11 15,8 75 123 63 86,8 87 86 81 84,5 

10. 22 20 11 17,8 77 88 65 76,7 87 78 88 84,3 

11. 20 18 13 16,9 72 87 64 74,4 86 82 83 83,5 
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У 2019 р. спостерігалась лише тенденція зрос-

тання маси товарних бульб для сорту Дніпрянка на 

варіанті 6 до 66 г, для сорту Поляна спостерігається 

суттєве збільшення цього показника на варіанті 8, 

де обробка Емістимом С проводилась у фази сходів, 

бутонізації, цвітіння — до 72 г.  

У сортів Дніпрянка і Поляна в середньому за 

2017-2019 рр. середня маса товарної бульби відзна-

чилась вищими показниками при обробці регулято-

ром росту Емістим С у фазі сходів (вар. 6) і стано-

вила відповідно – 77,6 і 87,6 г, що на 17,4 і 34,1 г 

більше ніж на контролі.  

У 2017 році на сорті Дніпрянка товарність 

бульб на варіанті 6 суттєво збільшилась на 11% у 

порівнянні з контролем, і становила 92%. Для сорту 

Поляна в 2017 р. спостерігалась аналогічне збіль-

шення товарності бульб на варіанті 6 до 89 %. 

В 2018 р. на контролі для сорту Дніпрянка това-

рність складала 81%, суттєво зростала на варіанті 8, де 

обробка Емістимом С проводилась тричі у фази сходів, 

бутонізації, цвітіння – 87 %. В 2018 р. для сорту Поляна 

суттєве зростання товарності бульб відбувалось на ва-

ріанті 5, де Емістимом С оброблялись бульби, картоп-

линня по сходах та у фазі бутонізації, цвітіння – 88 %.  

В 2019 році для сорту Дніпрянка товарність 

бульб на контролі була 81%, на варіантах 6 і 9, де 

Емістимом С оброблялось картоплиння у фазі схо-

дів та у фазі бутонізації збільшилась до – 90 %. Для 

сорту Поляна в 2019 році суттєве збільшення цього 

показника відбувалось на всіх варіантах, де обробка 

Емістимом С проводилась по картоплинню. Найви-

щим показник товарності бульб був на варіанті 8, 

де картоплиння оброблялось Емістимом С тричі у 

фази сходів, бутонізації, цвітіння – 89 % (Табл. 3). 

У сортів Дніпрянка і Поляна в середньому за 

роки проведення досліджень у разі обробки карто-

плиння у фазі сходів зростала маса товарних бульб 

на 17 і 34 %, відповідно, проти 66,1 і 65,3 г на кон-

тролі; середня вага товарної бульби на 11,5 і 22,3 г 

(при 66,1 і 65,3 г на контролі); товарність – на 10 і 

13 %, проти 81,1 і 76,8 % на контролі.  

В 2017 р. відмічався дещо нижчий вміст сухої ре-

човини і крохмалю за роки досліджень у обох сортів 

картоплі, що пов'язано з надмірним зволоженням в пе-

ріод вегетації картоплі (Табл. 4). Для сорту Дніпрянка 

на контролі суха речовина складала 19,4%, суттєво зро-

стала на варіанті 6, де обробка Емістимом С проводи-

лась у фазі сходів до 21,1%, вміст крохмалю до 15,0% 

проти 13,8% на контролі, вихід крохмалю до 46 ц/га, 

проти 34,6 ц/га на контролі.  

В 2017 р. для сорту Поляна відмічалось суттєве 

збільшення вмісту сухої речовини на варіантах 6 і 10, 

де Емістимом С картоплиння оброблялось у фазі схо-

дів, та двічі у фази бутонізації, цвітіння до 17,7% при 

15,8% на контролі, крохмалю на відповідних варіантах 

до 11,9% проти 10,2% на контролі. Вищий вихід крох-

малю з 1 га відмічався на варіанті 6, де картоплиння об-

роблялось у фазі сходів і становив 40,7 ц/га проти 29,1 

ц/га на контролі. 

Сорт Дніпрянка відзначається вищими показ-

никами сухої речовини та крохмалю ніж Поляна. 

В 2018 році для сорту Дніпрянка вміст сухої 

речовини на контролі був 21,3%, а на варіанті 6, де 

Емістимом С обприскувалось картоплиння у фазі 

сходів, суттєво зростав до 24,3%. Оскільки між вмі-

стом сухої речовини і крохмалю в бульбах картоплі 

існує пряма корелятивна залежність, то відповідно 

на цьому варіанті зростав і вміст крохмалю до 

17,8%. Збільшувався вихід крохмалю з 31,4 ц/га до 

44,9 ц/га на варіанті 6 і до 45,6 ц/га на варіанті 10, 

де картоплиння оброблялось у фази бутонізації і 

цвітіння. Для сорту Поляна в 2019 році, як і в попе-

редньому році відмічалась тенденція до зниження 

показників якості картоплі при збільшенні кратно-

сті обробітків регулятором росту Емістим С. 

В 2019 р. прийоми, які досліджувались, сут-

тєво не вплинули на вміст сухої речовини та крох-

малю у бульбах сорту Дніпрянка, а для сорту По-

ляна відмічалась тенденція до зниження вмісту су-

хої речовини і крохмалю при збільшенні кількості 

обробітків регулятором росту.  

В середньому за 2017-2019 рр. для сорту Дніп-

рянка максимальний вміст сухої речовини встанов-

лено при обробці картоплиння Емістимом С у фазі 

повних сходів і становив 22,6% проти 21,1% на ко-

нтролі, а крохмалю – 16,3%, проти 15,1% на конт-

ролі.  
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Таблиця 4 

Вплив способів та строків застосування регулятора росту Емістиму С  

на якість бульб картоплі (2017-2019 рр.) 
В

а
р

іа
н

т
 Вміст на сиру масу 

суха речовина, % крохмаль, % вихід крохмалю, ц/га 
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1
7

 р
. 

2
0

1
8
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. 

2
0

1
9

 р
. 

се
р

ед
н
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Сорт Дніпрянка 

1. 22,7 21,3 19,4 21,1 16,4 15,1 13,8 15,1 32,3 31,4 34,6 32,8 

2. 22,3 22,7 19,8 21,6 16,0 16,4 14,4 15,6 37,8 36,7 39,7 38,1 

3. 22,3 23,2 20,4 22,0 16,0 16,8 14,0 15,6 37,9 36,0 43,2 39,0 

4. 22,5 23,5 20,0 22,0 16,2 17,1 14,0 15,8 35,5 40,5 42,5 39,5 

5. 21,9 23,4 20,1 21,8 15,7 17,0 14,6 15,8 35,2 37,2 46,0 39,5 

6. 22,3 24,3 21,1 22,6 16,0 17,8 15,0 16,3 40,3 44,9 46,6 43,9 

7. 23,2 22,8 20,7 22,2 16,8 16,5 14,5 15,9 37,0 36,5 43,1 38,9 

8. 21,7 22,9 21,0 21,9 15,5 16,6 14,1 15,4 35,7 45,8 38,5 40,0 

9. 23,9 22,8 20,6 22,4 17,5 16,4 14,7 16,2 40,6 43,8 40,0 41,5 

10. 23,1 23,1 20,2 22,1 16,7 16,7 14,9 16,1 40,4 45,6 41,3 42,4 

11. 22,3 23,7 20,8 22,3 16,0 17,3 14,0 15,8 35 40,1 37,6 37,6 

Сорт Поляна 

1. 20,1 20,0 15,8 18,6 14,0 14,0 10,2 12,7 32,3 49,7 29,1 37,0 

2. 20,1 19,9 16,4 18,8 14,0 13,9 10,8 12,9 37,7 55,6 32,6 42,0 

3. 18,3 19,4 17,4 18,4 12,4 13,4 11,6 12,5 34 49,5 39,4 41,0 

4. 19,5 19,2 16,3 18,3 13,5 13,2 10,6 12,4 34,2 54,6 34,6 41,1 

5. 19,3 20,4 16,8 18,8 13,3 14,3 11,1 12,9 33,8 56,5 37,6 42,6 

6. 18,9 18,5 17,7 18,4 13,0 12,6 11,9 12,5 36,9 59,3 40,7 45,6 

7. 17,4 19,8 17,5 18,2 11,6 13,7 11,7 12,3 31,6 54,3 38,8 41,6 

8. 20,4 19,6 16,9 19,0 14,3 13,6 11,2 13,0 37,3 63 37,4 45,9 

9. 18,3 19,6 17,6 18,5 12,4 13,6 11,8 12,6 33,2 57,9 39,3 43,5 

10. 19,3 18,8 17,7 18,6 13,3 12,9 11,9 12,7 36,0 61,1 39,9 45,7 

11. 18,7 18,2 16,2 17,7 12,8 12,3 10,6 11,9 35,5 55,6 34,9 42,0 

Для сорту Поляна в середньому за роки прове-

дення досліджень максимальний віст сухої речо-

вини і крохмалю відзначено на варіанті 8, де карто-

плиння оброблялось тричі у фазі сходи-бутонізація-

цвітіння і становив відповідно 12,5 і 13,0 %. 

Вихід крохмалю з гектара суттєво зростав для 

всіх варіантів досліду, але для сорту Дніпрянка мав 

вищий показник для варіанту, де картоплиння об-

роблялось Емістим С у фазі сходів, і становив – 43,9 

ц/га, що в 1,3 рази більше у порівнянні з контролем, 

для сорту Поляна – 45,6 ц/га, що в 1,2 рази більше в 

порівнянні з контролем. 

Висновки 

1. В середньому за 2017-2019 роки найбільш 

ефективною виявилась обробка регулятором росту 

Емістимом С картоплиння, ніж безпосередньо пе-

ред садінням бульб. У сортів Дніпрянка і Поляна 

найвищу урожайність отримано на варіанті 6, де ре-

гулятором росту Емістимом С картоплиння оброб-

лялось у фазі сходів, відповідно – 27,2 і 31,3 т/га. 

2. Встановлено, що в середньому за 2017-

2019 роки, спостерігалось суттєве збільшення кіль-

кості бульб під кущем у сортів Дніпрянка і Поляна, 

при обробці картоплиння у фазі сходів, відповідно 

до 13 і 18,5 шт., проти 9,9 і 14,3 шт. на контролі; 

маса товарних бульб зростала відповідно до 77,6 і 

87,6 г, проти 66,1 і 65,3 г на контролі; товарність 

відповідно до 89,3 і 87,1 %, проти 81,1 і 76,8 % на 

контролі. 

3. Способи та строки обробки регулятором 

росту більше впливали на вміст сухих речовин і 

крохмалю в бульбах картоплі сорту Дніпрянка. На 

сорті Поляна прийоми істотно не вплинули на ці 

показники. Сорт Дніпрянка відзначався вищими 

показниками сухої речовини та крохмалю ніж По-

ляна. Найбільший ефект отримано для сорту Дніп-

рянка на варіанті 6, де картоплиння оброблялось ре-

гулятором росту Емістим С у фазі повних сходів, 

вміст сухої речовини і крохмалю відповідно стано-

вив 22,6 і 16,3 %. Для сорту Поляна відмічено тен-

денцію до збільшення цих показників на варіанті 8 

при трикратній обробці Емістимом С картоплиння 

у фазі сходів, бутонізації, цвітіння відповідно сухої 

речовини і крохмалю – 19,0 і 13,0 %. 
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Аннотация 

В статье рассматривается органная токката, сформировавшаяся в Венеции, и эстетические предпосылки 

к её появлению. Анализируются причины повышенного инструментального интереса у венецианских ор-

ганистов к концу XVI века, повлиявшего на формирование жанра органной токкаты. Описывается трактат 

Дж. Дируты «Трансильванец» (Новая метода игры на органе и других клавишных инструментов). Подни-

маются вопросы, касающиеся жанровой стилистики старинных органных токкат в связи с тенденциями 

европейского органостроения. 

Abstract 

In article considered the organ toccata created in Venice and esthetic prerequisites to its emergence. Analyzed 

are the reasons of the increased tool interest at the Venetian organists by the end of the 16th century which is 

influenced formation of a genre of the organ toccata. Described is the treatise of Girolamo Diruta’s  «Ill Transil-

vano» (New a game method on organ and other keyboard tools). Brought up are the questions concerning genre 

stylistics of ancient organ toccatas in connection with trends of the European organs building. 

Ключевые слова: Венецианская органная токката, трактат Дж. Дируты «Трансильванец» (Новая ме-

тода игры на органе и других клавишных), стилистика старинных органных токкат, традиции европей-

ского органостроения. 

Keywords: Venetian organ toccata, treatise of Girolamo Diruta’s «Ill Transilvano» (New a game method on 

organ and other keyboard tools), stylistics of ancient organ toccatas, traditions of the European organ building. 

Первые записанные в нотах органные токкаты 

относятся к концу XVI века. Что представляли со-

бой эти токкаты? М. Преториус, автор одного из са-

мых ранних музыкально-терминологических сло-

варей – «Syntagma musicum» (1619), пишет: «Ток-

ката – это прелюдия или преамбула, которую 

органист, пользуясь простыми оборотами и коло-

ратурами, импровизирует на органе или клавичем-

бало до того, как приступит к мотету или фуге» [7]. 

По-видимому, органная токката была к XVII веку 

настолько популярна, что Преториус выдел только 

её и не упомянул о существовании других жанро-

вых видов токкат – токкат для лютни [10] и ансам-

блевых токкат для медных духовых (фанфар), кото-

рые были в это время уже довольно популярны [ 9]. 

Из описания Преториуса следует, что токкаты 

могли исполняться не только на органе, но и других 

клавишных инструментах, в частности, – клавичем-

бало. Действительно, первые органные токкаты за-

писывались в основном на двухстрочном нотном 

стане без специального выделения партии педали, 

что позволяло включать их в репертуар и не распо-

лагавших педалью клавиров. Причины такой уни-

версальности токкат коренились в том, что в тех-

нике игры на существовавших в то время клавиш-

ных было много общего. Это заключение следует 

из трактата итальянского композитора и органиста 

Дж. Дируты (ит. Girolamo Diruta, 1546 (?) – 1625 

(?)) «Трансильванец» (Ill Transilvano) [6]. Француз-

ский теоретик Марен Мерсен (1636), отмечая досто-

инства ставшего популярным к концу XVI века кла-

вира, также писал: «На нём можно было исполнять 

всё то, что написано для органа» [1, с. 10].  

Родство раннего органного и клавирного ре-

пертуара было обусловлено художественной прак-

тикой времени. Изучая её, М. Друскин поясняет: 

«Два рода исполнительской деятельности (на ор-

гане и клавире – Т. П.) представали тогда нераз-

дельными. Каждый композитор был органистом. А 

коль скоро он играл на органе, то одновременно яв-

лялся и клавиристом» [1, с. 8]. Однако отметим, что 

как бы тесно не переплетались между собой обла-

сти органного и клавирного исполнительства, они 

всегда были разные. Что касается жанра токкаты 

для клавишных, то первой начала развиваться ор-

ганная токката. Встречавшиеся в раннем репер-

туаре клавичембало токкаты были заимствованы из 

органного репертуара. Собственно клавирная ток-

ката начнёт развиваться значительно позже, ориен-

тировочно с последней трети XVII века, и наряду с 

органной токкатой будет представлять собой само-

стоятельный жанровый вид.  

Органная токката начала культивироваться в 

Венеции. Этот город в Италии занимал особое по-

ложение. Даже в тяжёлые годы католической реак-

ции, когда экономически и политически ослаблен-

ная страна переживала кризис ренессансного гума-

низма, он жил особой творческой жизнью; его 

продолжали питать идеи Возрождения. К концу 

XVI века Венеция стала центром культурной жизни 

Италии. Приоритет в художественной жизни 
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страны она получила не случайно. Зарекомендовав-

шая себя ещё в XV веке как патрицианская респуб-

лика, Венеция сохранила за собой независимое по-

ложение и в XVI столетии. Именно богатство и не-

зависимость позволили ей создать яркую и 

своеобразную культуру. Венеция стала городом 

прославленных музыкантов и великих живописцев, 

– Веронезе, Тициана, Тинторетто, а также центром 

музыкально-издательской деятельности Италии и 

родиной крупных композиторских школ.  

Ко второй трети XVI века в Венецию начали 

стекаться яркие представители различных областей 

искусства и науки, и практически на всех видах ху-

дожественной деятельности сказалась специфиче-

ская атмосфера города. «Одной из самых суще-

ственных особенностей музыки венецианских ма-

стеров было новое чувство звукового масштаба, 

яркой красочности звучаний, сменяющихся, эф-

фектных, сильно воздействующих. Хорошо из-

вестно сколь важны были для той же поры колори-

стические искания венецианских живописцев, как 

много значили они для Тициана» [2, c. 265–266]. 

Виртуозный блеск, красочность и масштаб-

ность – вот те качества, которые стали отличать ве-

нецианскую токкату от других современных ей ор-

ганных импровизационных форм: интонаций, пре-

людий, неполифонических ричеркаров и фантазий. 

Последние из вышеназванных развивались в скром-

ных масштабах и располагали ограниченным арсе-

налом музыкальных средств; например, органные 

интонации и прелюдии не превышали восьми – де-

сяти тактов (пример 1).  

Пример 1

Дж. Габриели (Giovanni Gabrieli, ок. 1555–1612). 

Интонация для органа 

Токкаты же разворачивались в крупные полотна протяжённостью до тридцати и более тактов. Импро-

визируя их, органисты словно изыскивали возможности для длительного развёртывания материала, ощу-

щая особый простор для своей художественной фантазии. Одна из токкат Дируты, вошедшая в нотное 

приложение к «Трансильванцу» разворачивается в объёме 38-и тактов (пример 2). 
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Пример 2 

Дж. Дирута (Girolamo Diruta, ок. 1546–1625). 

Токката для органа 

 
 

Принцип формообразования в ранних орган-

ных импровизационных формах был ещё общим; 

все они базировались на инерции свободного раз-

вёртывания. Намечавшиеся внешние жанровые раз-

личия были весьма незначительны. Для прелюдий 

и фантазий было характерно довольно свободное 

чередование аккордов, пассажей и фигураций. Ин-

тонации отличались большей композиционной 

стройностью и соразмерностью. За ними закре-

пился так называемый тип формы «с обрамле-

нием». Начинались и завершались интонации вы-

держанными аккордами, а их середину заполняли 

аккордово-фигуративные построения.  

Исторически наиболее ранние органные ток-

каты по композиционному признаку стояли ближе 

к интонациям, нежели к прелюдиям или фантазиям. 

Это послужило основанием некоторым исследова-

телям даже рассматривать такие токкаты как «раз-

росшиеся интонации» [11; 12]. Токката – «разрос-

шаяся интонация» пользовалась исключительной 

популярностью у мастеров венецианской органной 

школы Анд. Габриели и Дж. Габриели, Дж. Дируты, 

Кл. Меруло и многих других менее известных ком-

позиторов. Такая композиционная модель для ток-

каты была принята итальянскими мастерами и сле-

дующего поколения. Значительное количество ток-

кат – «разросшихся интонаций» собрал Дирута в 

нотном приложении к методико-теоретическому 

трактату «Трансильванец», посвящённому практи-

ческим вопросам органной техники, композиции и 

контрапункта. Дирута стремился на их примере 

продемонстрировать не только наиболее совершен-

ные образцы органных токкат того времени, но и те 

композиционные приёмы, к которым обращались 

органисты при их создании. Он подробно иллю-

стрирует применяемую в этих токкатах технику ди-

минуирования и колорирования на аккордовой ос-

нове.  

Из сравнительного анализа становится совер-

шенно очевидно то, что токкатами органисты 

называли не любые импровизации, а лишь наибо-

лее развитые и масштабные. Обратим внимание на 

интересный исторический факт: первые записан-

ные в нотах органные токкаты относятся к послед-

ним десятилетиям XVI века, в то время как другие 

органные сочинения и переложения начали записы-

ваться ещё в XV веке. В числе наиболее ранних со-

хранившихся памятников органной музыки назо-

вём сочинения слепого органиста-импровизатора 

(немца по происхождению) К. Паумана (1415–

1473), вошедшие в «Бухсхаймскую органную 

книгу». Сохранилось наследие одного из лучших 

импровизаторов того времени австрийского орга-

ниста П. Хофхаймера (1459–1537) и его многих из-

вестных учеников.  

 Исследователи отмечают появившийся в ка-

кой-то исторический момент повышенный соб-

ственно инструментальный интерес органистов к 
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токкате, – форме, совершенно отстранённой от во-

кально-полифонических традиций и ориентирован-

ной на раскрытие в свободной импровизации спе-

цифических возможностей инструмента. «Ток-

каты явились поистине торжеством молодого 

инструментализма как такового, торжеством ма-

стера-импровизатора за органом» [2, c. 302].  

Есть основания полагать, что появление орган-

ных импровизаций, отвечавших критерию подлин-

ного инструментализма, стало доступным лишь к 

концу XVI века. Одна из причин была сокрыта в со-

вершенствовании техники игры на органе и других 

клавишных и появлении новых установок, распро-

странившихся на посадку исполнителя за инстру-

ментом, постановку руки, технику касания пальца 

клавиши (туше), аппликатуру и ряд других момен-

тов. Многие из этих вопросов были затронуты Ди-

рутой в «Трансильванце» («Диалоге об истинном 

способе игры на органе и клавишных инструмен-

тах»). Обе части этого трактата были опубликованы 

при жизни автора и явились своеобразным отраже-

нием достижений венецианской органной школы. 

 
Ангелы музицирующие 

Хуберт и Ян ван Эйк. Деталь Гентского алтаря (1432 г.) 

 

Из «Трансильванца», в частности, следует, что 

в XV-м веке и первой половине XVI-го была при-

нята такая посадка исполнителя за инструментом, 

при которой клавиатура находилась почти на 

уровне его груди; рука направлялась к клавиатуре 

снизу вверх, а кисть относительно предплечья 

функционировала как бы самостоятельно. Новая 

метода игры, предложенная Дирутой, предлагала 

кардинально иное. Исполнителю рекомендовалось 

располагаться перед инструментом значительно 

выше. При высокой посадке за инструментом есте-

ственно менялась координация всей руки; кисть 

свободно управлялась предплечьем и при этом ста-

новилась более гибкой и подвижной. «Только при 

такой постановке руки, – писал Дирута, – можно 

точно и хорошо исполнять различного рода слож-

ные диминуции и пассажи» [6].  
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Дама за спинетом 

Ян Менс Моленар (ок. 1610–1668) 

В качестве другого новшества Дирута предла-

гал более совершенную аппликатуру. При игре он 

рекомендовал участие уже всех пальцев, а не четы-

рёх, как было раньше (не использовался большой 

палец), или даже трёх (оставался без участия мизи-

нец). Включение большого пальца в аппликатуру 

оказалось настолько удобным и результативным, 

что рекомендации Дируты приняли к сведению 

многие органисты не только Италии, но и Испании, 

Нидерландов, Германии. Открытым остаётся лишь 

вопрос: насколько активно принимались практиче-

ские новшества, предложенные Дирутой? В Герма-

нии, например, вопросы, касающиеся внедрения 

новой аппликатуры, оставались актуальными 

вплоть до баховского времени, то есть ещё в тече-

ние почти целого века. Н. Форкель писал, что даже 

самые сильные исполнители применяли большой 

палец только в случаях крайней необходимости 

(при растяжках). Только в баховской аппликатуре 

большой палец стал основным, поскольку без него 

совершенно невозможно было обойтись в так назы-

ваемых трудных тональностях [4, с. 18].  

Но вернёмся к началу XVII века. Предлагая но-

вую методу, Дирута продемонстрировал открывав-

шиеся благодаря ей новые возможности игры на ор-

гане на примере большого собрания виртуозных 

токкат различных авторов и своих собственных. 

Правда, он характеризовал все эти пьесы не более 

чем упражнения-этюды, предназначенные для от-

шлифовки тех или иных приёмов игры. Некоторые

из этих приёмов были вынесены в название токкат: 

Toccata di grado, Toccata di salto buono, Toccata di 

salto cattivo. Отношение Дируты к органной токкате 

как этюду, по-видимому, не было случайным. Воз-

можности в области органной игры на почве рас-

пространения новой методы оказались настолько 

результативны, что токкаты в отдельных случаях 

действительно стали походить на упражнение для 

отшлифовки тех или иных виртуозных приёмов, 

нежели на произведения искусства. Примеча-

тельно, между тем, что виртуозный стиль не стал 

для ранней органной токкаты единственным уни-

версальным признаком. Гению Клаудио Меруло –

настоящая фамилия Мерлотти (ит. Merlotti, 1533–

1604) и Дж. Фрескобальди (ит. Girolamo Fresco-
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baldi, 1583–1643) принадлежат многочисленные ор-

ганные токкаты, в которых уже органично сочета-

ются виртуозный стиль игры, патетический харак-

тер, выразительные мелодические вкрапления и 

особая эмоциональная сдержанность.  

Стилистика органных токкат начала отли-

чаться особым многообразием. Причины корени-

лись в том, что в различных странах западной Ев-

ропы, где в дальнейшем стала культивироваться ор-

ганная токката, развивались различные традиции 

органостроения. Орган уже к XVI веку существовал 

в нескольких разновидностях. Наиболее совершен-

ные инструменты, предназначавшиеся для город-

ских церквей, располагали по два (и более) ману-

ала, педалью и множеством регистров. В домашнем 

обиходе применялись небольшие инструменты. 

Итальянские органы по конструкции были проще, 

чем нидерландские и немецкие, и, более того, – зна-

чительно различались между собой. Эти органы 

долгое время располагали всего лишь одной клави-

атурой и небольшого объёма педалью с малень-

кими, установленными наискось клавишами. Это 

требовало особой техники игры на них, исключаю-

щей подвижный бас, что определённо отразилось 

на стилистике ранних итальянских (венецианских) 

токкат.  

Правда, принято считать, что быстрее, чем где-

либо, органостроение начало прогрессировать в 

Испании, а не Италии. В первую очередь именно в 

испанских органах начал расширяться объём кла-

виатуры, и лишь к концу XVI века он становится 

столь же широким в ряде других европейских 

стран. Т. Ливанова пишет, что выдвижение Испа-

нии в области органостроения привело к тому, что 

в XVI веке на первый план выдвинулась сначала ис-

панская творческая школа, а лишь затем наиболее 

сильная и влиятельная итальянская, представлен-

ная главным образом венецианскими мастерами [2, 

c. 298]. 

В Испании расцвет органного искусства был 

связан с именем крупнейшего композитора и орга-

ниста Антонио де Кабесона (исп. Antonio de Cabe-

zòn, ок. 1510–1566). В Мадриде в 1578 году были 

изданы его пьесы для клавишных инструментов, 

арфы и виуэлы. Среди этих сочинений встречаются 

многочисленные композиции с названием «тьен-

тос». Тьентос Кабесона, по логике, должны были 

бы соответствовать итальянским токкатам. Термин, 

во всяком случае, один и тот же. «Tiento» в испан-

ском языке означает «ощупывание», «осязание», 

«удар»; «toccare» по-итальянски означает «тро-

гать», «касаться». Но на деле художественное по-

нимание этого термина в Италии и Испании было 

разное. Тьентос у Кабесона – это четырёхголосные 

полифонические произведения свободно-имитаци-

онного склада с элементами хоральности, стилем 

не похожие на итальянские токкаты.  

К середине XVI века в области органостроения 

выдвинулись Нидерланды. Нидерландские органы 

были технически более совершенны и сложны чем 

европейские, что позволяло нидерландским орга-

нистам раньше, чем европейцам, вводить в свои ор-

ганные импровизации довольно сложные фактур-

ные и регистровые приёмы. К середине XVII века в 

Нидерландах в обиход начали входить органы 

шнитгеровской школы с расширенным педальным 

отделом, с хроматическими звуками в басовой ок-

таве и с расширенными границами верхнего и ниж-

него диапазонов что, безусловно, позволяло орга-

нистам-импровизаторам использовать виртуозную 

педаль. В то время, когда нидерландские органи-

сты-импровизаторы уже развивали педальную тех-

нику, в других странах Европы ещё господствовал 

мануальный стиль игры, что отразилось на стили-

стике органных токкат.  

К XVII веку под влиянием нидерландских ор-

ганов начали совершенствоваться немецкие ор-

ганы. В них определилось разделение звукового 

корпуса на мануалы, а форма и длина ножных кла-

вишей были уже таковы, что допускали при игре не 

только носка и пятки, но и перекрёста ног. Всё это 

давало возможность немецким органистам приме-

нять в своих токкатных импровизациях разнообраз-

нейшие приёмы игры. Были доступны полифониче-

ские напластования регистровых красок и виртуоз-

ная педальная техника. Именно  мастерами 

нидерландской и немецкой органной школы 

(прежде всего северонемецкой) создавались ток-

каты, требовавшие высоких навыков как мануаль-

ной, так и педальной техники. 

Попутно хочется отметить, что на развитие 

токкатного органного стиля косвенно могли нало-

жить отпечаток и личные инициативы отдельных 

органистов, иногда проявлявшиеся при установке и 

конструировании тех или иных церковных органов. 

Известно, например, насколько интересовался усо-

вершенствованием органов И.С. Бах. Органное 

строительство во времена Баха по красоте и богат-

ству звучности стояло уже на такой высоте, к какой 

никогда уже более не могло приблизиться. Осо-

бенно способствовали этому технические достиже-

ния Андреаса Зильбермана в Страсбурге (1678–

1734) и Иоганна Готфрида Зильбермана во Фрей-

бурге (1683–1753) [5, c. 145].  
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Аннотация 

Статья посвящается актуальной научной проблеме современной педагогической науки, связанной с 

разработкой и внедрением в учебный процесс новых педагогических технологий, таких как технология 

модульного обучения. Данная проблема рассматривается на примере преподавания курса географии. 

В статье освещены проблемы, перспективы и практическое применение модульного обучения с уче-

том потребностей самих обучающихся, запросов общества и государства, а также значимые результаты и 

достижения инновационной деятельности. 

Происходит процесс перехода от отдельных формам и методов активного обучения, делающим про-

цесс обучения разорванным на части, к целостным образовательным технологиям обучения. Технологич-

ность учебного процесса состоит в том, чтобы сделать его полностью управляемым. Установка на лич-

ностно-ориентированное обучение приводит нас к необходимости освоения блочно-модульной техноло-

гии, поскольку педагог должен не только давать знания, но и учить детей добывать эти знания, объективно 

оценивать себя и свои возможности, работать самостоятельно и отвечать за результаты своего труда. 

Abstract 

The article is devoted to the urgent scientific problem of modern pedagogical science related to the develop-

ment and implementation of new pedagogical technologies, such as modular learning technology, in the educa-

tional process. This problem is considered by the example of teaching a geography course. 

The article highlights the problems, prospects and practical application of modular training, taking into ac-

count the needs of students themselves, the needs of society and the state, as well as significant results and achieve-

ments of innovative activities. 

There is a process of transition from individual forms and methods of active learning, making the learning 

process torn into pieces, to holistic educational technologies of learning. The manufacturability of the educational 

process is to make it fully manageable. The orientation toward student-centered learning leads us to the necessity 

of mastering block-modular technology, since the teacher must not only provide knowledge, but also teach children 

to acquire this knowledge, objectively evaluate themselves and their capabilities, work independently and be re-

sponsible for the results of their work. 

Ключевые слова: специалист, современные педагогические технологии, инновационные составляю-

щие, модульные технологии обучения, технологичность учебного процесса, самостоятельность, актив-

ность, саморазвитие и самоанализ. 

Keywords: specialist, modern pedagogical technologies, innovative components, modular teaching technol-

ogies, technological process of the educational process, independence, activity, self-development and introspec-

tion. 

 

../../../../../../../unzipped/современные%20технологии%20в%20образовании/Modern%20technology.doc#Метод


The scientific heritage No 45 (2020) 25 

Современные темпы экономического и соци-

ального развития общества требуют от современ-

ной молодежи умения быстро ориентироваться и 

решать современные задачи. Поэтому развитие по-

знавательных и интеллектуальных способностей 

молодого поколения выходит сегодня на первый 

план. Развитие этих способностей в основном осу-

ществляется через образование. Однако обновле-

ние технологий, форм и методов образовательного 

процесса, в ряде случаев, отстает от потребностей 

общества. Без обновления образования не может 

состояться обновление общественной жизни, по-

этому исключительно значимой и актуальной об-

щественной проблемой является разработка страте-

гия улучшения системы образования с учетом со-

циального заказа, накопленного опытом. 

Традиционный учебно-воспитательный про-

цесс был направлен на стандартизацию личностей 

учащегося и преподавателя. До сих пор во многих 

учебных заведениях фактически сохраняются «тра-

диционные методы» образования. Современность 

диктует необходимость разнообразия форм и мето-

дов образования и воспитания студентов. Широкое 

внедрение прогрессивных форм организации труда 

оказывает влияние на формы организации учебной 

деятельности студентов. Наблюдается противоре-

чие между требованиями к подготовке студентов и 

реально сложившиеся практикой образования, осо-

бенно в процессе теоретического обучения.  

Инновационная деятельность в образовании 

должна быть направлена на обеспечение всесто-

роннего развития личности и профессионального 

развития студентов Поиск эффективных способов 

достижения профессиональной компетенции при-

вел Международную организацию труда еще в 

начале 70-х годов к концепции модульного обуче-

ния. Была сконструирована модульная система 

профессионального обучения, которая позволяет 

эффективно и быстро реагировать на спрос обще-

ства, который постоянно меняется  

Основная идея модульной технологии состоит 

в том, что обучающийся должен учиться сам, а учи-

тель осуществляет управление его учебной дея-

тельностью. В отличии от существующей методи-

ческой системы, которая направлена на решение за-

дач: чему учить и как учить, технология 

модульного обучения решает задачу: как учить ре-

зультативно. 

Модуль - это целевой функциональный узел в 

котором объединено учебное содержание и техно-

логия овладения им. Содержание самостоятельно 

(или с помощью преподавателя) достигает конкрет-

ных целей при помощи выполняющие работы с мо-

дулем. Модульная технология базируется на лич-

ностно-ориентированном подходе, опирается на 

теорию развивающего обучения. Она позволяет за-

менять репродуктивные формы обучения не отве-

чающие задачам сегодняшнего дня, на более эф-

фективные интерактивные, творческие. 

При модульной технологии организации учеб-

ного процесса в основу заложена блочно-модуль-

ная форма представления информации. Преподава-

тель разбивает учебный материал на темы, полуго-

дия, сессии. Таким образом образуются блоки изу-

чения предмета, имеющие свою внутреннюю ло-

гику и последовательность. При изучении блока 

осуществляется поэтапный контроль и коррекция 

знаний. 

В основу модульного обучения заложена новая 

форма взаимоотношений студента и преподава-

теля. Расширяются возможности организации са-

мостоятельной работы студентов . Именно модули 

позволяют перевести обучение на субъект-субъект-

ную основу. 

Модуль позволяет развивать у студента интел-

лект и склонности, самостоятельность, умение 

управлять учебно-воспитательной деятельностью 

Внутри изучения темы модуля студент может само-

стоятельно корректировать скорость изучения 

учебного материала и выполнение практических за-

даний в зависимости от личностных форм мышле-

ния и познавательного интереса максимум времени 

студент работает самостоятельно. 

В целях дифференцированного подхода 

оценка знаний переводится в систему баллов и осу-

ществляется рейтинговый контроль. Студент, полу-

чивший наивысший рейтинг, может быть освобож-

ден от зачета или экзамена. Таким образом 

преимуществом модульной технологии является 

возможность преподавателя конструировать 

изучение материала в наиболее интересных и 

доступных формах для данного состава учебной 

группы и достигать при этом наилучших 

результатов обучения. 

Модульная технология обучения позволяет 

реализовывать на учебном занятии и в организации 

самостоятельной работы студентов активизацию 

познавательной деятельности, развить интеллекту-

альную самостоятельность., осуществлять диффе-

ренциация и индивидуализацию обучения. Нали-

чие модулей на печатной основе позволяет учителю 

индивидуализировать работу с отдельными студен-

тами путём консультирования каждого из них, до-

зирование персональной помощи. Любой модуль 

сопровождается методическим обеспечением, ко-

торое включает систему репродуктивных и интер-

активных методов и форм работы. 

Методическое обеспечение включает в себя: 

1. перечень методов, оптимально обеспечива-

ющих изучение конкретного содержания учебного 

материала.  

2. взаимосвязь продуктивных и репродуктив-

ных методов обучения; 

3. формы организации учебной и познава-

тельной деятельности; 

4. систему заданий разной степени сложно-

сти, задания для самоконтроля и взаимоконтроля; 

5. перечень источников информации. 

Модульная система обучения имеет принципи-

альные отличия от других форм обучения, так как 

предполагает другие формы общения преподава-

теля и обучающегося на основе максимально воз-

можного использования самостоятельных форм ра-

боты. Это особенно актуально для дисциплин, в ко-

торых значительный объем информации выносится 
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на самостоятельные формы работы. Преподаватель 

выступает как координатор деятельности учаще-

гося. Учащиеся самостоятельно учатся целеполага-

нию, планированию, самоорганизации и само-

контролю. 

Построение модуля включает несколько ос-

новных принципов: 

o сочетание дидактических целей; 

o обратная связь со студентами в различных 

формах контроля; 

o самостоятельный анализ, самостоятельная 

коррекция знаний и выполнение самостоятельных 

заданий. 

Учебный модуль состоит из нескольких ча-

стей. 

1. Устное изложение основных вопросов 

темы, раскрытие основных понятий. Чаше всего, 

эта часть модуля излагается учителем. При этом 

формы изложения нового материала могут варьи-

роваться. 

2. Самостоятельная и практическая деятель-

ность студентов. Эта часть модуля может преду-

сматривать работу с различными источниками ин-

формации, выполнение практических и самостоя-

тельных заданий) 

3. Повторение и обобщение материала темы ( 

практические, самостоятельные работы, творче-

ские и проблемные задания, работу с контурными 

картами и атласом). 

4. Контроль знаний учащихся по всей теме. 

Наиболее сложной частью в осуществлении 

модульной технологии является работа преподава-

теля. Преподаватель должен свободно владеть всем 

учебным материалом, а зачастую и знанием смеж-

ных дисциплин для осуществления межпредмет-

ного согласования. Задача преподавателя суметь 

выделить наиболее важные вопросы, разделы, для 

совместной работы и четко выделить разделы, ко-

торые студент может и должен изучить самостоя-

тельно. Преподавателю необходимо четко и зара-

нее сформировать для студента порядок и формы 

отчета. Построение алгоритмов обучения требует 

от преподавателя значительной затраты времени. 

Технология модульного обучения предполагает 

разнообразие форм и методов работы с учащимися. 

Это позволяет преподавателю использовать свою 

методическую копилку. Чем активнее были поиски 

учителя в области методики, тем богаче его мето-

дическая копилка. 

Использование интерактивной технологии в 

модульном обучении возможно при наличии не-

скольких условий: 

o личная мотивация учителя; 

o отбор и эффективное сочетание методов и 

приемов работы; 

o соблюдение регламента времени; 

o умение преподавателя работать с компью-

тером; 

o владение методикой создания учебных 

презентаций. 

Организация учебного модуля предполагает: 

определение имеющихся знаний у студентов(вход-

ное тестирование); выделение основных научных 

идей курса; структурирование содержания учеб-

ного материала вокруг основных идей темы; ис-

пользование разнообразных элементов изучения; 

использование различных форм обучения, ак-

тивизирующих мыслительную деятельность сту-

дентов; использование аудио и видео материалов, 

структурно-логических схем, ограничение исполь-

зования учебного текста, как главного носителя ин-

формации. 

При создании модуля преподавателю надо 

провести структурирование деятельности ученика 

в логике этапов усвоения знаний:  

восприятие → понимание → осмысление → 

запоминание → применение → обобщение → си-

стематизация. 

Тогда, используя модульную технологию обу-

чения, можно успешно осуществлять внутрипред-

метные и межпредметные связи. Модульная техно-

логия позволяет использовать любые интерактив-

ные формы работы. 

Опыт показывает, что введение модулей в 

учебный процесс повышает заинтересованность 

студентов в самом процессе обучения. Повышает 

мотивацию и заинтересованность в полученных ре-

зультатах. Постепенно повышается качество усвое-

ния учебного материала. Для студентов главное то, 

что каждый может работать в своем темпе, может 

получить консультации преподавателя, использо-

вать помощь товарищей. 

Следует, однако, отметить, что переход к ис-

пользованию модульной технологии необходимо 

осуществлять постепенно. На начальном этапе 

можно использовать только элементы технологии и 

сочетать их с другими формами организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Важно также, что модули можно использовать 

в любой системе обучения. Рассмотрим один из ва-

риантов использования модульной технологии на 

примере изучения темы «Политическая карта мира. 

Население мира». На изучение данной темы в 

учебно-методическом комплексе «География» от-

водится 15 часов: 
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Этап изу-

чения  
Часы Формы работы  

1 этап 6 
Лекции с элементами 

проблемного диалога 

Получение новых знаний  

Постановка учебных целей.  

Использование аудио и видео материалов, структурно-

логических схем, географических карт, таблиц. 

2 этап 4 

Самостоятельная (внеа-

удиторная) работа сту-

дентов 

 

Выполнение творческих и обязательных заданий с уче-

том индивидуальных особенностей и способностей сту-

дентов. Введение нового материала за счет работы в 

библиотеке, работа в сети Интернет  

3 этап  

Консультации препода-

вателя 

(внеурочное время) 

Оказание помощи в освоении учебного материала. 

Промежуточный индивидуальный контроль знаний. 

4 этап 4 Семинарские занятия (2) 

Воспроизведение знаний. Применение знаний. Пред-

ставление и защита сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций. 

5 этап 1 Итоговая оценка знаний. 
Итоговое тестирование, творческие задания, круглый 

стол, дискуссия и т д ( по выбору преподавателя) 

Рассмотренная нами технология модульного 

обучения доказала, что педагогические технологии, 

являясь составной частью процесса обучения, не 

обеспечивают всем учащимся одинаково высокий 

результат обученности. И хотя она позволяет инди-

видуализировать педагогический процесс, но не-

смотря на мобильность, гибкость и простоту при-

менения, имеет свои проблемы и недостатки.  

К ним относятся: необходимость коренной пе-

рестройки учебного процесса; необходимость раз-

работки модульных программ по всем курсам гео-

графии; несоответствие современных учебников 

географии организации модульного обучения; про-

блема разработки новых учебных и методических 

пособий; гигантская подготовительная работа учи-

теля по разработке инструкций; не всегда достовер-

ные результаты самоконтроля и взаимоконтроля. 

Модульная технология обучения приемлема там, 

где уровень общеучебных знаний, умений и навы-

ков выше среднего, а в группах с низкой подготов-

кой можно порекомендовать введение лишь неко-

торых элементов блочно-модульного обучения. Ра-

бота по модульной программе будет более 

эффективна, при введении элементов модуля по-

степенно.  
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Аннотация  

В статье проанализированы демографические процессы в Восточном Казахстане в 1985-1995 гг., по-

литические, экономические и социальные факторы, оказавшие влияние на демографическую ситуацию в 

регионе. 

Анализ статистических материалов позволяет сделать вывод о том, что демографическая ситуация 

конца 80-х годов характеризовалась увеличением абсолютной численности населения за счет естествен-

ного прироста, в первую очередь, городского населения. В демографическом развитии области с начала 

90-х годов проявляются новые тенденции, не свойственные Восточному Казахстану: сокращение абсолют-

ной численности жителей области, увеличение темпов роста сельского населения, усиление миграционной 

активности, что повлияло на этнический состав населения области. 

Abstract 

The article analyzes the demographic processes in East Kazakhstan in 1985-1995, political, economic and 

social factors that influenced the demographic situation in the region. 

The analysis of statistical materials allows to make a conclusion that the demographic situation of the end 80 

years was characterized by increase of an absolute population at the expense of a natural gain, first of all, of urban 

population. In demographic development of area from a beginning 90 years are shown the new tendencies unusual 

for East Kazakhstan: the reduction of absolute number of the inhabitants of area, increase of rates of growth of the 

village population, strengthening of migration activity, that has affected ethnic structure of the population of area. 

Ключевые слова: демографический процесс, рождаемость, смертность, воспроизводство населения, 

естественное движение населения, миграционная активность, абсолютная численность населения, соци-

ально-экономическое развитие. 

Keywords: demographic process, birth rate, death rate, population reproduction, natural population move-

ment, migration activity, absolute population size, social-economic development. 

 

Актуальность изучения демографических про-

цессов, протекающих в обществе, обусловлена тем 

фактом, что социально-экономическое положение 

страны во многом определяется имеющимся демо-

графическим потенциалом, демографические фак-

торы играют существенную роль при определении 

государственной политики по обеспечению соци-

ально-политической стабильности и экономиче-

ского роста, на основе оценки демографической си-

туации принимаются управленческие решения. 

Значительный интерес представляют также фак-

торы, обусловившие определенную демографиче-

скую ситуацию в стране или регионе. 

Демографическая ситуация, сложившаяся в 

Восточном Казахстане в 1985-1995 гг. явилась ре-

зультатом воздействия целого ряда политических, 

экономических и социальных факторов. 

В 1985 - 1988 годы наблюдалось увеличение 

абсолютной численности жителей области за счет 
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естественного движения населения; прирост го-

родских жителей превышал рост сельского населе-

ния; миграционные процессы незначительно вли-

яли на изменения демографической обстановки в 

области: отрицательный миграционный прирост 

объяснялся оттоком сельских жителей в городские 

районы. В 1989-1995 годы напротив имелось 

уменьшение абсолютной численности населения 

за счет резкого снижения естественного прироста; 

усиление миграционной активности; изменение 

векторов внутриобластной миграции, деконцен-

трация, которая привела к сокращению численно-

сти городского населения и уменьшение числа жи-

телей южных районов области. 

Для 1985 - 1988 гг. характерны незначитель-

ные колебания численного состава населения [4].  

 

Таблица 1. 

Динамика численности населения в 1985 - 1988 годах 

Численность (в тыс.) 
Годы 

1985 1986 1987 1988 

Всего 924,1 934,9 944,0 937,7 

В т.ч. городское 593,5 604,0 618,7 607,0 

Сельское 330,6 330,9 325,3 327,7 

Постоянное 926,4 937,2 946,3 931,1 

В т.ч. городское 593,8 604,3 619,0 604,0 

Сельское 326,6 332,4 327,3 327,1 

 

Увеличение абсолютной численности населения происходило, главным образом, за счет городского 

населения (на 10,2 тысяч человек). Численность же сельских жителей выросла незначительно (на 0,5 тысяч 

человек). 

Изменение численного состава осуществлялось за счет естественного движения населения [5].  

 

Таблица 2. 

Темпы роста населения области в 1985 - 1988 годах 

Прирост населения 
Годы 

1985 1986 1987 1988 

Естественный прирост 9,8 11,3 11,0 10,0 

В т.ч. в городах 5,1 6,1 5,9 5,5 

В сельской местности 4,7 5,2 5,1 4,5 

 

Общий коэффициент естественного прироста составил в 1985 году - 10,6; в 1986 году - 12,0; в 1987 

году - 11,8; в 1988 году - 10,5. Наиболее высокий общий коэффициент естественного прироста был заре-

гистрирован среди городских жителей в 1987 году (10,3), среди сельских жителей - в 1986 году (15,7). 

Наименьшие показатели прироста численности среди горожан наблюдались в 1985 году (8,7); сельчан - в 

1988 году (13,7). 

Для постоянно проживающего населения области в рассматриваемый период была характерна лока-

лизация в городских районах. В сельской местности проживала меньшая часть жителей области. 

 

Таблица 3. 

Соотношение численности городского и сельского населения в 1985 - 1988 годах [6]. 

Население % к общему числу жителей области 

1985 1986 1987 1988 

Городское 64,0 64,5 65,4 64,9 

Сельское 36 35,5 34,6 33,1 

 

В формировании численного состава населения области прослеживалась тенденция увеличения числа 

городских жителей с незначительным уменьшением (на 0,5%) в 1988 году. 

Численные колебания состава населения, вызванные механическим движением, были незначительны, 

т.к. показатели миграционного прироста были невысоки [7].  

 

Таблица 4. 

Миграционный прирост населения области в 1985 - 1988 годах 

Население Годы 

1985 1986 1987 1988 

Всего -0,6 - 1,5 - 1,9 -0,1 

В т.ч. городское 3,6 4,4 4,7 2,3 

Сельское -4,2 -4,9 -6,6 -2,1 
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Анализ данных показывает, что векторы внутриобластной миграции были направлены из сельской 

местности в города. Отток сельских жителей объясняется, в первую очередь, тяжелыми жизненными усло-

виями: слабо развитой социальной инфраструктурой; плохим продовольственным обеспечением; недоста-

точным медицинским обслуживанием; проблемами в образовании. 

В общей численности населения Восточно-Казахстанской области значительная доля приходилась на 

население, находящееся в трудоспособном возрасте. В 1985 году трудоспособное население составляло 

55,9% от общей численности жителей области; в 1986 году - 55,6%; в 1987 году -55,3%; в 1988 году - 55,4%. 

 

Таблица 5 

Половозрастная характеристика состава населения области в 1985 - 1988 годах [8] 

Категория населения Численность в тыс. человек 

1985 1986 1987 1988 

Моложе трудоспособного возраста 269,8 272,9 275,0 272,5 

Трудоспособный возраст 518,2 521,5 523,5 517,1 

Старше трудоспособного возраста 138,4 142,8 147,8 141,5 

 

Таким образом, в указанный период в демографическом развитии области прослеживается тенденция 

увеличения абсолютной численности населения с незначительным уменьшением в 1988 году. Прирост 

осуществлялся за счет городских жителей, численность которых возросла вследствие миграции сельского 

населения. Формирование численного состава населения происходило в результате естественного движе-

ния. Миграционный прирост был незначительным и не повлиял существенным образом на изменение чис-

ленности населения. 

Демографическая ситуация в период 1989-1995 гг. достаточно сильно отличалась от ситуации, сло-

жившейся ранее. Так, в рассматриваемый период происходило сокращение абсолютной численности насе-

ления с 1766,1 тыс. человек в 1989 году, до 1685,0 тыс. человек в 1995 году (на 81,1 тысяч человек) [1].  

 

Таблица 6. 

Численность населения области в 1989 - 1995 годах 

Население 
Численность (в тыс. человек) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Всего 1766,1 1774,1 1773,3 1777.3 1772,7 1753,2 1685,0 

В т.ч. городское 1031,1 1043,3 1047.8 1049,9 1041,7 1024,2 975,3 

Сельское 735,0 730,8 725,5 727,4 731,0 729,0 709,7 

 

Сокращение численности населения области 

произошло за счет уменьшения числа городских 

жителей на 55,8 тысяч человек. Сельское население 

за эти годы сократилось на 23,5 тысяч человек.  

Динамика численности населения Восточно-

Казахстанской области была одной из самых низ-

ких в республике. Рост населения был неравномер-

ным: в областном центре темпы роста горожан 

были в 18 раз выше, чем в районах области. Увели-

чение числа усть-каменогорцев до начала 90-х го-

дов происходил, в основном, за счет русскоязыч-

ного населения (на 64,5%). Славянское население 

выросло также в Шемонаихинском районе (на 

62,2%). В остальных районах и городах прирост 

населения осуществлялся за счет казахского насе-

ления. 

Начиная с 1991 года в демографическом разви-

тии наметилась новая тенденция: численность 

населения стала увеличиваться в южных районах, 

где раньше наблюдались низкие темпы развития, и 

сокращаться в г. Усть-Каменогорске. Происходила 

деконцентрация, когда жители южных сельских 

районов стали возвращаться из городов, прежде 

всего, из Усть-Каменогорска, домой. Это привело к 

увеличению темпов роста численности сельского 

населения и сокращению городского. Население 

Зайсанского района с 1991 по 1993 годы увеличи-

лось в 49 раз. Численность горожан г. Усть-Каме-

ногорска в этот период увеличилось на 600 человек. 

Темпы прироста составили в 1989 - 1991 годах 

3,1%, в 1991 -1993 годах - 0,2%. 

Уменьшение абсолютной численности населе-

ния области объяснялось рядом факторов и, в 

первую очередь, резким снижением естественного 

прироста [5]. 

Низкие темпы роста численности населения 

были вызваны рядом причин: ухудшением соци-

ально-экономического положения жителей обла-

сти, сложной экономической обстановкой, мигра-

ционными процессами (покидало Восточный Ка-

захстан, в основном, воспроизводящее население) и 

другими. С 1988 года Восточно-Казахстанская об-

ласть занимает первое место в республике по 

уровню смертности как в городской, так и сельской 

местности.  

С 1991 по 1995 годы смертность населения в 

трудоспособном возрасте увеличилась на 65%, в 

том числе: мужчины - на 73%, женщины - на 39%. 

В целом, смертность ежегодно увеличивалась на 

7%. 

Слабая социальная защита семей с детьми, от-

сутствие экономической стабильности в жизни, фи-

зиологическое нездоровье женщин обусловили 

ежегодное снижение рождаемости в области в сред-
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нем на 7,5%. С 1989 по 1995 годы общий коэффи-

циент рождаемости на 1000 человек сократился с 20 

до 13 человек. 

Для демографического развития области с 

начала 90-х годов характерно усиление миграцион-

ной активности населения. Миграционное сальдо 

постепенно уменьшалось и в 1992 году впервые 

стало отрицательным (- 1324 человека) для Усть-

Каменогорска и области (- 2 тысячи человек). Если 

в 1989 году в Усть-Каменогорске на 100 приезжаю-

щих приходилось 79 уезжающих, то в 1994 году на 

100 прибывших приходилось 169 уезжающих. В 

1994 году отрицательный миграционный прирост 

уже составил 16,5 тысяч человек. В 1995 году число 

покинувших область превысило число прибывших 

на 13,4 тысячи человек. 

Основным мотивом миграции до 1993 г. яви-

лись экономическая нестабильность - 36,3%; эконо-

мически неблагоприятная обстановка - 35,7%. Но 

на первом месте шло опасение дискриминации по 

национальному признаку. С 1994 года приоритет-

ное место занимают экономические мотивы. 

Доля славянского населения составила 88,4% 

от общей численности мигрантов. Среди выбыв-

ших интеллигенция составляла 25%, рабочие -33%, 

учащиеся и студенты - 36%. Высшее образование 

имели 57,3% отъезжающих [3]. Трудоспособное 

население составляло 64,8% от числа мигрантов в 

1993 году, 61%- в 1995 году. В 1995 году из 20 ты-

сяч выехавших из области 10,7 тысяч человек ме-

стом жительства выбрали ближнее зарубежье, 1,8 

тысяч человек - дальнее зарубежье, 7,5 тысяч чело-

век - другие области республики. 

После 1995 г. стали наблюдаться процессы ре-

эмиграции, но они не изменили в целом картину де-

мографического развития области. 

Что касается половозрастной структуры насе-

ления области в 1989 - 1995 годах, то данные сви-

детельствуют, что к самым многочисленным груп-

пам относятся периоды с 40 до 64 лет. 

Доля трудоспособного населения за указанный 

период снижалась и к 1995 году составила 932,3 ты-

сячи человек. Убыль составила 47 тысяч человек, в 

том числе среди городского населения - 36,7 тысяч 

человек. 

Миграционные процессы значительно повли-

яли на изменение этнодемографической структуры 

населения. В 1989 году, по данным Всесоюзной пе-

реписи населения, в области проживало почти 90 

народов и народностей. Наиболее значительно 

были представлены этносы: казахи - 27,2%; русские 

- 65,9%; украинцы - 1,7%; немцы - 2,4%; татары - 

1%; прочие - 1,8%. 

С начала 90-х годов в результате миграции сла-

вянского и других народов увеличился удельный 

вес казахского населения. 

При уменьшении абсолютной численности 

населения наблюдается снижение удельного веса 

всех народов, проживающих на территории Во-

сточного Казахстана. Исключение составлял казах-

ский народ, доля которого увеличилась с 38,8% в 

1989 году до 43,7% в 1995 году. Удельный вес рус-

ского населения сократился с 51,7% в 1989 году до 

48,5% в 1995 году. 

Таким образом, анализ статистических мате-

риалов позволяет сделать вывод о том, что демогра-

фическая ситуация конца 80-х годов характеризова-

лась увеличением абсолютной численности населе-

ния за счет естественного прироста, в первую 

очередь, городского населения. В демографиче-

ском развитии области с начала 90-х годов прояв-

ляются новые тенденции, не свойственные Восточ-

ному Казахстану: сокращение абсолютной числен-

ности жителей области, увеличение темпов роста 

сельского населения, усиление миграционной ак-

тивности, что повлияло на этнический состав насе-

ления области. 
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Анотація 

У статті розглядається малодосліджена в історіографії наукова проблема особливостей підготовки 

військових фахівців у Львівському військово-політичному училищі протягом радянського періоду (1962-
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Постановка проблеми та актуальність 

На сьогоднішній час система підготовки війсь-

кових фахівців, а саме офіцерів з морально-психо-

логічного забезпечення, зазнає значного реформу-

вання у зв’язку із трансформацією освітнього про-

цесу згідно до стандартів НАТО. Однак беручи до 

уваги досвід будівництва освітньої складової у вій-

ськовому закладі вищої освіти міста Львова доці-

льно провести аналіз та узагальнення військово-

професійної підготовки офіцерських кадрів відпо-

відно до зазначеного історичного періоду. 

Аналіз літератури: 

Проблеми підготовки військових фахівців 

культпросвітпрацівників у Львівському вищому 

військово-політичному училищі Радянської армії 

та Військово-Морського флоту в період 1962-1991 

років є малодосліджена. Однак, у своїй роботі Тка-

чук П.П. «Національна академія сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного – провідний ви-

довий вищий військовий навчальний заклад Укра-

їни» [7] описує історію та розвиток військового на-

вчального закладу, а в монографії разом із колекти-

вом авторів [8] дослідив етапи реформування та 

трансформації навчального закладу, а також провів 

аналіз міжнародного військового співробітництва, 

основні досягнення в освіті на науці у період сучас-

ності.  

У свою чергу, колективи авторів Члиянц А.Я., 

Шестаков А.А. та інші [5] у своїй роботі у своїй ро-

боті «Партией призванные. История Львовского 

высшего военно-политического училища» та Доку-

чаев А.И., Ларченков В.В., Лушнов В.В. у книзі 

«Львовское высшее военно-политическое Ордена 

Красной Звезды училище» [6] проводять аналіз ос-

новних етапів шляху розвитку Львівського вищого 

військово-політичного училища, також описують 

життя і діяльності колективу навчального закладу 

та роботу командування, політичного відділу, пар-

тійних організаціях, професорсько-викладацького 

складу в роки СРСР.  

Метою статті є аналіз підготовки фахівців 

культпросвітпрацівників у Львівському вищому 

військово-політичному училищі Радянської армії 

та Військово-Морського флоту в період 1962-1991 

років. 

Виклад основного матеріалу. 

Етап реформування системи освіти у Вищому 

військово-політичному училищі Радянської Армії 

та Військово-Морського флоту ( з 1978 року Львів-

ське вище військово-політичне ордену Червоної 

Зірки училище) розпочалось з 15 лютого 1962 року 

після доведення начальником училища генерал-ма-

йором Ліпенцевим І.М. до особового складу наказу 

Міністра оборони СРСР від 7 лютого 1962 року на 

основі Постанови Ради Міністрів СРСР №1166-497 

від 30 грудня 1962 року в якому зазначалось, що 

училище перетворено у вищий навчальний заклад. 

Так протягом наступних чотирьох місяців були 

створені два факультети – культурно-просвітниць-

ких працівників, журналістики, а також відділення 

заочного навчання.  

Варто зауважити, що до зазначеного періоду 

підготовка політпрацівників проходилась на спеці-

алізованих курсах, на які скеровувались командири 

взводів (випускників командних або командно-тех-

нічних училищ), які на момент скерування були ка-

ндидатами на посади заступників командирів рот із 
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політичної частини. Тобто кандидати на навчання 

на момент вступу проходили службу у військово-

технічних родах військ (артилерія, танкові війська, 

війська зв’язку, інженерна та інші). [5,с. 34] 

Згідно архівних даних [1-3] відбір кандидатів 

на спеціальність культурно-просвітницька робота 

відбувався на основі вступних екзаменів із літера-

тури, російської мови, географії та історії. Важли-

вим критерієм відбору кандидатів, була наявність 

творчого потенціалу абітурієнта (спеціалізація), так 

для вступ на факультет культурно-просвітницької 

роботи необхідно було мати навички з певних тво-

рчих здібностей: малювання, гра на музичних ін-

струментах, спів, акторська гра, фотографування та 

інші. Відбір проходив серед військовослужбовців, 

випускників суворівських училищ та цивільної мо-

лоді. 

Варто зауважити, що з 1971 року в освітньому 

закладі був створений Спеціальний факультет для 

підготовки слухачів та курсантів представників 

збройних сил 25 країн світу (Азії, Африки, Латин-

ської Америки та країн-сателітів СРСР). В училищі 

навчання поділялось на фахівців для Сухопутних 

військ та Військово-Морського Флоту, саме для 

флоту була організована спочатку військово-мор-

ська група, в подальшому – відділення, які прохо-

дили навчання за спеціалізованою програмою, яка 

включала в себе як водіння бойових машин, так-

тику так і спеціалізовані предмети, які були необ-

хідні для офіцера морського флоту. [5, c. 37] 

В загальному, освітній процес включав в себе 

низку предметів, такі як: культурно-просвітницька 

робота у Збройних Силах, бібліотечна справа, тех-

нічні засоби пропаганди, основи мистецтва, елеме-

нтарна теорія музики, організація і методика ро-

боти колективів армійської художньої самодіяльно-

сті, основи естетики, які викладали викладачі-

офіцери із двадцяти річним військовим стажем. Та 

варто звернути увагу на те, що багато уваги приді-

лялось на вивчення циклу партійно-політичної ро-

боти, основ військового виховання, культурно-про-

світницької роботи та військових дисциплін, які 

ґрунтувались на досвіді військовослужбовців. Так 

наприклад, командири, політпрацівники, праців-

ники Будинків офіцерів виступали перед виклада-

чами та курсантами з питань практики навчання та 

виховання, політико-масової та культурно-просвіт-

ницької роботи з особовим складом.[6, с. 37] Ве-

лику увагу приділяли й практичній складовій нав-

чання, так наприклад, кожна група обов’язково що-

місяця організовувала концерт, фотовиставку, 

презентувала наочну агітацію. Військове стажу-

вання курсанти проходили у військових частинах 

та на кораблях після другого курсу.  

Невід’ємною складовою освітнього процесу 

була спеціалізація. Кожен курсант післяобідній час 

мав обов’язкове факультативне заняття із вибраної 

ним спеціалізації (гра на музичному інструменті, 

кінофотосправа, наочна агітація, хорове диригу-

вання, танцювальний кружок і т.д.). 

Варто звернути увагу на те, що один викладач 

не викладав всю навчальну дисципліну, а тільки 

власну вузьку спеціалізацію. Так, наприклад, дис-

ципліна культурно-просвітницька робота, виклада-

лась декількома офіцерами-викладачами, які були 

професіоналами та досконало володіли матеріалом 

(один викладач розповідав про форми культурно-

просвітницької роботи, другий – методи, третій – 

методику і т.д.). 

Інтернаціональна допомога республіці Афгані-

стан, а також в період ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АС значно вплинула на подальший 

розвиток навчального процесу в освітньому за-

кладі, так викладачі, які безпосередньо брали уч-

асть у вищезазначених подіях у подачі навчального 

матеріалу акцентували увагу на поглибленому 

осмислені і розумінні психолого-педагогічних ас-

пектів підвищення ролі людського фактору в дося-

гненні перемоги у війні, вчили характеризувати ба-

гатонаціональні військові колективи з урахуванням 

національної психології, а також ділились власним 

досвідом в організації культурно-просвітницької 

роботи серед військовослужбовців у бою. [9, с.34-

37] 

Випускні екзамени включали в себе екзамен із 

тактики, культурно-просвітницької роботи, ком-

плексний екзамен із філософії, політекономіки та 

наукового комунізму, а також спеціалізація. 

Висновок: 

Беручи до уваги вище зазначене, можна зро-

бити висновки, що заклад вищої освіти Вище війсь-

ково-політичне училище Радянської Армії та Вій-

ськово-Морського флоту, з 1978 року Львівське 

вище військово-політичне ордену Червоної Зірки 

училище, акцентувало свою увагу на творчих здіб-

ностях курсанта. Безпечно велику увагу приділя-

лось навчанню та військовій дисципліні, однак ак-

цент все ж таки здійснювався на творчий розвиток 

майбутнього офіцера – культпросвітробітника. Так 

за допомогою постійної практичної складової кур-

санти мали можливість досконало вивчити майбу-

тню професію. 
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Анотація 

У статті розглядаються основні напрямки і функції пропаганди, її відмінності у гуманітарному диску-

рсі Великої Британії, Німеччини та Росії. Розкриті основні напрямки інформаційних битв вчених-гумані-

таріїв у «війні маніфестів» та «культурної війни». На конкретних прикладах показано роль державних ор-

ганів в організації пропаганди та окремих вчених-гуманітаріїв у формуванні «образу ворога». 

Abstract 

The article deals with the main directions and functions of propaganda, its differences in the humanitarian 

discourse of Great Britain, Germany and Russia. The basic directions of information battles of humanities scien-

tists in the "the war manifestos" and "cultural war" are revealed. The specific examples show the role of govern-

ment agencies in organizing propaganda and individual humanitarian scholars in shaping "the enemy image". 
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Постановка проблеми. Перша світова війна 

призвела до формування національно-державних 

моделей організації науки [2]. Вперше наука та 

освіта виявлялися повністю підпорядкованими обо-

ронним цілям. У всіх країнах науковці активно 

включалися в ідейно-пропагандистську підтримку 

своїх урядів, демонструючи під прапором патріоти-

зму та «захисту вітчизни» ненависть до колег в кра-

їнах противника, виправдовуючи мілітаризм, агре-

сивність власних урядів і армій пишномовними се-

нтенціями про захист світової культури та 

загальнолюдських цінностей. Відбувся розпад інте-

рнаціоналу вчених. З початком війни припинив 

свою роботу Міжнародний союз академій та науко-

вих товариств Берліна, Геттінгена, Лейпцига, Лон-

дона, Мюнхена, Парижа, Рима, Петербургу, Відня, 

Вашингтону, створений за ініціативи Лондонського 

королівського товариства в 1899 р. [16, p. 247]. 

Війна зіграла важливу роль в перебудові професій-

ної свідомості та організації наукової інтелігенції, у 

створенні національних спеціалізованих наукових 

товариств і нових журналів, в політичному розме-

жуванні наукових товариств, в загостренні боро-

тьби патріотів і дисидентів, «оборонців» і пацифіс-

тів [5, c. 16-18]. Крім ідеологічного протистояння 

між воюючими країнами велася ще і активна внут-

рішня пропаганда, яку спрямовували на активіза-

цію патріотичних настроїв громадян. 

Історіографія проблеми. Організацію офіцій-

ної британської пропаганди в різні періоди війни, її 

методи та зміст, форми проведення в США і воро-
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гуючих країнах на широкій джерельній базі дослі-

див М. Сандерс [32]. Цей напрям тематично був 

продовжений Г. Мессінгером, котрий дослідив 

роль державних інституцій у розгортанні пропаган-

дистської війни, роль преси у піднесенні патріоти-

чних почуттів британців, ролі пропагандистських 

установ у діючій армії тощо [28]. А. Грегорі проана-

лізував вплив агітаційних і пропагандистських ма-

теріалів в британських медіа на формування пам’яті 

про Першу світову війну в британському суспільс-

тві, де значну роль відігравали спроби створення 

образу «ворога» [22]. Значення британської преси у 

воєнній пропаганді, формуванні суспільних на-

строїв розглянув Р. Таддок-Трой [31].  

Серед праць, присвячених розвитку націоналі-

зму, шовінізму і мілітаризму в Німеччині напередо-

дні і на початку світової війни, виділимо фундаме-

нтальні дослідження, ґрунтовані на ретельному 

опрацюванні джерел, П. Валькенхорста і С. Мю-

ллера [30, 35]. Образ Німеччині в британській пресі 

періоду війни стали предметом наукових інтересів 

М. Шрамма, який докладно проаналізував найвпли-

вовіші британські видання консервативного і лібе-

рального спрямування (включаючи і регіональні) та 

тематизував їхні статті напередодні і під час Пер-

шої світової війни [33]. 

Окремо виділимо низку праць присвячених 

«ідеї 1914 року», в яких аналізується ставлення ні-

мецького суспільства до війни, аналізуються роль 

інтелектуалів у пропагандистських заходах, форми 

і методи пропаганди, піднесення шовінізму і націо-

нального патріотизму напередодні і на початку 

війни. Ці питання знайшли відображення у ґрунто-

вному дослідженні Ш. Брунделя і працях Е. Лене-

рта [18, 27]. 

Мета статті. Визначити основні напрямки і 

функції пропаганди, її відмінності у соціогуманіта-

рному дискурсі Великої Британії, Німеччини та Ро-

сії. Розкрити основні напрямки інформаційних ба-

талій вчених-гуманітаріїв у «війні маніфестів». 

Виклад основного матеріалу. В різних євро-

пейських країнах втягування науковців у «культу-

рну війну» відбувалося поступово, оскільки під 

впливом розгортання шовіністичних настроїв, 

«ура-патріотизму», початком «шпигуноманії», ма-

сової мобілізації і відкритого воєнного конфлікту, у 

більшості починає переважати переконання в необ-

хідності об’єднатися проти загального ворога і про-

явити патріотизм. В Німеччині «представники ака-

демічного світу незалежно від політичних поглядів 

демонстрували лише оптимізм та ентузіазм» [9, c. 

218]. Хоча, наприклад, Прусська Академія наук від-

мовилась підтримати заклики своїх членів — при-

родознавця Е. Геккеля і філософа та письменника 

Р. Ейкена, — які 18 серпня 1914 р. запропонували 

виступити із різкою заявою проти Великої Британії. 

В подальшому офіційна позиція Академії не зміни-

лась, проте це не завадило окремим її членам вклю-

читися в пропагандистську війну і 43 академіка та 

члена-кореспондента опинились серед підписантів 

знаменитого «Маніфесту 93-х» [29, s. 4-5]. 

28 липня 1914 р. Рада професорів Казанського 

університету в телеграмі, адресованій Миколі ІІ, 

виразила «глибоку віру» в те що «змушена із 

зброєю в руках захищати принципи європейського 

миру і справедливості проти зухвалого натиску ні-

мецьких держав, велика і могутня Росія вийде і цей 

час випробувань переможницею» [3, c. 208]. Рада 

професорів Петроградського університету в теле-

грамі до імператора від 29 липня 1914 р. задеклару-

вала намір воювати до переможного кінця, запевня-

ючи імператора в прагненні присвятити всі свої 

сили служінню «зброї, піднятої на захист Святої 

Русі і всього слов’янства». Водночас, сучасні росій-

ські дослідники відзначають, що серед столичної 

професури не було «патріотичного угару», а в сво-

єму зверненні вони акцентувалися на захисті євро-

пейської цивілізації та культури, засуджуючи німе-

цький і австрійський мілітаризм. Так, професорська 

корпорація Петроградського університету не підт-

римала радикальну пропозицію професора О. До-

геля, котрий 1 вересня 1914 р. закликав своїх колег 

не друкувати наукових праць німецькою мовою і в 

німецьких виданнях, виключення зі складу почес-

них членів університету тих німецьких вчених, які 

«ганьблять і принижують науку», обмежившись 

лише виключенням фон Ліста, одного із авторів 

«Маніфесту 93-х» [4, 10]. 

Поворотним пунктом у розв’язанні «культур-

ної війни» стала руйнація пам’яток європейського 

мистецтва, які опинилися в зоні бойових дій на За-

хідному фронті. І якщо звірства австрійців і угорців 

проти цивільного сербського населення пройшли 

для західного суспільства майже не поміченими й 

практично не відображалися в періодиці, то спа-

лення німцями 25-27 серпня 1914 р. бібліотеки ка-

толицького Лувенського університету на території 

окупованої Бельгії, яка нараховувала 230 тисяч то-

мів, 950 манускриптів та 800 інкунабул була сприй-

нята з обуренням і стала своєрідним переломним 

пунктом для інтелектуалів в зміні ставлення до Ні-

меччини. Цей акт виявився вельми зручним в якості 

красномовної ілюстрації «навали сучасних гунів та 

варварів» проти старої європейської культури, адже 

нагадував долю Олександрійської бібліотеки [20, p. 

622; 34]. Як переконували росіян популярні ви-

дання, німці повернулися до давніх брутальних за-

собів ведення війни: «якщо придивитися до спо-

собу ведення війни германцями, — ми і тут заува-

жимо їх неповагу до національно-культурних прав 

та історичних традицій інших народів. Лувен, Ма-

лин, Антверпен, Шантільї і Реймський собор зруй-

новані не варварами, які через невігластво знищу-

ють бібліотеки, храми, музеї. Німці добре знають 

ціну мистецтву, науці і релігійному натхненню. 

Але вони не поважають, для них немає нічого свя-

того, раз це належить не їм, а іншим. І ця озлоблена 

неповага куди гірше грубого варварства орд Атілли 

і Тамерлана» [12, 13]. 

18 вересня 1914 р. Декларація британських ін-

телектуалів «Доля і обов’язок Великої Британії. 

Праведна війна» була надрукована у «The Times» і 

передрукована в американській «New York Times» 

під заголовком «Британські автори засуджують Ні-

меччину». Її підписали впливові в Британії «Men of 
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letters»: письменники – Дж. Честертон, Артур Ко-

нан Дойл, історик Дж. Тревел’ян, філолог Дж. Мю-

ррей. Предметом була масова критика німецьких 

засобів ведення війни, а порушення німцями нейт-

ралітету Бельгії було представлено як моральне 

право вступу Великої Британії у війну [24]. Обу-

рення серед німецьких інтелектуалів викликала 

«теза про дві Німеччини» — мілітаристську і не-

людську пруссацьку і величною німецькою культу-

рою. Тим самим британські інтелектуали намага-

лися, очевидно, захистити своїх німецьких колег, 

але в Німеччині він був сприйнятий як спроба 

«вбити клин» між німецькою державою та її куль-

турними носіями. 

За підтримки головного редактора «Berliner 

Tageblatt», керівника армійського бюро новин та 

мера Берліну, письменники Г. Судерманн, Л. Фу-

льда і берлінський археолог Т. Віганд 4 жовтня 

1914 р. підготували текст відозви «До культурного 

світу» («An die Kulturwelt. Ein Aufruf») (в літературі 

скорочено — «Маніфест 93-х») в стилі «95 тез» Лю-

тера із 6 пунктів, які починалися із вислову «це не 

правда». Планувалося, що його підпишуть 40-50 

всесвітньовідомих німецьких культурних діячів, 

свідомо залишаючи осторонь політиків, промисло-

вців і державних діячів. Зокрема, серед тих, хто під-

писав «Маніфест 93-х» знаходимо прізвища хіміка 

Ф. Ґабера, історика К. Лампрехта, письменника Г. 

Ґауптмана, художника М. Ліберманна, фізика М. 

Планка та ін. У відозві утверджувалася ідея єдності 

німецької культури і армії: «У німецької армії не-

має іншого духу, ніж дух німецького народу, оскі-

льки армія й народ суть одного цілого, і ми також 

належимо до цього цілого» [17]. У такому ж дусі 

була витримана і «Декларація викладачів вищої 

школи Німецького рейху» («Erklärung der 

Hochschullehrer des Deutschen Reiches») від 16 жов-

тня 1914 р. [21], і «Маніфест німецьких університе-

тів» («Kundgebung deutschen Universitäten»), де 

була здійснена спроба розвінчати «систематичну 

брехню і дискредитацію в зарубіжній ворожій пресі 

німецького народу та Німецької імперії з початку 

війни» [26]. Якщо «Маніфест 93-х» підписало 56 

професорів німецьких університетів, то «Деклара-

цію…» вже понад 4000 викладачів, що свідчить про 

масове втягнення інтелектуальних сил Німеччини у 

«війну маніфестів». Фактично, з німецького боку 

розгорталася «культурна війна», де німецька «куль-

тура» протиставлялась англо-саксонській «цивілі-

зації», що чітко розмежував письменник Т. Манн: 

«Германство є культура, духовність, свобода, мис-

тецтво і не цивілізація, суспільство, право голосу, 

література» [25, s.88]. 

Показовою в цьому плані може бути промова 

президента Баварської академії наук відомого істо-

рика К. Т. фон Ґайгеля (K. Th. von Heigel) «Війна і 

наука», виголошена ним на відкритому зібранні 

академії 14 листопада 1914 р. Витримана в підне-

сено-патріотичних тонах, промова прославляє силу 

німецької армії, яка «з тевтонською зухвалістю» 

почала завойовувати для німців життєвий простір. 

Водночас, віддаючи належне вченим-природнич-

никам, які вже працюють на потреби німецької ар-

мії, історик ставить і завдання суспільним наукам, 

які також повинні докласти зусиль для того, щоб 

«викувати німецький меч перемоги»: «Саме вчення 

Канта і Фіхте збудило і виховало німецьку мента-

льність, дух підкорення під безликою, етичною ме-

тою. В лекційних залах істориків відбулися перші 

репетиції знаменитої: Німеччина, Німеччина, по-

над усе! Патріотизм, жертовність, які з самого по-

чатку війни стали основою для мобілізації у війні, 

не в останню чергу є наслідком академічних імпу-

льсів» [23, s. 74-75]. 

Взимку 1914-1915 рр. праві політичні сили в 

Німеччині, переважно представники Паннімець-

кого союзу і промисловці, ініціювали обговорення 

цілей Німеччини у війни, небезпідставно побоюю-

чись, що уряд може задовольнятися лише територі-

альними зазіханнями на Заході. Широка пропаган-

диcтська кампанія за агресивну політику була підт-

римана інтелектуальними колами і 8 липня 1915 р. 

передали уряду петицію «Заклик інтелектуалів» 

(«Intellektuelleneingabe»), яку підписало 1347 осіб, з 

них 352 викладачів університетів. Через рік вони 

створили «Незалежний комітет за німецький мир» 

(«Unabhängiger Ausschuss für einen deutschen 

Frieden»), котрий повністю підтримував експансіо-

ністську політику [9, c. 229; 18, s. 148]. 

9 липня 1915 р. за ініціативи істориків Г. Дель-

брюка і А. фон Гарнака був опублікований заклик з 

більш поміркованими вимогами [19], який зібрав 

лише 141 підпис, з яких 80 були університетськими 

професорами. Фактично німецьке академічне сере-

довище розділилося на два табори, які розійшлися 

в питанні про цілі Німеччини у війни. Більшість, се-

ред яких були такі видатні вчені як Д. Шефер, Г. 

фон Белов, Е. Мейер, У. фон Віламовіц-Мьолен-

дорф, підтримували зв’язки з Незалежним коміте-

том, Паннімецьким союзом, підтримали т.зв. Вітчи-

зняну партію (Vaterlandspartei) і виступали за «пе-

реможний мир». «Модерністи» (Г. Дельбрюк, А. 

фон Гарнак, М. Вебер, Е. Трельч, Ф. Майнеке та ін.) 

займали помірковану позицію, виступаючи за мир 

шляхом переговорів, взяли участь в організації 

«Народного союзу за свободу і Батьківщину» 

(«Volksbund für Freiheit und Vaterland») [9, c. 230-

233]. 

Навіть після появи «Маніфесту 93-х» британ-

ські вчені певний час продовжували доволі помір-

ковано ставитися до своїх німецьких колег. Зок-

рема, у Зверненні голови Лондонського королівсь-

кого товариства хіміка У. Крукса на святковому 

зібранні 30 листопада 1914 р. із сумом говорилося 

про відмову німецького фізика, лауреата Нобелів-

ської премії 1905 р., Ф. Ленарда від Почесної медалі 

Румфорда, про його заклики в німецькій пресі зруй-

нувати британську академію як «гніздо всього ли-

цемірства у світі». Характеризуючи текст німець-

ких вчених як «ознаку національного безумства», 

британський вчений переконував у тому, «читаючи 

між рядками, я думаю, що ми можемо бачити, що 

вони були обдурені фактами…» Підкреслюючи ко-

смополітизм Лондонського королівського товарис-

тва, У. Крукс закликав своїх колег до виваженого, 
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збалансованого і раціонального ставлення до німе-

цьких вчених [15]. 

Поступово задекларований британськими ін-

телектуалами і вченими у серпні 1914 р. пацифізм і 

науковий космополітизм з початком воєнних дій 

змінився на патріотизм з негативними конотаціями 

щодо німецької культури, науки і Німеччини зага-

лом. «Я завжди знав, що це відбудеться (війна. – С. 

К.), коли чув роздуми німців про свою історичну 

місію і про те, як її виконати. Я радий, що дожив до 

цього часу, і мені боляче, що я не можу взяти уча-

сті», — писав у приватному листі оксфордський 

професор історії У. Релі [14, c. 138]. 

Звинувачувальний «Маніфест 93-х» ще більше 

підігрів германофобські настрої російської інтелі-

генції, а патріотизм професорської корпорації в пе-

рші місяці війни почав набувати демонстративної 

форми. Водночас, в сучасній історіографії відміча-

ється, що тональність відповідей російських вищих 

навчальних закладів була різною — від відверто 

шовіністичних, до поміркованих [11, c. 4-5]. До пе-

рших можна віднести «Відповідь професорів Імпе-

раторського Університету Св. Володимира…» в 

Києві, де в різкій формі німецьке академічне спів-

товариство звинувачувалося у спробі «виправдати 

мілітаризм, як необхідної умови німецької куль-

тури». На думку київських професорів, німецькі 

вчені створили для себе культуру самозахоплення і 

мало звертали увагу на сусідів, від яких не було ні-

якої загрози німецькій культурі, головну загрозу 

якій становить німецький мілітаризм, котрий «яв-

ним чином веде прямим шляхом до варваризації 

країну, що колись була одним із наймогутніших ку-

льтурних центрів людства» [7].  

Редактор «Русской старины» прирівнював ні-

мецьких солдатів до гунів і вандалів, звертаючи 

особливу увагу на їхніх діях та вчинках щодо циві-

льного беззахисного населення. Германці безжа-

льно грабують населення, накладають жахливі кон-

трибуції, розстрілюють чоловіків і жінок, ґвалту-

ють жінок і дітей, знищують пам’ятники мистецтв і 

архітектури, спалюють дорогоцінні книгосхо-

вища». Автор детально описував звірства німців, 

які безперервно влаштовували погроми цивільного 

населення, нагнітаючи емоційні настрої читачів до 

вищої точки ненависті до ворогів: «чоловіків, жінок 

і дітей нещадно розстрілюють: бували випадки, 

коли змушували пити кров убитих», «германці роз-

різали одному діду руку на три поздовжніх смуги, а 

потім повісили його за ноги і спалили живцем», «у 

деяких осіб були відрізані статеві органи». Німці 

перестали бути культурною нацією, бо вчинили 

бридкі, мерзенні, низькі, безглузді вчинки: у Кеніг-

сберзі влаштували облаву, побили та кинули до 

в’язниць російських підданих; видряпали очі іконі 

Богородиці. Автор закликав покінчити із «німець-

ким засиллям» в російській економіці та конфіску-

вати фабричну, торгівельну, акціонерну власність 

німців та австрійців на російських теренах. На його 

думку, «напрочуд тваринна німецька нація» «пок-

рила себе такою ганьбою у цю війну, що цієї ганьби 

їм ніколи не відмити від капосних сторінок їхніх ді-

янь». 

Російський уряд 31 жовтня 1914 р. видав висо-

чайше укладення Ради міністрів про виключення з 

Російської Академії німецьких вчених, які підпи-

сали «Маніфест 93-х», а 19 лютого 1916 р. зі складу 

Російської академії наук було виключено 51 членів 

— підданих Німецької та Австро-Угорської імпе-

рій, крім осіб слов’янського походження [2, c. 39]. 

За перші місяці війни було видано 4 законодавчі 

акти, які встановлювали тимчасові обмеження іно-

земців на володіння нерухомим майном та ін. 

Всього за роки війни подібних законодавчих актів 

було видано 25 [1, c. 51-54]. В Університеті св. Во-

лодимира склали список професорів, викладачів і 

науковців «з іноземними прізвищами», за якими, 

очевидно, мав бути встановлений поліцейський ко-

нтроль. До списку із 30 осіб були включені всесвіт-

ньо відомі вчені — філолог В. Перетц, хімік М. 

Бунге та ін.  

Різну тональність відповідей столичних і київ-

ських професорів на «Маніфест 93-х» можна пояс-

нити наступним чином: а) київські професори, на 

відміну від своїх столичних колег, перебували під 

більшим політичним тиском в умовах практично 

«прифронтової території»; б) виразними русофіль-

ськими і антисемітськими тенденціями в середо-

вищі київських інтелектуалів, що обумовлювалося 

особливим становищем Університету св. Володи-

мира в русифікаторській політиці царизму в Укра-

їні і його розташуванням в «зоні осідлості»; в) ак-

тивною діяльністю правих організацій — «Клуб 

российских националистов города Киева» (1907-

1917 гг.), — членами якого були і професори уніве-

рситету (наприклад, історики П. Ардашев і Ю. Ку-

лаковский). Щоправда, діяльність «Клубу…» з по-

чатком війни практично припинилася, поступив-

шись місцем доброчинності [6]. Такий поворот 

діяльності «Клубу…» і його керівника А. Савенка 

викликав обурення крайніх націоналістів в Петрог-

раді і Москві. Так, відомий російський націоналіст, 

академік О. Соболевський писав у листі до Ю. Ку-

ликовського 28 серпня 1915 р.: «Дивовижно багато 

зради і готовності зрадити Росію кому завгодно, зо-

всім як у 1611-1612 рр. Крім старих зрадників 1905 

р. вискакують нові. На чолі їх ваш Київський Саве-

нко. Цьому пройдисвіту я ніколи не довіряв, але 

все-таки не очікував від нього такого стрибка, який 

він зробив від українофобства до українства, від 

юдофобства до захисту єврейського рівноправ’я… 

Необхідно було б просити його скласти з себе пов-

новаження члена Держ[авної] думи… А понад це, 

виключити з клубу націоналістів» [8, c. 166-167]. 

Відтак, вчені-гуманітарії були втягнуті у так 

звану «мобілізацію інтелекту». На це вказують ті 

дискурсивні стратегії, які підкреслювали необхід-

ність і користь науки як для потреб суспільства, так 

і для самої перемоги. Авторитет вчених підіймався, 

тому вони стали претендувати на роль привілейова-

них учасників політичного процесу. Етнічна прина-

лежність науковця перетворювалася в критерій для 

його підтримки, чи відсторонення від роботи, адже 

воєнний патріотизм відкидав інтернаціональність 

та об’єктивність науки. 
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Висновки. Об’єднання політичних сил, вче-

них і письменників для реалізації зовнішньополіти-

чних цілей Німецької імперії, ідеї внутрішньої на-

ціональної єдності («миру у фортеці»), практично 

не створювало перешкод для вироблення єдиної 

пропагандистської лінії напередодні і на початку 

війни. Потужна інформаційна база на основі чис-

ленної періодики з величезними щоденними накла-

дами працювала в одному ключі — створенні в су-

спільстві образу «жертви», ворожого оточення і не-

справедливого усунення Німеччини від 

цивілізаційних благ у вигляді ринків збуту. Цей ра-

ціоналізм сприяв виробленню ідеологеми «особли-

вого шляху», яка фактично обґрунтовувала міліта-

ризм, шовінізм і експансіонізм. На цій основі відбу-

лася швидка мобілізація німецьких науковців та 

інтелектуалів та їх масове втягнення у «війну куль-

тур», обміну агресивними маніфестами і закли-

ками, метою яких було продемонструвати єдність 

всіх політичних та інтелектуальних в німецьких ці-

лях війни. В організаційному плані та масовості за-

лучення інтелектуалів Німеччина напередодні і на 

першому етапі війни виявилася більш підготовле-

ною до пропаганди, а її дієвість була найбільш ефе-

ктивною. 

Різноманітні дискурси щодо образу Німеччини 

у передвоєнні роки у Великій Британії не сприяли 

створенню образу «ворога» і цим можна пояснити 

помітну лояльність та певну розгубленість англій-

ських вчених з початком війни. Частково цьому 

сприяли коливання політичного керівництва країни 

щодо участі у військових діях на континенті, але 

все ж головним чинником був поширений стерео-

тип про потужну німецьку науку, та інтеґрованість 

англійських вчених в міжнародне наукове співтова-

риство, визнання величі німецької культури. Лише 

повідомлення про брутальний характер війни зму-

сили британських вчених та інтелектуалів різко змі-

нити свої погляди і здійснити рефлексію німець-

кого гуманітарного знання з різким поворотом до 

його критики. Це стало підґрунтям до залучення 

вчених до різних організаційних форм масової про-

паганди, яка у Великій Британії протягом війни у 

своїй дієвості випередила всі європейські країни. 

Подібні тенденції, попри різний соціально-по-

літичний контекст можна було спостерігати і в Ро-

сійській імперії, де одночасно співіснували і герма-

нофільство і германофобство, англофільство і анг-

лофобство, як серед полярних політичних сил, так і 

серед вчених-гуманітаріїв. Навіть визначеність зов-

нішньополітичних інтересів та майбутніх ворогів у 

війні не сприяла формуванню їхнього образу в по-

літичному і гуманітарному дискурсі. У першому 

випадку це можна пояснити різними підходами 

впливових думських партій, не дуже численною і 

впливовою періодикою із мізерними денними на-

кладами (порівняно з чисельністю населення), зосе-

редженістю публіцистики на внутрішніх проблемах 

імперії; а у другому — тісним зв’язком вчених-гу-

манітаріїв з німецькою наукою. Як і їхнім британ-

ським колегам, російським вченим та інтелектуа-

лам довелося різко змінити вектори сприйняття ні-

мецької науки та культури. Загалом же в 

організаційному плані пропагандистські заходи ро-

сійського уряду в порівнянні не тільки з ворожою 

Німеччиною, але і з союзною Великою Британією, 

були менш організованими і слабо ефективними. 

Гуманітарний дискурс із формування образу «во-

рога» перемістився переважно у сферу публіцис-

тики. 
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Аннотация 

Розглядається стан дослідження питання стану освіти в Україні в повоєнний період. Представлено 

огляд робіт радянського періоду, роботи написані протягом першого десятиліття після проголошення не-

залежності України і праці сучасних науковців. Аналіз праць говорить про інтерес науковців до теми 

освіти в Україні, зокрема повоєнного періоду.  

Abstract 

The article considers the state of research on the state of education in Ukraine in the post-war period. The 

review of works of the Soviet period, works written during the first decade after the Declaration of independence 

of Ukraine and works of modern scientists is presented. The analysis of the works shows the interest of scientists 

in the topic of education in Ukraine, in particular the post-war period. 
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Сучасна Україна перебуває на стадії реформу-

вання. Реформування політичного життя, соціаль-

ного, економічного, сфери освіти. Реформа освіти в 

Україні триває вже кілька років та набирає ще біль-

ших обертів. Реформа торкнулась переважно сере-

дньої освіти, але не залишилися і поза увагою до-

шкільна, професійно-технічна та вища освіта. Об-

раний для дослідження нами період становить 

науковий інтерес саме з огляду на зміну політич-

ного курсу партійно-державного керівництва з по-

чатком Другої світової війни. Тому є доволі ціка-

вим з’ясування питання стану освіти України після 

війни, які зміни відбувалися, на що спрямовувалися 

в першу чергу дії керівництва держави.  

Метою запропонованої статті є висвітлення 

доробку дослідників-науковців щодо основних пи-

тань стану освіти в Україні у повоєнний період.  

В перші повоєнні роки у досить складних умо-

вах розпочато відновлення шкільних і вищих нав-

чальних закладів. За роки війни рівень освіти зна-

чно знизився, унаслідок часткового припинення 

освітнього процесу, тож для подальшого розвитку 

держави необхідно було відновити функціонування 

всіх освітніх закладів.  

Розгляду та аналізу загального стану освіти в 

Україні приділяли увагу радянські дослідники С. 

Бухало [4], О. Сайдакова [50]. Серед вітчизняних 

науковців варто виділити дослідження С. Сіропо-

лко [54], Л. Медвідь [32], В. Мічуди [34]. Загальний 

стан освіти безпосередньо повоєнних років дослі-

джували С. Сворак [51; 52; 53], Г. Кучеренко [26; 

27], С. Улітова [60], І. Перехрест [39], А. Каюк [20], 

В. Ревенко [44], В. Прокопчук [43].  

Реальний стан у сфері освіти дійсно був досить 

складним у силу політичних умов, в яких відбува-

вся процес повоєнної відбудови. Слід зазначити, 

що увага до шкільної освіти, зокрема до ідейного 

виховання молоді стало пріоритетним завданням 

для партійних і державних владних структур. Тота-

літарно-репресивний режим повоєнних років приз-

вів до втрати національного педагогічного досвіду, 

руйнувань українських традицій в освіті, деформу-

вав майбутній розвиток українського суспільства. 

Більше детально це питання розкривається у працях 

Т. Шашло [64], О. Зубань [18] під доволі красномо-

вними назвами.  

Висвітленню питання розвитку народної 

освіти та радянської школи присвячені переважно 

праці радянських авторів, зокрема С. Міщенко [35], 

О. Філіппова [63], М. Гриценко [16], К. Присяж-

нюка [42], П. Бакуменко [2], В. Ленської [28], М. 

Кабатченко [19], В. Гомоннай [14], М. Грищенко 

[17]. Не можна оминути увагою і колективні праці 

«Народна освіта і педагогічна наука в Українській 

РСР. 1917-1967» [37], «Народное образование в 

СССР. Общеобразовательная школа. 1917 –1973 

гг.» [38]. Після проголошення незалежності Укра-

їни дослідники також звернули увагу на націона-

льні проблеми загальноосвітньої школи України 



The scientific heritage No 45 (2020) 41 

[47; 69], зокрема у західноукраїнському регіоні [51-

53]. В цьому аспекті заслуговує на увагу дослі-

дження Н. Красножон, присвячене загальноосвіт-

ній школі України в контексті суспільно-політич-

ного життя в 1943-1953 рр. [24]. 

Сучасні дослідники Л. Романець [46], Т. Мель-

ничук [33], І. Романюк [45] звертають увагу у своїх 

дослідженнях на вчительство: на забезпечення ним 

трудової дисципліни, його повсякденне життя, со-

ціальний статус. На з’ясування процесу віднов-

лення та розвитку мережі сільських шкіл, їх функ-

ціонування спрямовані роботи Т. Терещенко [57], І. 

Якименко [68].  

Варто звернути увагу і на праці спрямовані на 

дослідження стану шкільної освіти в регіонах, зок-

рема Полтавщини [6; 7], Ровенщини [31], міста Кре-

менчук [36],  

У повоєнний період перед органами влади до-

сить гостро постала проблема нестачі кваліфікова-

них кадрів у закладах освіти, особливо школах. Як 

відомо, за роки війни Україна втратила близько 27,5 

% довоєнного складу вчителів. Так, у 1944 р., за 

офіційними даними, в 20 звільнених від окупантів 

областях України не вистачало 30 498 педагогів. У 

1944/45 навчальному році налічувалось 154 812 

учителів, що становило лише половину довоєнної 

кількості [41, с. 9].  

Поповнення вчительських кадрів відбувалося 

за рахунок реевакуації вчителів, діяли короткотер-

мінові педагогічні курси, жіночі педагогічні класи, 

мережа заочної освіти, до роботи в школи залуча-

лися спеціалісти, які не мали педагогічної освіти. 

Підготовку вчителів почали здійснювали універси-

тети, педагогічні інститути, педагогічні училища. 

Поступово педагогічні вузи почали відновлювати 

навчання студентів. Упродовж 1944-1945 рр. в Ук-

раїні розпочали роботу 6 університетів, 20 педаго-

гічних і 18 учительських інститутів, 77 педагогіч-

них училищ.  

Звичайно, що ці проблеми не могли оминути 

увагою дослідники. Так, проблему поповнення вчи-

тельськими кадрами шкіл України в повоєнні роки 

досліджували Л. Романець [48] та М. Фазан [61]. 

Питання розвитку освіти дорослих висвітлено в ро-

боті О. Шпортенко [67]. Розвиток післядипломної 

освіти педагогічних кадрів в Україні можемо 

знайти у праці С. Крисюка [25]. Вищу педагогічну 

освіту в Україні досліджували В. Майборода [29], 

Н. Вєнцева [9].  

Вищу освіту в Україні повоєнного періоду ро-

зглядали в радянський період в колективних працях 

«Высшая школа СССР за 50 лет (1917-1967)» [11] 

та «Высшее образование в Украинской Советской 

Социалистической Республике» [12]. Серед сучас-

них праць, які присвячені цьому питанню можна 

назвати працю Н. Терентьєвої [56]. Зазначимо, що 

проблеми вища освіта в Україні повоєнного періоду 

стала об’єктом дослідження сучасних українських 

авторів, зокрема Т.Марусик та С. Герегова дослі-

джували західний регіон України [30], І. Кравчук – 

Донбас [23], І. Сушик – Волинь [55]. Вищу освіту 

на Хмельниччині досліджував колектив авторів під 

загальною редакцією О. Завальнюка [10].  

Стан вищої військової та цивільної освіти в 

Україні у передвоєнні та перші повоєнні роки розк-

риває А. Білик [5].  

Усі заклади системи освіти повоєнних років 

знаходилися в прямій залежності від суспільно-по-

літичних явищ і процесів, які в цілому визначали їх 

зміст і функціонування. Залишковий підхід до фі-

нансування був перешкодою у своєчасній відбу-

дові, спричинив відставання матеріально-виробни-

чої бази від реальних потреб, згубно позначився на 

інформаційному просторі учнів і студентів, забез-

печенні підручниками, навчальним приладдям 

тощо. А це негативно відбивалося на якості нав-

чання підростаючого покоління. Важливим чинни-

ком підтримки школи та вищих навчальних закла-

дів була громадськість, батьки учнів, індивідуальна 

зацікавленість самих працівників учбових закладів, 

їх керівників. Саме на соціально-побутові умови 

освітян звертає увагу у своїх дослідженнях Л. Рома-

нець [49], М. Кагальна [40] .  

Варто зазначити, що загалом, у системі освіти 

в досліджуваний період були й позитивні зру-

шення. Так, до беззаперечних досягнень повоєнної 

освіти, слід віднести налагодження навчального 

процесу, запровадження загальнообов’язкової се-

мирічної освіти, збільшення кількості студентів ви-

щих навчальних закладів. Так, зокрема в повоєнний 

період не забули про спеціальну освіту. Так, І. Кра-

вченко [22], В. Шевченко [65] та Ж. Ковальчук [21] 

розкривають аспекти становлення та розвитку спе-

ціальної освіти в Україні. А ось В. Гладуш звертає 

увагу на заочне й очно-заочне навчання як форми 

післядипломної освіти дефектологів в Україні в по-

воєнні роки [13].  

Соціально-економічні чинники становлення 

початкової школи в повоєнний період, зокрема на 

Закарпатті представлено в роботі О. Фізеші [62]. 

Хореографічна освіта в Україні повоєнного періоду 

також не лишилася поза увагою дослідників. Так, 

радянські автори більше уваги приділяли танцюва-

льним гурткам у клубі, зокрема К. Василенко [8], І 

Антипова [1]. Сучасні українські науковці більш 

ретельно досліджують питання хореографічної 

освіти в Україні в період 1945-1975 рр, зокрема Н. 

Горбатова [15]. Хореографічну освіту в діяльності 

культурно-освітніх установ досліджує Т. Благова 

[3]. А ось становлення вищої хореографічної освіти 

в Україні у повоєнний період представлено в роботі 

В. Шеремата [66].  

Не оминули увагою дослідники і питання фіз-

культурної освіти, зокрема тут можна виділити 

праці Ю. Тимошенко [58; 59]. 

Загалом, питання стану освіти в Україні в по-

воєнний період, як бачимо, розглядалося науков-

цями. Маємо праці радянського періоду, роботи на-

писані протягом першого десятиліття після прого-

лошення незалежності України і праці сучасних 

науковців. Аналіз праць говорить про інтерес нау-

ковців до теми освіти в Україні, зокрема повоєн-

ного періоду. Однак і на сьогодні, питання розвитку 

освіти від дошкільної до після дипломної, підгото-

вки наукових кадрів, структур управляння систе-
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мою освіти, матеріально-технічного та методич-

ного забезпечення освітнього процесу потребують 

ґрунтовного, детального аналізу та дослідження.  
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Анотація 

В статті аналізується трансформація освіти як виклик сьогодення. Вона є однією з освітніх стратегій, 

що спрямована на розробку і здійснення такої моделі освіти, яка буде побудована на підставі нових освіт-

ніх парадигм. Колишнє парадигмальне трактування освіти як єдиного за змістом і формою для усіх 

суб’єктів навчання сьогодні себе не виправдовує. Трансформація по-перше спрямована на подолання 

кризи освіти, по друге – на інноваційність, по-третє започатковує принцип сприяття, злагоди в освітніх 

практиках, четверте - налаштована на здійснення імператива «не знання задля знань, а знання для життя», 

п’яте - подолати інтерпретацію освіти як закритого дисциплінарного простору. Аналізується трансформа-

ція як оновлення освітніх знань, їх життєво-практичний сенс. В цьому аспекті наводяться результати тес-

тування за 2019 рік. Вони дозволяють зазнати їх девальвацію. Подано позитивні та негативні наслідки 

технологізації освіти, що стає підставою появи технозалежної людини в освітньому просторі. Ця обставина 

вимагає переосмислення технологій навчання. Подано з’ясування дихотомій освіта – комерціалізація, 

освіта - товар, освіта – послуги. Трансформація розглядається як запровадження інноваційних освітніх 

технологій. 

Abstract 

The transformation of education as a challenge of modern time is analyzed in the article. It is one of the 

educational strategies aimed at implementing and developing such a model of education, which is constructed on 

the basis of new educational paradigms. The past educational paradigms of interpreting education as a unified in 

content and form for all subjects of education today are not justified. Firstly, the transformation is aimed at over-

coming the crisis of education, secondly, at innovativeness, thirdly at the introduction of the principle of complic-

ity, reciprocity of educational practices, fourthly, at the imperative “ knowledge not for the sake of knowledge, but 

knowledge for life”, fifthly, to promote openness of education as opposed to a disciplinary, closed process. The 

transformation is analyzed as an update of knowledge as a vital and practical meaning. In this sense, the test results 

of 2019 are presented. They allow to see the trend of devaluation of knowledge. The positive and negative conse-

quences of the technological development of education, the emergence of a technologically dependent person in 

the educational space are presented, which undoubtedly affects the rethinking of educational technologies. The 

dichotomies of education - commercialization, education - goods, education - services are considered. Transfor-

mation is seen as the introduction of innovative technologies in education. 

Ключові слова: освіта, людина, трансформація, криза освіти, інновації. 

Keywords: education, person, transformation, crisis of education, innovation. 

 

Трансформація освіти подана різноманітними 

аспектами в публікаціях закордонних та вітчизня-

них фахівців. У вітчизняному просторі в контексті 

трансформації аналізується освітня криза, теорети-

чні і методологічні засади, нові проекти освіти, до-

свід закордонної освіти. В різній площині ця тема 

подана в працях В.Андрущенка, Л.Бевзенко, О.Го-

мілко, С.Клепка, М.Култаєвої, Л.Горбунової, 

С.Пролеєва, В.Кременя, В.Шамрай, В.Табачковсь-

кого. В роботах акцент зроблено на актуалізацію ві-

дповіді на питання: «Чи не виникає на наших очах 

світ, в якому освіті в її установленому вічному пок-

ликані просто не залишиться місця?»[7,с.90]. Ось 

чому аналіз трансформаційних стратегій як мно-

жинності життєвозначущих сенсів становить мету 

статті.  

Українська освітня реальність досить різноба-

рвна. Вона долучає до себе не лише державні осві-

тні установи та університети, академії, інститути, 

коледжі, технікуми, але й приватні і комерційні. 

З'явилась бізнес-освіта, телеосвіта, медіа-освіта, 

традиційно існує релігійна освіта. Але питання, як 

відбувається в них трансформація освітніх практик, 

залишається без відповіді.  

Освітня спільнота Європи набула значний дос-

від трансформації. Так в Німеччині цей досвід по-

дано в конструктах антропологічного та провокати-
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вного поворотів в освіті. Нашій освітянській спіль-

ноті їх презентувала відомий в країні дослідник пи-

тань освіти М.Култаєва. А як цей досвід використо-

вується в українських освітніх реаліях залишається 

невідомим.  

Парадокс сьогодення в тому, що потреби сус-

пільних знань і знань особи як «активу знань» не 

завжди співпадають. Про це свідчать результати те-

стування. В 2019 році як було зазначено на прес-

конференції виконуючого обов'язки директора цен-

тру оцінювання знань Валерія Бойка лиш один, пі-

дкреслимо один, випускник школи одержав 200 ба-

лів з кожного предмету тестування, 8 з двох. Досить 

тривожні результаті, якщо усього в тестуванні 

брали участь 353813 осіб. З української мови з 

349365 осіб не склали тестування 52418, лише 17 

осіб склали тестування на 200 балів, лише 4 особи 

(а в деяких звітах одна особа) з фізики одержала 200 

балів, 36 осіб одержали 200 балів з англійської. На-

ведені результати подані на сайті Українського цен-

тру оцінювання якості освіти. 

Освіта стає суспільним капіталом. На цю об-

ставину в минулому XX столітті звернув увагу 

Ф.Фукіяма. Він зазначив, що поза подальшого роз-

витку знань неможливе суспільне багатство. 

Знання не існує поза людиною, поза її інтелектуа-

льної праці, воно результат освіти як сфери життє-

діяльності[9]. У такому сенсі стає капіталом суспі-

льства і особи. Освіта, як одна з ланок життя/буття 

людини та суспільства, завжди відчуває їх вплив, і 

визначається різними історичними трансформаці-

ями, починаючи з античної пайдеї до інтернет-

освіти сьогодення.  

Освіта завжди була і залишається взаємопов'я-

заною з особливостями суспільства, які визнають 

типи освіченої людини. На думку німецького відо-

мого соціолога та педагога К.Манхейма «саме осві-

чена людина зберігає en rapport до справ усього су-

спільства, а не лише до своїх особистих, і саме в та-

кому сенсі можна говорити, що вона доцільна до 

ситуації і торкається усіх нас»[5,с.113]. Важлива і 

інша його констатація: «Освіта формує не людину 

взагалі, а людину в конкретному суспільстві і для 

конкретного суспільства»[5,с.480]. 

Трансформація освіти стає в умовах інформа-

ційного суспільства, значущою ознакою. Вона охо-

плює різноманітні її сфери: інституціональні, зміс-

товні, технологічні, професійні і т.д.. Такі її модуси 

закладені в різноманітних проектах реформ освіти 

як відповідях на виклики часу, викликах кризи 

освіти. Кризу освіти констатують фахівці з питань 

освіти: філософи, соціологи, педагоги, політики, 

що свідчить про її поліпарадигмальний дискурс. 

Про такий дискурс свідчить і множинність дихото-

мій. В сучасних умовах дихотомії постають в моду-

сах - моделях медійного, антропотехнічного, мере-

жевого технологічного, візуального, провокацій-

ного поворотів, які пропонують закордонні та 

вітчизняні дослідники. Освіта подається в кон-

тексті транскультурних інновацій. В такому мно-

жинному вияві стратегій освіти неможна не врахо-

вувати доцільність психології, особливо при об-

ранні професійної освіти. Американський 

клінічний психолог Говард Гарднер стверджує, що 

існує вісім типів інтелекту і описав їх. Вони, на його 

думку, визначають професійні здібності людини, за 

якими вона в майбутньому може обирати свій тип 

діяльності. Він визначає такі типи: лінгвістичний, 

логіко-математичний, візуально-просторовий, тіле-

сно-кінестетичний, музичний, натуралістичний, ек-

зистенціальний, міжособовий. Так, до екзистенціа-

льного типу він відносить обрання таких спеціаль-

ності як психолог, психіатр, філософ, священик, 

політик[2]. Цей малюнок типів нагадує нам сково-

родинівську константу: «Всякому городу нрав и 

права; Всяка имеет свой ум голова». З положеннями 

Г.Гарднера можна сперечатись, але в них є досить 

актуальне задля освіти обґрунтування індивідуаль-

ного підходу, на якій все більше і більше звертають 

увагу фахівці.  

Освіта в площинні трансформації набирає ви-

гляду освітнього виробництва, задоволення потреб 

в освітніх послугах, як товар, де діє дихотомія товар 

– гроші. Ця дихотомія стає матрицею освіти в її ко-

мерційному сенсі. Зменшуються освіта за бюджетні 

кошти, поширюється комерціалізація. Така тенден-

ція стає глобальною. Відомий польський дослідник 

Квієк Марек, наголошуючи на цій тенденції, зазна-

чає, що батьки повинні знати, які освітні послуги та 

яку якість послуг вони сплачують. Постає питання 

закритості та відкритості освіти, демократизації 

освітніх взаємовідносин. Сьогодення демонструє 

скорочення освіти за бюджетні державні кошти. 

Вже не перший рік на ряд гуманітарних спеціаль-

ностей (філософські, юридичні, філологічні, еконо-

мічні т.д.) вищі учбові заклади одержують від од-

ного до 5-6 бюджетних місць. Комерційні стосунки 

стають дійсністю в дитячих садках і в загальноосві-

тніх школах.  

Трансформація освіти в наш час стає однією з 

соціокультурних стратегій. Вона є відповіддю на 

виклики глобалізованого світу. В такій дослідниць-

кій площині вона привертає до себе увагу фахівців 

різних наукових дисциплін, практиків, батьків і са-

мих суб'єктів освіти. Україна не стоїть на відстані 

від цього процесу. Трансформація пов'язана з наяв-

ністю двох тенденцій в освіті - класичної і посткла-

сичної. Орієнтація на посткласичну модель освіти 

подана в низці Законів про освіту, торкається усіх 

ланок освітньої реальності: інституцій, взаємовід-

носин між ними, змісту та форм, технологій, лю-

дини - як головного діяча. Трансформація освіти - 

досить складна теоретична та практична проблема, 

що потребує як зусиль суспільства так і особи. Без 

врахування цієї обставини трансформація не відбу-

деться, як і не відбудеться вирішення освітнього па-

радоксу: Чому в суспільстві знань не існує потягу 

до знань, до знаневих активів? За результатами 

ЗНО в 2019 році 44 % склали українську мову на 

середньому рівні, 17 % на начальному.  

Освіта завжди турбувала мислителів. Вони об-

ґрунтовували своє бачення в залежності від світо-

гляду і тих чи інших поліпарадигмальних настанов. 

В саме такому сенсі вбачається запропоновані І.Ка-

нтом відомі чотири питання: «Що я мушу знати? 

Що я мушу зробити? На що можу сподіватися? Що 
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є людина?» В чому актуальність цих питань в кон-

тексті трансформації освіти сьогодення? На нашу 

думку його освітні антропологеми актуальні тим, 

що в них подано І.Кантом ціннісно-евристичний 

потенціал освіти, який у різні часи на підставі осві-

тніх практик втілюється в життя. Перші два пи-

тання Канта подається як взаємозв'язок знань і дії, 

або що говорячи сучасною мовою є підставою ком-

петентності. Поєднання першого, другого і тре-

тього питань - це визнання сенсу, цінності освіти в 

житті людини, і нарешті відповіді на питання пов'-

язується з людиною і являють себе як людинотвор-

чий процес. Як довічні питання що до сенсу освіти, 

вони стають підставою трансформаційних процесів 

освіти в нашому українському суспільстві.  

Не зважаючи на множинність інноваційних 

творчих пропозицій освіта в Україні поки що не за-

знала принципових змін, продовжуючи функціону-

вати по-старому, адаптуючись к будь-яким запро-

понованим ззовні інноваціям. Дослідники сфери 

освіти констатують, що розвиток сучасної освіти 

являє досить вагому теоретичну та практичну про-

блему як проблему подолання освітньої кризи. В 

наш час методологія класичної освіти не може по-

дати вирішення тих проблем і колізій, що постають 

в сучасній дійсності. Це один з чинників ситуації 

сьогодення, що молодь від’їжджає на навчання за 

кордон. Статистичні данні зафіксували, що кож-

ного року численність збільшується. Але не тільки 

цей факт турбує наше суспільство. Тривогу викли-

кає те, що 70% тих хто навчається за кордоном, не 

пов’язують своє майбутнє з поверненням в Укра-

їну. Як зазначив професор Київського університету 

В.Шевченко, це процес неоевакуації. Неоевакуації 

сприяє «трудова бідність». Гірко визнавати, що Ук-

раїна на 136 місці за критерієм бідності.  

Відомий український філософ-антрополог 

В.Г.Табачковський в своїх філософсько-педагогіч-

них розмислах трансформацію освіти визначив як 

подолання антропології нормативізму і ригоризму 

та відповідної їй нормативістно-репресивної педа-

гогіки до педагогіки сприяння[6,с.135]. Ця обста-

вина як спадщина тоталітарної доби є патерном то-

талітарного мислення, яке на жаль існує і в наш час. 

Його думку поділяє лауреат Нобелівської премії 

Світлана Алексієвич, зазначивши, що тоталітарне 

мислення в сьогоденні є досить тяжким чинником в 

поступі до оновлення життя/буття як людини, так і 

суспільства. На думку В.Табачковського, трансфо-

рмація освіти полягає в «переспрямуванні» сил по-

тягу, вітальної енергії на більш високі потреби ду-

ховної діяльності[6,с.141]. Але така «переспрямо-

ванність» не відбувається що разу, потребує від 

людини тривалого часу. І.Карпа в книзі «50 хвилин 

трави» в образі Євки подала проблематичність 

цього процесу. Євка так маніфестує себе: «Просто 

думати їй не було дано. Якась заскладна професія 

думати. Їй треба вчитися. Вчитися Євка ненавиділа. 

Їй не хотілось ні спати, ні просипатися, ні їсти, ні 

думати (підкреслюємо це). Хіба що сцяти. Так, то 

велике, непомірне задоволення… Тільки би… 

Отримати цю надзвичайну приємність»[3].  

Креативність є одним з напрямків трансформа-

ції освіти і виявляється в здібності особи приймати 

нестандартні рішення в ситуації складних викликів 

сучасності, їх різноманітних ризиках. Її форму-

вання досить складне, в ньому мають місце різно-

манітні протиріччя. В умовах інформаційного сус-

пільства, «суспільства знань» виявляє себе як ре-

зультат досить множинних напрямків 

трансформацій в культурі, політиці, соціумі, еконо-

міці, що впливають на освіту. В такому сенсі тран-

сформація як процес подолання кризи освіти наби-

рає плюралістичності, нелінійності, поліваріантно-

сті.  

Освіта - творчий процес, в ній закладене праг-

нення до пізнання й освоєння нових знань. Техно-

логізація освітньої реальності стає інноваційною 

рисою сучасності. Що дозволяє позначити сучасну 

освіту метафорою «машинної» або «технічної» ін-

дустрії. Освіта в такому вигляді стає освітою епохи 

Інтернету, комп'ютеру, мобільного телефону. Саме 

вони змінили світ навчання людини, яку стали ви-

значати як «людину клікаючу», людину занурену в 

Інтернет, людину технологічну, віртуальну людину 

і т. д.. Такі ознаки людини засвідчують нові антро-

пологічні засади її буття, в тому числі буття освіт-

нього.  

М.Ямпольський пропонує сучасну техніку та 

сучасні технології розглядати як технологічні про-

тези, без яких людина сьогодні не може існувати. 

«Людина занурюється в технологічне й стає його 

досить широкою інтегрованою частиною: від шту-

чних органів, клонування до комп'ютерів. Така тех-

ноінтеграція переростає у фантазії технотіл, різно-

манітних кіборгів. І так відбувається процес розмі-

щення людини у сферу лише штучного»[8]. 

Означене яскраво подано в романі Гийома 

Мюссо «Зов ангела». Технологічну залежність лю-

дини він подав змальовуючи символ сучасної лю-

дини – мобільний телефон. «Мобильный телефон – 

что в нем? Контакты, множественные фото, му-

зыка, видео-, документы, важные записи. Телефон 

может рассказать о своем владельце очень, очень 

многое. Тут и начинается зависимость. Как будто 

вживленный в тело, мобильный становится опреде-

лением вас самого, он сопровождает вас везде, даже 

к ванной или туалету. Где бы вы не были, редко бо-

лее чем полчаса вы можете выдержать, несмотря на 

экран, чтобы проверить, нет ли пропущенных звон-

ков, интимных или дружеских известий. А если 

почтовый ящик пуст, то вы кликаете, чтобы прове-

рить, нет ли какого-либо письма в состоянии ожи-

дания. Как любимая игрушка в детстве, телефон 

придает нам уверенности. Его экран теплый, успо-

каивающий, гипнотический. Он придает смысл (со-

держательность) любой (будь какой) ситуации, да-

рит вам легкость немедленной связи, открывает все 

возможности [4, с.3-4]. Текст подаємо російською 

мовою, якою здійснено переклад з англійської, ук-

раїнський варіант перекладу відсутній. 

Пріоритетом трансформаційних технологій 

стає людина в її ціннісному вимірі. В цьому сенсі 

трансформацію подано В.Г.Андрущенком, який за-
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значає, що «доки суспільство не виховає нове поко-

ління перспективо мислячих людей (інакше ка-

жучи, творчих людей), ми приречені «копирсатися 

у багнюці», «переливати із пустого в порожнє», пе-

ребувати в «постійному транзиті безперспективно-

сті». Нова філософія освіти … є філософією лю-

дини, котра існує в царині свободи »[1,с.11-13].  

Отже, в статті подано аналіз теоретичних та 

практичних вимірів трансформації освіти. Вона є 

відповіддю на кризу освіти. Свідчить, що освітні 

стратегії і практики вже не відповідають потребам 

сьогодення. Відбувається процес девальвації знань, 

їх імітація, втрачається цінність знання як інтелек-

туального капіталу. Комерціалізація освіти сприяє 

тому, що вона стала товаром, сприяє формуванню 

ринкової свідомості, нівелюванню турботи людини 

про знання, як турботи про саму себе. Технологіза-

ція освіти зумовила отримання знань за принципом 

«тут і зараз». Сучасна реальність - досить складна, 

динамічна. Про це свідчить неоднозначність її ви-

значення як «суспільства знань», інформаційне, те-

хнологічне, мережеве, постмодерне, плинне і т.д. 

Кожне з них має право на існування, оскільки відо-

бражає поліваріантність сучасного світу, і як наслі-

док - різноманітність моделей освіти, множинність 

освітніх викликів, чинників зовнішніх і внутрішніх. 

Освіта в процесі трансформації повинна стати бла-

гом (вислов Г.Сковороди). В цьому її сенс. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблематике исследования феномена философии образования в молодёжной 

среде. Целью исследования является пополнение теоретической базы философии в рамках комплексного 

исследования данной проблемы и обоснования необходимости её изучения на базе общеобразовательной 

школы и вуза. В процессе работы над статьёй использованы такие методы исследования, как анализ, обоб-

щение, наблюдение, описание, а также системный метод. Рассматриваются различные аспекты философии 

образования в аспекте мировоззрения молодёжи старшего школьного возраста. В результате исследования 

делается вывод о предмете исследования философии образования молодёжи. 

Abstract 

The article is devoted to the problems of studying the phenomenon of philosophy of education in the youth 

environment. The purpose of the study is to replenish the theoretical base of philosophy in the framework of a 

comprehensive study of this problem and justify the need for its study on the basis of a comprehensive school and 

university. In the process of working on the article, such research methods as analysis, generalization, observation, 

description, as well as the system method were used. Various aspects of the philosophy of education in the aspect 
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of the worldview of young people of high school age are considered. As a result of the study, a conclusion is drawn 

about the subject of study of the philosophy of youth education. 

Ключевые слова: воспитание, идеалы, молодёжь, образование, философия, философия образования, 

ценности. 
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В современном социуме, когда, казалось бы, в 

молодежной среде теряет актуальность философ-

ская наука, которая воспринимается современными 

подростками и юношами как некий архаизм, насле-

дие Средневековья, в то же самое время наиболь-

шую остроту приобретают глобальные философ-

ские вопросы. И что является наиболее важным, 

острота их особо ощущается именно в молодёжной 

среде. Глобальные проблемы философии интере-

суют молодежь, поскольку призваны ответить на 

фундаментальные вопросы их бытия, начиная с 

уровня обыденности, и заканчивая такими высо-

кими в плане духовности понятиями, как религиоз-

ные воззрения и специфика восприятия религии че-

рез призму подросткового и юношеского сознания. 

Проблемы познаваемости мира (в том числе воз-

можности своего личного, индивидуального позна-

ния), также волнуют молодежь, равно как и про-

блема истинности или ложности различных аспек-

тов бытия. 

Философия образования определяется как ис-

следовательская область философии, анализирую-

щая основания педагогической деятельности и об-

разования, его цели и идеалы, методологию педаго-

гического знания, методы проектирования и 

создания новых образовательных институций и си-

стем. При этом данная область является достаточно 

молодой, поскольку выделяется из собственно фи-

лософии лишь в 40-е годы ХХ века в США и Запад-

ной Европе. Сравнительно недавнее выделение 

данной области философии открывает широчайшее 

поле для исследований и дискуссий, касающихся 

проблем обучения, воспитания, восприятия обуча-

ющимися и воспитанниками своих педагогов в 

частности и образовательной системы каждой кон-

кретной страны в целом. 

По нашему мнению, следует чётко разграни-

чить такие разные понятия, как «философия обра-

зования» и «философия образования молодёжи». 

Философия образования – это область философии, 

формирующая общетеоретические представления о 

том, что такое образование и воспитание, о месте и 

роли педагогики в жизни общества, о трансформа-

циях педагогических систем в связи с обществен-

ным прогрессом или регрессом и т.д [3]. Филосо-

фия образования молодёжи тесно связана и взаимо-

действует с философией образования в целом, но, 

согласно нашей концепции по данному проблем-

ному вопросу, является совершенно самостоятель-

ным явлением в философской науке. Исходя из вы-

шеизложенного, дадим авторское определение вы-

шеуказанному понятию.  

Итак, философия образования молодёжи – это 

направление в философии образования, исследую-

щее проблемы образовательных ценностей, идеа-

лов и потребностей современной молодежи, про-

блемы восприятия подрастающим поколением об-

разовательных систем и воспитательных методик, 

которые на них применяются, а также проблемы со-

циальной, образовательной и воспитательной ком-

муникации с педагогами, родителями и иными 

субъектами образования. 

При этом следует отметить, что философия об-

разования молодежи, как научное направление, но-

сит не субъект – объектный, а субъект – субъект-

ный характер, поскольку изучаемая молодёжная 

среда сама порождает предмет исследования дан-

ного направления в философской науке. То есть по-

лучаемые исследователями результаты исходят 

непосредственно из молодёжной среды, интегриро-

ванной с детства в образовательную систему на 

синхронном срезе развития общества. 

Изучим последовательно предмет философии 

образования молодёжи с точки зрения философ-

ской теории и одновременно применительно к изу-

чаемой социальной группе. 

Как отмечает В.С. Грехнёв, сущность образо-

вания заключается в формировании личности чело-

века, в которой должны гармонически сочетаться 

две меры ее бытия: социально значимого в индиви-

дуальном и индивидуального в социально значи-

мом [1, с. 14]. Но данное определение раскрывает 

сущность образования только в теоретическом 

плане, с позиции самой науки, но ничего не говорит 

о том, как воспринимает сущность образования 

сама молодёжь, то есть та социальная группа, ради 

которой образования существует по сути и функци-

онирует, трансформируясь под нужды общества на 

конкретном историческом срезе. 

Сущность образования в глазах современной 

молодёжи необходимо выявлять по четырём уров-

ням: сущность общего образования, среднего про-

фессионального, высшего, послевузовского (за-

щита кандидатской диссертации и докторантура). 

При этом следует дифференцировать в сознании 

молодёжи восприятие сущности образования: 1) 

получение его под давлением внешних требований 

(государство, школа, родители); 2) осознание необ-

ходимости получения как можно более высокого 

уровня образования, поскольку оно нужно самому 

учащемуся (последнее говорит о высоком уровне 

самосознания и стремлении личности к максималь-

ной самореализации); 3) нигилистическое отноше-

ние к образованию вообще, когда формальное об-

разование воспринимается личностью как излиш-

няя трата времени, мешающая решать 

сиюминутные (в том числе и финансовые) про-

блемы. Кроме вышеперечисленного, следует ак-

центировать внимание на том, какой предельный 

уровень образования считают для себя возможным 

представители молодёжи (от основного общего, по-
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лучение которого является конституционной обя-

занностью гражданина РФ, до уровня выпуска из 

докторантуры с защитой докторской диссертации). 

Рассматривая вопрос о ценности образования, 

следует отметить, что ценность, значимость обра-

зования для общества может быть рассмотрена с 

разных оснований (измерений): технологических, 

экономических, политических, нравственных, 

научных и т.д. [1, с. 24]. В.А. Сластенин определяет 

ценности образования как нормы, регламентирую-

щие педагогическую деятельность и выступающие 

как познавательно-действующая система, которая 

служит опосредующим и связующим звеном между 

сложившимся общественным мировоззрением в об-

ласти образования и деятельностью педагога [2]. 

С целью выявления отношения к основным 

критериям образования в глазах молодёжи нами 

был проведен социологический опрос в 9-11 клас-

сах. Данные анкетирования показали, что ценность 

образования в глазах молодежи обусловлена, 

прежде всего приобретением жизненной стабиль-

ности и повышением уровня доходов (более поло-

вины опрошенных). Треть опрошенных видит цен-

ность образования в возможности карьерного ро-

ста. При этом иные варианты преимуществ 

образования в глазах представителей молодёжи 

ценности практически не имеют. 

С точки зрения философии, каждому типу цен-

ности образования (цели или средству) соответ-

ствует свой мотив [1, с. 26]. Создадим классифика-

цию мотивов подрастающего поколения к получе-

нию образования:  

1) индивидуальная свобода, независимость – 

молодежью движет стремление стать свободным, 

независимым финансово, политически, в плане вы-

бора повседневных действий и деятельности в це-

лом; 

2) безопасность и стабильность – стремление к 

стабильности бытия, запрограммированности, про-

гнозируемости и ожидаемости изменений, защи-

щенности со стороны государства и работодателя; 

3) самосовершенствование в собственных гла-

зах – осознанная потребность понимание стать 

лучше, гармоничнее, справедливее, толерантнее че-

рез повышение уровня образования, стремление к 

уважительному, интеллигентному общению с окру-

жающими;  

4) самосовершенствование в глазах окружаю-

щих, общества в целом – осознание необходимости 

формальных достижений как фактора роста в гла-

зах окружающих, получения социального одобре-

ния, одобрения со стороны руководства; 

5) обретение власти – образование восприни-

мается как пропуск во властные структуры и ор-

ганы управления, равно как сам процесс карьерного 

продвижения в структурах власти во многом зави-

сит от образования);  

С понятиями «ценность» и «мотив» тесно свя-

зано понятие «идеал». В нашей трактовке, образо-

вательный идеал современной молодёжи – это 

двойственное понятие. С одной стороны, здесь под-

разумевается предел реализации ценностей, с дру-

гой – максимальный образ желаемого результата, 

то есть рассматривается идеал самого образования 

(то, каким должно быть образование) и идеал обра-

зованного человека (то, каким должен стать образо-

ванный человек как личность). В первом случае, 

представители выпускных классов считают образо-

вательным идеалом доступное и бесплатное выс-

шее образование, уделяется внимание при этом и 

связям с зарубежными школами, то есть возможно-

стью стажировки за границей, обмена образова-

тельным опытом. Во втором случае подавляющее 

большинство респондентов признаёт идеальным 

наличие высшего образования, и лишь по 5% опро-

шенных рассматривают вероятность получение 3-

го уровня высшего образования (окончание аспи-

рантуры) и даже возможность обучения в докторан-

туре (хотя последнее воспринимается именно как 

идеал, достигнуть которого вряд ли возможно). 

Не следует забывать, что образование есть не-

разрывное единство двух процессов: обучения и 

воспитания и направлено на гармонизацию двух 

мер бытия личности: социального (общего, соци-

ально значимого) в индивидуальности ее развития 

и индивидуального (особенного, единичного) в ее 

общественном существовании и развитии [1, с. 21].  

Отсюда следует, что предметом философии 

образования молодёжи должны стать и такие ас-

пекты, как взгляд на самообразование и его воз-

можности в современном мире, обучение вне 

школы, обучение в школе – приемы и методы, се-

мейное и домашнее обучение как философская про-

блема; взгляд на воспитание – как воспитывать 

себя, как воспитывать своих будущих детей, как 

должна воспитывать семья, какие методы и сред-

ства воспитания возможно использовать в совре-

менных условиях человеческого бытия. Важно ис-

следовать также взгляд представителей молодёжи 

на педагога, его образ, роль, значение в получении 

образования, а кроме того, инновационные под-

ходы к управлению образованием (в том числе – 

школьное самоуправление). 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что пристрастие к табакокурению у лиц подросткового 

возраста во всем мире и в Казахстане имеет тенденцию к росту. Становится все более очевидным, что 

наряду с социальными и медицинскими вопросами требуется изучение психологических закономерностей 

и особенностей личности людей, склонных к зависимому поведению. Одно из приоритетных направлений 

- изучение особенностей личности подростков, ее социально-психологических характеристик, и влияние 

на тип курительного поведения. 

Abstract 

The relevance of this article is due to the fact that addiction to smoking in adolescents around the world and 

in Kazakhstan tends to increase. It is becoming more and more obvious that, along with social and medical issues, 

it is necessary to study the psychological patterns and personality characteristics of people who are prone to ad-

dictive behavior. One of the priorities is to study the characteristics of the personality of adolescents, their socio-

psychological characteristics, and the impact on the type of smoking behavior. 

Ключевые слова: аддикция, поведение, аддиктивное поведение, табакокурение, типы личности.  
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Человек в значительной степени сам предопре-

деляет свою судьбу, так как реализует свое повсе-

дневное поведение через хорошие или дурные при-

вычки, вызывающие соответствующие послед-

ствия [1]. В этой связи уместно привести 

следующее замечание из «Психологии» Джемса: 

«Ожидающий нас в будущей жизни ад, о котором 

нас учат богословы, не хуже того ада, который мы 

сами создаем себе на этом свете, воспитывая свой 

характер в ложном направлении. Нет такого ни-

чтожного добродетельного или порочного по-

ступка, который не оставил бы в нас своего навеки 

неизгладимого следа...» 

Автоматизируя наши действия, привычка де-

лает движения более точными и свободными. Она 

уменьшает степень сознательного внимания, с ко-

торым совершаются действия. С. Л. Рубинштейн 

отмечал, что образование привычки означает появ-

ление не столько нового умения, сколько нового 

мотива или тенденции к автоматически выполняе-

мым действиям [2]. Другими словами, привычка - 

это действие, выполнение которого становится по-

требностью. Учитывая важное свойство нервной 

системы легко формировать и закреплять при-

вычки, даже если они являются ненужными или 

вредными (курение, увлечение спиртными напит-

ками и т. п.), можно смело утверждать, что процесс 

рассудочного управления привычками есть, по су-

ществу, управление поведением. Ведь даже вред-

ные привычки, явно наносящие ущерб здоровью 

организма, со временем начинают восприниматься 

как нормальное явление, как нечто необходимое и 

приятное. Это свидетельствует о сформировав-

шемся зависимом поведении [3]. 

Аддикция произошло от англ. Addiction, 

addictive - склонность, пагубная привычка, зависи-

мость, захватывающее (поведение), лат. addictus - 

слепо преданный, полностью, пристрастившийся к 

чему-либо, обреченный, порабощенный, целиком 

подчинившийся кому-либо [4]. 

Аддиктивное поведение рассматривается 

большинством авторов, стоявших у начала разра-

ботки этой проблематики (Короленко Ц.П., Тимо-

феева А.С., Акопов А.Ю., Chernin К.И д.р.) как одна 

из форм деструктивного (разрушительного) пове-

дения, т. е. причиняющего вред человеку и обще-
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ству. Аддиктивное поведение выражается в стрем-

лении к уходу от реальности посредством измене-

ния своего психического состояния, что достига-

ется различными способами - фармакологическими 

(прием веществ, воздействующих на психику) и не 

фармакологическими (сосредоточение на опреде-

ленных предметах и активностях, что сопровожда-

ется развитием субъективно приятных эмоциональ-

ных состояний). Алкоголизм, например, как одна из 

форм аддиктивных реализаций рассматривается ав-

торами (Короленко Ц.П., Тимофеева А.С. и др.) как 

болезнь, к возникновению которой привели аддик-

тивные формы поведения [5]. 

Десятилетия назад зависимость была фармако-

логическим термином, который подразумевал ис-

пользование препарата (лекарства, легального или 

нелегального наркотика) в достаточном количе-

стве, чтобы избежать неприятных эффектов от-

мены. Сопряжённое с состоянием такой зависимо-

сти аддиктивное поведение («наркотизм») расцени-

валось как девиантное и противопоставлялось 

аддикции как болезни. В настоящее время произо-

шло смещение точки зрения на сущность такого 

рода аддиктивных расстройств. Девиантное, откло-

няющееся, деструктивное поведение - это поведе-

ние индивида или группы, которое не соответ-

ствует общепринятым нормам, в результате чего 

эти нормы ими нарушаются [6]. 

Употребление человеком табака, алкоголя, 

наркотиков или иные формы зависимостей и свя-

занные с этим изменения психики можно отнести к 

девиантным (отклоняющимся) видам поведения 

[7]. 

Аддикция - это несовершенный способ при-

способления к невыносимым сложным условиям 

деятельности и общения [8]. 

Отсутствие зависимости предполагает, что ин-

дивид соответствует понятиям поведенческой 

нормы. Норма же (по мнению К. К. Платонова) - это 

явление группового сознания в виде разделяемых 

группой представлений и наиболее частых сужде-

ний членов группы о требованиях к поведению с 

учетом их социальных ролей, создающих опти-

мальные условия бытия, с которыми эти нормы вза-

имодействуют и, отражая, формируют его. То есть 

суть поведенческой нормы - соответствие человека 

разделяемым группой представлениям о норме [9]. 

В целом, аддикции условно можно разделить 

на «химические» (субстанциональные) - называе-

мые также физической зависимостью и поведенче-

ские зависимости (несубстанциональные, психоло-

гические). Поведенческая аддикция в психологии - 

состояние сознания человека, характеризующееся 

привязанностью к определенной деятельности, не-

способность самостоятельно ее прекратить. 

Желание изменить настроение по аддиктив-

ному механизму достигается с помощью различных 

аддиктивных агентов (вещества, изменяющие пси-

хологическое состояния). 

Зависимость с одной стороны является свобод-

ным добровольным личностным выбором, а с дру-

гой, его утратой и подчиненностью аддиктивному 

агенту. Мотивационной основой зависимости явля-

ется гедонистическое желание испытывать удо-

вольствие, т.е. стремление к немедленному получе-

нию удовольствия любой ценой [10]. 

Во всех случаях развитого аддиктивного пове-

дения мысли заняты способами реализации аддик-

тивных стремлений, апперцепцией их удовлетворе-

ния. Само размышление на эти темы вызывает чув-

ство эмоционального возбуждения, волнения, 

подъема или релаксации. Таким образом, достига-

ется начало желаемого эмоционального изменения, 

возникает ощущение контроля над собой и ситуа-

цией, чувство удовлетворенности жизнью. Аддик-

тивное поведение вначале создает иллюзию реше-

ния проблем, спасения от стрессовых ситуаций пу-

тем своеобразного бегства, избегания переживания 

последних. В этой особенности аддикции содер-

жится большой соблазн, хочется идти по пути 

наименьшего сопротивления. Создается субъектив-

ное впечатление, что таким образом, обращаясь к 

фиксации на каких-то предметах или действиях, 

можно не думать о своих проблемах, забыть о тре-

вогах, уйти от трудных ситуаций, используя разные 

варианты аддиктивных реализации [11]. 

Любая фиксация формируется на основе по-

следовательного чередования специфических пси-

хологических состояний, при которых пережива-

ния напряжения, эмоциональной боли, чувства оди-

ночества, сменяется сильным положительным 

ощущением и запоминается путь приобретения 

этого опыта устранения неприятностей. То есть 

фиксация - это желание снова и снова пережить со-

стояние избавления от стресса и напряжения. В 

конце концов, эта фиксация вытесняет все вокруг. 

Человек уже знает, как быстро и просто устранить 

сложности жизни или ситуации. Включается эта па-

мять. 

Фиксация необходима для запуска аддиктив-

ного процесса, с помощью которого, будущий ад-

дикт достигает желаемого психического состояния. 

Реализация аддиктивного желания приводит к по-

степенному развитию сверхценного отношения к 

этому агенту, навязчивости и насильственности, 

что изменяет всю жизнь аддикта. Фиксация всегда 

сковывает внимание аддикта, он лишен истинного 

переживания и сострадания. 

Отвлечение необходимо каждому человеку. 

Однако в случае аддиктивного поведения послед-

нее становится стилем жизни, Человек внешне нор-

мален, но внутри него уже живет аддиктивная лич-

ность, со своими особенными взглядами, принци-

пами, желаниями, он оказывается в ловушке 

постоянного ухода от реальной действительности, 

от взаимодействия с окружающим. 

Эмоциональные отношения с людьми при ад-

диктивном поведении постепенно все больше нару-

шаются. Это выражается в уменьшении общитель-

ности, в уходе от реальности, в нарастающей изо-

ляции от других людей. Аддикция становится 

универсальным способом этого бегства от реальной 

жизни. Используемые в аддиктивном поведении 

предметы и активности заменяют экзистенциаль-
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ное человеческое общение. Лица, окружающие ад-

дикта, воспринимаются им как объекты, предметы 

для манипуляции, что в свою очередь приводит к 

нарастанию отрицательного отношения к аддиктам 

со стороны их знакомых и близких и способствует 

усилению их изоляции в обществе [12]. 

Образ жизни аддикта в целом может рассмат-

риваться как прямая противоположность тому, что 

принято называть «здоровым образом жизни». Про-

исходит игнорирование санитарно-гигиенических 

правил, забот о своем здоровье и здоровье своих 

близких. Короленко Ц.П., Донских Т.А. наблюдали, 

например, женщин с такой формой аддиктивного 

поведения, как курение. Эти женщины курили 

практически все время бодрствования лишь с не-

большими перерывами, не обращая внимания на то, 

как к этому относятся сотрудники по работе, знако-

мые, члены их семей. Все они были хорошо осве-

домлены о вреде курения, располагали современ-

ной информацией о токсичности никотина, о том, 

что курение значительно повышает риск развития 

рака легких и др. Однако все это не изменяло их по-

ведение. Всегда находились оправдания: «со мной 

ничего не произойдет, так как я уже к курению 

адаптировалась, а, если брошу, то тогда адаптация 

нарушится и я сразу же чем-нибудь серьезным за-

болею»; «жить в обстановке постоянного стресса и 

не снимать его невозможно»; «курение предохра-

няет меня от невроза, гипертонии, я это интуитивно 

чувствую». На вопрос к одной женщине, не беспо-

коит ли ее то, что в накуренной квартире постоянно 

находится и пассивно «курит» ее несовершеннолет-

ний сын, она ответила: «Он много гуляет на улице, 

я часто проветриваю квартиру, и, вообще, нельзя 

ребенка держать под стеклянным колпаком». Эту 

женщину не останавливало даже то обстоятельство, 

что у нее в семье были случаи тяжелых заболева-

ний, связанных с курением, и что ей самой по со-

стоянию здоровья врачи запретили курить. Коро-

ленко Ц.П., Донских Т.А, например, наблюдался 

также научный сотрудник (специалист в области 

психиатрии), который на вопросы, связанные с ку-

рением, отвечал следующим образом: «Я знаю обо 

всех этих исследованиях в отношении курения и 

его последствий, но все это, поверьте, крайне пре-

увеличено, не учитываются хорошие современные 

фильтры. Наши сорта табака, по сравнению с аме-

риканскими, значительно менее вредны. Курение 

успокаивает, снимает напряжение и предохраняет 

от развития психосоматических болезней, которые 

сейчас являются наиболее распространенными» 

[13]. 

Хорошо известно явление, когда курящие 

люди оправдывают своё поведение желанием поху-

деть, «быть в норме», приводя многочисленные 

примеры из собственной практики и наблюдений. 

Такие аддикты обычно говорят: «вот однажды я 

бросил курить и сразу же очень сильно располнел, 

появился живот и т.д. А когда начал курить вновь, 

мой вес пришел в норму» и т.п. На этом примере 

хорошо видно, как происходит замена одной аддик-

тивной формы (курения) на другую (переедание, 

обжорство) и возврат к более привычной, более 

действенной форме аддикции с использованием 

найденных укрепительных мотиваций.  

Для лиц с аддиктивным поведением харак-

терна иллюзия контроля своих аддиктивных реали-

зации. Аддикты убеждают других и, прежде всего 

самих себя в том, что в любое время они, с одной 

стороны, могут, прибегая к аддиктивному уходу, 

снять напряжение, забыть о неприятностях, с дру-

гой - при желании прекратить аддиктивную реали-

зацию. Нередко в стратегию аддиктивного поведе-

ния включаются защитные проекционные меха-

низмы, когда проблему идентифицируют где 

угодно-в неудачном браке, конфликтах на произ-

водстве, кризисе в стране и др., но только не в са-

мом аддиктивном поведении. 
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Анотація 

Соціальна проблема є проекцією колективних почуттів, настроїв, думок людей на об’єктивні умови 

їх життя в суспільстві. У статті розглянуто ключові технологічні завдання вирішення соціальної проблеми 

в соціальній роботі. Такими завданнями є: усвідомлення соціальної проблеми, її соцієтальна легітимізація, 

мобілізація спрямованих на неї суспільних дій, активна участь соціальних працівників у формуванні офі-

ційного плану дій і його трансформаціях тощо. Конкурентне середовище значно ускладнює вирішення 

соціальних проблем і змінює технологічні завдання соціальної роботи.  

Abstract 

Social problem is projection of collective feelings, moods, thoughts of people on the objective conditions of 

their life in society. The paper deals with the key of technological tasks of solving social problem in social work. 

Such tasks are: awareness of the social problem, its societal legitimization, mobilization of social actions directed 

at it, active participation of social workers at the formulation of the official action plan and its transformations, 

etc. The competitive environment significantly complicates the solution of social problem and changes the tech-

nological tasks of social work. 
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Для того, щоб соціальна проблема набула ста-

тусу не тільки соцієтального визнання, але й вияви-

лася осердям зусиль суспільства щодо її вирішення, 

необхідно виробити продуктивний механізм розго-

ртання такої проблеми. З огляду на це в теоретико-

методологічному дискурсі соціальної роботи пере-

важно обговорюються погляди Г. Блумера, Р. Фу-

лера, Р. Майєрса, А. Моса, У. Даунсома та інших 

науковців, у дослідженнях яких сформульовано ос-

новні ідеї стосовно функціонування механізму со-

ціальної проблеми через відтворення стадій її роз-

витку, а саме:  

1) виникнення проблеми;  

2) соцієтальна легітимація проблеми; 

3) мобілізація суспільних дій щодо проблеми; 

4) формування офіційного плану суспільних 

дій стосовно проблеми; 

5) трансформація офіційного плану суспільних 

дій щодо проблеми під час його практичної реалі-

зації [1; 3; 5]. 

Згідно з такими поглядами, соціальні про-

блеми – це насамперед проекції колективних по-

чуттів, настроїв, думок, аніж прості відображення 

об’єктивних умов буття суспільства. Адже є багато 

ситуацій, які могли би сприйматися як соціальні 

проблеми, проте люди їх такими не визнають. Тому 

на першій стадії розвитку соціальна проблема фор-

мується як соціальне явище або ж проблемна ситу-

ація. Але власного статусу соціальна проблема на-

буває тільки у випадку її усвідомлення суспільст-

вом. Не усвідомлюючи соціальну проблему, соціум 

не звертає на неї уваги, не обговорює її і не шукає 

шляхів вирішення. Це свідчить про те, що не будь-

яка негативна суспільна умова є соціальною про-

блемою. Мало того, в одному суспільстві пробле-

мна умова може сприйматися як соціальна про-

блема, а в другому – як норма життя (наприклад, 

проблема нерівності між чоловіком і жінкою в різ-

них соціумах). Крім того, негативні соціальні 

умови можуть ігноруватися в один період часу і, зо-

всім не змінившись, виявитися предметом глибо-

кого занепокоєння – в другий (приміром, соціальна 

нерівність у Західній Європі).  

Отже, як соціальне явище соціальна проблема 

виникає і формується як проблемна ситуація та на-

буває власного статусу у випадку її усвідомлення 

суспільством. Усвідомлена через інтереси людей 

соціальна проблема має викликати в них необхід-

ність сформувати конкретні цілі її вирішення та 

знайти для їх реалізації належні засоби. Тому забез-

печення усвідомлення соціальної проблеми – пе-

рше важливе технологічне завдання соціальної ро-

боти, від успішного вирішення якого залежать на-

ступні кроки щодо формування цілей та обрання 
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засобів діяльності. Адже визнання соціальних про-

блем є вкрай вибірковим процесом, в якому бага-

тьом суспільним вадам, недолікам і провинам може 

не надаватися належного значення з боку суспільс-

тва. З огляду на це соціальні працівники на етапі ус-

відомлення соціальної проблеми мають застосову-

вати такі методи і засоби, які би:  

‒ привернули загальну увагу до проблеми як 

образливої, шкідливої, небажаної;  

‒ розголосили ці твердження; 

‒ викликали їх резонансне обговорення; 

‒ зробили висунуті тези предметом суспільної 

і політичної уваги; 

‒ схвилювали суспільство та збудили в ньому 

зацікавленість проблемою;  

‒ викликали в суспільстві намагання усвідо-

мити проблему і знайти шляхи її розв’язання.  

Проблема виявляється соціальною лише тоді, 

коли отримує соцієтальне визнання. Тому друга 

стадія розвитку соціальної проблеми – її легітимі-

зація як процес суспільного визнання значущості 

проблеми та її впливу на суспільство. Після попе-

реднього прийняття у фазі усвідомлення соціальна 

проблема повинна отримати соціальне визнання і 

набути подальшого розвитку: вона має стати респе-

ктабельною і значущою. Ступінь її важливості пе-

реважно забезпечується шляхом громадського об-

говорення на визнаних комунікативних аренах. Та-

кими є засоби масової комунікації, церква, 

навчальні заклади, громадські організації, державні 

інститути тощо. Публічне обговорення надає соціа-

льній проблемі необхідного статусу, який свідчить 

не тільки про зацікавленість з боку громадськості 

та науковців, але й передбачає спрямовану на прий-

няття рішень для розв’язання цієї проблеми увагу 

політиків [2, с.127].  

Отож, другим ґрунтовним технологічним за-

вданням соціальної роботи щодо розгортання соці-

альної проблеми є її соцієтальна легітимізація. З ме-

тою забезпечення колективної або групової органі-

зації діяльності соціальні працівники на етапі 

легітимації соціальної проблеми:  

‒ визначають певну умову як шкідливу, образ-

ливу, небажану;  

‒ роблять таку умову предметом загальної 

уваги і політичного інтересу; 

‒ ініціюють та організовують її публічне обго-

ворення.  

Після соцієтального визнання і легітимації со-

ціальна проблема постає об’єктом обговорення, по-

леміки, розмаїтих описів та різних вимог. Це свід-

чить про її перехід у третю стадію розвитку як 

смугу мобілізації суспільних дій щодо соціальної 

проблеми. Такі дії виявляються спричиненими за-

собами масової інформації, стихійними і організо-

ваними мітингами, роботою законодавчих і викона-

вчих органів тощо. Залучена у їх вир соціальна про-

блема опиняється в тенетах соціальних почуттів, 

інтересів, впливів і стратегічних позицій різних со-

ціальних груп. Її подальша доля значною мірою за-

лежить від того, що станеться під час мобілізації су-

спільства до дії. Саме на цій стадії розвитку «відми-

рає» якнайбільше соціальних проблем, які не прой-

шли етапу мобілізації. 

Варто зазначити, що доля соціальної проблеми 

значною мірою залежить від того, що станеться під 

час мобілізації суспільства до дії. Як визначається 

проблема, як вона змінюється під впливом громад-

ського почуття, як вона зображується з метою захи-

сту інтересів істеблішменту і як вона відображає 

роль стратегічних позицій і влади – все це неминучі 

питання, які говорять про важливість процесу мобі-

лізації дії.  

Відтак третім визначальним технологічним за-

вданням соціальної роботи стосовно розвитку соці-

альної проблеми є мобілізація спрямованих на неї 

суспільних дій. На етапі мобілізації суспільних дій 

щодо подальшого розвитку соціальної проблеми 

зусилля соціальних працівників мають бути спря-

мовані на:  

– обговорення проблеми і полеміку стосовно 

висунутих вимог; 

– захист власних вимог і відхилення вимог 

опонентів; 

‒ оцінку висунутих вимог; 

‒ фальсифікацію сформульованих вимог; 

‒ опис різних вимог; 

‒ відволікаючу тактику під час мобілізації сус-

пільних дій; 

‒ висування пропозицій щодо такої мобіліза-

ції;  

‒ «відмирання» проблем, які не пройшли етапу 

мобілізації суспільних дій.  

Мобілізація суспільних дій стосовно соціаль-

ної проблеми виявляється підґрунтям четвертої ста-

дії її розвитку ‒ формування офіційного плану та-

ких дій. На цій стадії продукується рішення суспі-

льства щодо того, як діяти стосовно увиразненої 

ним проблеми. Офіційний план дій складається на 

підставі напрацьованих законодавчими та виконав-

чими органами влади протокольних процедур і є 

наслідком узгодження розмаїтих поглядів та інте-

ресів. У такому формальному плані має бути чітко 

сформатована континуанта соціальної проблеми як 

одноцілості послідовностей, зв’язностей рясно-

гранних соціальних потреб, інтересів і цілей, сфор-

мульованих як певне соціальне завдання, яке потре-

бує обов’язкового здійснення. Складання подіб-

ного типового плану є процесом формулювання, 

розробки і виправлення колективного образу соціа-

льної проблеми, який може значною мірою відріз-

нятися від того, в якому вона була репрезентована 

на ранній стадії власного розвитку. Але на відміну 

від попереднього остаточний план дій є офіційним 

визначенням соціальної проблеми і відображає те, 

яким чином суспільство сприймає її за допомогою 

притаманних йому соціальних інститутів, держав-

них установ, та як воно має діяти стосовно вирі-

шення проблеми. 

Тому четвертим істотним технологічним за-

вданням соціальної роботи щодо розвитку соціаль-

ної проблеми є активна участь у формуванні офі-

ційного плану дій. На цьому етапі соціальні праців-

ники на підставі погодження різних поглядів та 
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інтересів мають запропонувати власні ідеї стосовно 

типового плану дій. Їхні коментарі, зауваження і 

пропозиції повинні вплинути на формулювання со-

ціальної проблеми в концентрованій формі та мо-

жуть бути внесені в офіційний план дій. З огляду на 

це такі пропозиції мають враховувати:  

‒ компроміси щодо запропонованих поправок 

до остаточного визначення проблеми; 

‒ поступки стосовно визначення основних ха-

рактеристик проблеми; 

‒ угоди щодо увиразнення колективного об-

разу проблеми; 

‒ реакцію наявної громадської думки на владу 

під час генерування колективного образу про-

блеми; 

‒ підпорядкування впливу громадської думки 

процесу формування колективного образу про-

блеми; 

‒ обговорення того, що може бути зроблено 

під час реалізації сформованої проблеми тощо. 

Сформований офіційний план дій щодо соціа-

льної проблеми має бути виконаним. Однак під час 

втілення цей план може зазнати різних видозмін, 

модифікацій, перетворень і навіть невпізнанно поі-

накшати. Трансформація офіційного плану суспіль-

них дій під час його практичної реалізації ‒ п’ята 

стадія розвитку соціальної проблеми. Реальна дійс-

ність непередбачувана, тому вже на початку здійс-

нення офіційного плану може з’явитися необхід-

ність у новому колективному обговоренні та фор-

мулюванні його принципів і домінант. 

Переформатованою може бути навіть континуанта 

соціальної проблеми з огляду на розвиток соціаль-

них потреб, інтересів і цілей та нові соціальні за-

вдання, які мають бути вирішені.  

Трансформація офіційного плану змінює спря-

мованість суспільних дій і з боку тих, хто залучений 

у проблему, і з боку тих, кого торкнувся цей форма-

льний план. Люди, яким загрожує небезпека втрати 

передбачених типовим планом переваг, доклада-

ють зусиль, щоб змінити або хоча б локалізувати 

обмеження їх привілеїв чи спрямувати виконання 

плану в інший бік. Водночас індивіди, які виграють 

внаслідок внесенення змін до офіційного плану, на-

магаються прискорити його трансформацію, щоб 

використати заплановані в ньому нові можливості. 

Нарешті, ці обидві соціальні групи можуть узго-

джувати між собою притаманні їм інтереси та про-

дукувати нові, не передбачені планом компромісні 

угоди. Осібну позицію під час трансформації типо-

вого плану може посідати адміністративний персо-

нал, який з метою захисту власних інтересів схиль-

ний підміняти офіційну політику, на основі якої ро-

зроблений формальний план. Усі зазначені 

соціальні групи можуть принагідно застосовувати 

різні приховані, конфіденційні методи і прийоми, 

щоб змінити офіційний план дій на власну користь. 

З цією метою кожна з них прагне або залишити не-

порушеними фундаментальні аспекти соціальної 

проблеми або трансформувати її в такій площині, 

яка ніколи не передбачалася типовим планом.  

З огляду на це п’ятим фундаментальним техно-

логічним завданням соціальної роботи щодо розви-

тку соціальної проблеми є трансформація офіцій-

ного плану суспільних дій під час його практичної 

реалізації. Адже жодний план, як би ґрунтовно він 

не розроблявся суспільством, не може вважатися 

досконалим і неперевершеним. Мало того, передба-

чена й визначена офіційним планом картина його 

реалізації ‒ це лише образ тієї реальної дійсності, 

яка має бути практично перетворена з метою вирі-

шення соціальної проблеми. Тому на етапі трансфо-

рмації офіційного плану суспільних дій під час його 

реалізації зусилля соціальних працівників мають 

бути зосереджені на тому, що повинно бути зроб-

лено відповідно до офіційного плану, а також на: 

‒ модифікації та переформулюванні в разі не-

обхідності основоположень плану; 

‒ конкретизації положень плану; 

‒ блокуванні можливості застосування недоз-

волених, прихованих прийомів, методів і техноло-

гій здійснення плану; 

‒ внесенні пропозицій щодо застосування тра-

диційних методів, технологій і засобів виконання 

плану;  

‒ роз’ясненні запропонованих змін до плану 

зацікавленим і не дуже зацікавленим у цих змінах 

соціальним суб’єктам; 

‒ узгодженні в разі необхідності положень 

плану з адміністративним персоналом з метою уни-

кнення їх підміни або спотворення під час реаліза-

ції. 

Погоджуючись із твердженнями Г. Блумера 

щодо соціальної проблеми як проекції колективних 

почуттів, настроїв, думок тощо, науковці також зве-

ртають увагу на вкрай ідеалізований опис механі-

зму її розгортання та відсутність аналізу зв’язків 

між проблемами. З огляду на це С. Хілгартнер і Ч. 

Боск пропонують зосередити увагу на тих сферах, 

на яких як на своєрідних аренах розгортаються ви-

значення соціальних проблем. «Ми визначаємо со-

ціальну проблему як передбачувану умову або пе-

редбачувану ситуацію, на яку або яку «наклеюється 

ярлик» проблеми на аренах публічного дискурсу і 

дії. Однак замість того, щоб наголошувати на ста-

діях розвитку соціальної проблеми, ми зосереджує-

мося на конкуренції: передбачається, що суспільна 

увага є дефіцитним ресурсом, який розподіляється 

за допомогою конкуренції в системі публічних 

арен» [4, с.21]. 

Схематично описана С. Хілгартнером і Ч. Бос-

ком концепція складається з шести основних ідей: 

1) розвитку конкуренції між представниками 

надто великої сукупності тверджень, які проблема-

тизують ситуацію; 

2) інституційних арен як середовища, в якому 

соціальні проблеми конкурують одна з одною за 

увагу індивідів і наростають; 

3) «пропускної здатності» цих арен, яка обме-

жує кількість проблем, котрі одночасно претенду-

ють на значну публічну увагу; 

4) «принципів відбору» або інституційних, по-

літичних і культурних чинників, які впливають на 
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ймовірність виживання конкуруючих між собою 

формулювань проблеми; 

5) зразків взаємодії між різними аренами, зок-

рема, зворотного зв’язку і синергії як засобів поши-

рення активності від однієї арени до другої; 

6) мереж функціонерів як фахівців, які висува-

ють і прагнуть контролювати певні проблеми [4, 

с.23]. 

Відповідно до увиразнених С. Хілгартнером і 

Ч. Боском ідей формулювання основних технологі-

чних завдань соціальної роботи щодо розвитку со-

ціальної проблеми не тільки значно ускладнюється, 

але й потребує обов’язкової «прив’язки» до конкре-

тної проблеми. Водночас з’ясування таких завдань 

значно ускладнюється необхідністю увиразнення в 

кожній окремій ситуації проблемного поля наявних 

тверджень та оцінок, які перетинаються з подіб-

ними проблемними полями і притаманним їм «про-

пускними здатностями», «принципами відбору», 

«зразками взаємодії» та «мережами функціонерів». 

Тому не дивно, що лише невелика кількість соціа-

льних проблем набувають статусу знаних і значу-

щих та переростають у домінуючі теми наукового, 

соціального і політичного дискурсу. 
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