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АНТРОПОЛОГІЯ ЗДОРОВ'Я:  
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Бургеле Камелія. Антропологія здоров'я: між 

теоретичними спостереженнями і практикою 

магічних ритуалів (випадок румунської відьми в 

Закарпатті). 

Стаття зосереджена на дослідженні образу 

останньої румунської відьми у Закарпатті, на лінії 

українського кордону річки Тиси, який був населений 

румунами. Матеріал статті базується на польових 

дослідженнях, здійснених  в румунських селах 

Закарпаття та низки дискусій, проведених з носієм 

езотеричних знань в його власному будинку. 

Відьмою є літня жінка, яка володіє справжніми 

терапевтичними навичками. Вона дуже відома в 

області і її часто запрошують, коли виникає потреба в 

лікуванні. Ця жінка поєднує деякі медичні знання, 

отримані від місцевого лікаря (з яким вона працювала 

з молодих років) з певною біоенергетичною 

спроможністю, яку вона, можливо, розвинула у 

результаті постійних практик. 

Все це відтворює магічне тло, в якому 

використовується типовий сценарій ритуального 

зцілення: співи, масаж, ритуальних заклинань, 

конкретних інструментів - все це робиться з 

дотриманням принципів традиційної магії.  

З погляду етнографічних досліджень, слід 

зазначити, що магічна діяльність румунської відьми з 

України належить до магічного профілю всього 

румунського населеного пункту. 

 

Health and disease anthropology has lately 

become one of the most interesting chapters in 

cultural and social anthropology given all the 

mutations but also the returns to origin within the 

therapeutical and psycho-therapeutical system. In 

this respect, the study of the magical religious ri-

tuals with a theraputical purpose occupy a central 

spot. The issue has been of interest to us for the 

last years – thus the many field reasearch sessions 

in the nort western part of Ardeal and Ukrain Ma-

ramures (the right Tisa bank Maramures).  
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The unanimous opinion of those who made a 

thorough and judicial study of the Romanian land 

is that the current practices of the therapeutic 

white magic, mainly the one that is focused on 

somehow common areas, like the health of the 

young child or the small ordinary accidents, are 

known in all the environments of the traditional 

Romanian community. This opinion is also shared 

by Martin Segalen who focuses his observations 

on this “domestic” or “household” aspect of the-

rapeutic magic, because in the French villages 

many of the mothers could perform therapeutic 

actions with immediate effect
1
.  

Likewise, Jeanne Favret-Saada, approaching 

the subject of magic in Normandy, she refused 

totally to believe in a backward and stupid rural 

world, but on the contrary, she found intelligent 

countrymen that could perform in causality rela-

tionships better than anyone else
2
.  

Any folkloric culture has a universal back-

ground and, as it has models, it can develop a 

range of local creations of wide originality, with 

characters in all the fields
3
, that are able to 

continue and institutionalize the traditional psy-

chotherapeutic model. The traditional community 

takes, by direct heritage, a series of archetypal 

structures, with a reverse in the mentality back-

ground, which they can adapt according to 

subjective and objective factors, to its own 

history. 

The field researches show that there are great 

professionals, that are known in broad areas and 

whose presence is set in the collective memory for 

several generations. They say about them that 

“their IQ is high, are defined by emotionality, 

sensitiveness and an extraordinary intuition”
4
, as it 

was asserted by Marcel Mauss and Henri Hubert 

in their famous studies: “an unusual intelligence 

for the common environments that believe in 

magic”
5
. 

Silvia Ciubotaru, says about these genius cha-

racters of a “magic class”, that “they have gathe-

red, starting from their native qualities, an impres-

sive background regarding the ethnoiatric practice 

and the magic expressions. A certain dramatic 

talent help them revive the thaumaturgic opera-

tions, to grant them credibility in the eyes of the 

ones in pain”
6
. This observation is supported by 

the example of a healer from Moldova, Varvara 

Ungureanu, a Cilinii, from a village of Iaşi, the 

author catches several aspects of the psycho-

therapeutic practice. 

Prominent characters of witches are illustrated 

by Radu Răutu and Gheorghe Pavelescu in their 

field observations: among the witches there were 

ones that were famous and who “could attract rich 

clients”; “but although the tradition is almighty, 

and here it is also asserted the law of the indi-

vidual alternatives, through which the creator of 

folkloric deeds expresses his personality. It is 

noted that each witch has a limited number of 

subjects (of disease etc), of images and magic 

motifs”
7
. They are women with an impressive pro-

fessional profile and with a reputation that turned 

them into models, and in some cases they also got 

to institutionalization, that are dealt with by the 

anthropologists that studied the exotic tribes. 

Based on these bibliographical observations, 

the purpose of this article is to present the profile 

and therapeutical activity of a romanian peasant in 

the Ukraine Maramures, whose take on healing 

are within the area of European and Romanian 

studies on this branch of magic.  

In Apşa de Jos, one of the villages with Ro-

manian population from Ukrainian Transcarpatia, 

on Lenina street, at no 238, there lives Măria lui 

Holdiş, on her real name Costevici Maria Irjina. 

As we realized after several field campaigns in the 

area aunt Măria is officially known as the most 

prominent witch in Zacarpatia. She was born on 

28
th
 of August, on Holy Virgin Mary, according to 

the Eastern calendar and she also has a girl that 

was born on the same day. She has three children 

that were born on the same day, at the same time, 

but in different years. Therefore - the first clue 

regarding the uniqueness and the human ex-

ceptional character: being born on a saint day and 

the coincidence of her birth date with her 

children’s. 

Everybody knows Aunt Măria. There can be 

found plenty of information about her, within the 

villages that were under scrutiny and all the 

subjects in the Romanian villages of Zacarpatia 

that were interviewed see Aunt Măria as the most 

skilled witch in the area (a psychotherapist as we 

would name her). 

For instance, a woman in Băscău tells that she 

has two children, and when she was young, Lu-

cica, the oldest daughter was sick: ,,o zbierat că s-

o uitat cineva la ea, s-o spăriet”, adică ,,o fost 

ajunsă”. Cineva „dintre vecini, din somsâzi, s-o 

uitat la ea mult” şi „cucoana s-o spăriet” (she 

yelled that somebody stared at her and she got 

scared. Someone from the neighbors stared at her 

a lot and the lady got scared). She brought the girl 

to Măria lui Holdiş, of Dibrova (the Ukrainian 

name for Apşa de Jos), that „stă lângă drum şi i-o 

citit pă apă şi i-o citit din carte de rugăciuni” (she 

stays near the road and she read in water and in a 

prayer book). After the consultation, the old lady 

gave the woman water to take home, in a bottle, 

and told her to have the girl drink of it for several 

days. The mother kept it in a store room and gave 

the girl to drink every time she is sick, and then 
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she recovers as soon as she drinks the magic 

water. She paid Măriei lui Holdiş, because eve-

rybody pays to her. She paid ten roubles, because 

she “read in water”. Nobody gives her goods, but 

they pay her money
8
.  

Ileana Marina and Maria Marina from the 

same village, heard both about Măria lui Holdiş of 

Dibrova and they know that she cures people and 

animals. „Era, mai demult, două babe vrăjitoare în 

Biserica Albă, care ştiau descânta la coconi, pe 

apă şi cărbuni, da o murit şi acuma mai este o 

femeie în Apşa de Jos, care ştie întoarce rânza şi 

la care merge lumea. Şi mai sunt vrăjitoare în 

Apşa de Sus, da alea îs ucrainience, nu românce”
9
. 

(“There used to be some time ago, two witches in 

The White Church, that could charm away the 

people, on water and coals, but they are dead now 

and there is a woman in Apsa de Jos, that can 

charm away, and people go to her. And there are 

also other witches in Apşa de Sus, but they are 

Ukrainians not Romanians”). 

We hear the same story in Bouţu Mic, where 

Măria lui Holdiş is placed on a privileged place 

among the old witches in the area: “o fost 

oarecând o femeie, ştia să dăscânte aşe, dă diochi, 

şi o mai fost aşe, o femeie, din Apşa de Mijloc, 

care ştia dă schimbat şi cu unsoare trăgea laba 

piciorului. Da mai este o femeie în Dibrova, care 

ştia, aşa, să întoarcă rânza. L-am dus şi pă coconu 

ăsta la o babă în sat, şi i-o întors rânza. Mama lui 

nu credea, da io l-am dus şi i-o întors rânza, şi o 

fost bine copilul. Da, aiesta-i coconu, apoi cine 

ştie de câte ori l-am dus aşe…Mărie aceie, că-i o 

băbucă, zice c-o fost soră medicală pă timpu 

războiului şi îl trece aşa pă pântece şi zăce că-i 

întoarce rânza. Băbuca aceie stă acolo, între 

drumuri şi atunci când te doare ea ştie ce te doare, 

şi maiu, şi altceva şi aşe, întoarce rânza”
10

.  (There 

was sometime a woman that could charm away, 

and there was a woman from Apşa de Mijloc that 

“stia de schimbat si cu unsoare tragea laba 

piciorului”. And there is also a woman from 

Dibrova, that could do magic massage. I also took 

this kid to an old lady in the village and she 

performed a magic massage. His mother did not 

believe, but I took him and she did this massage 

and the kid was fine afterwards. Yes, this is the 

kid, and I took him countless times…. That Mărie, 

that she is an old lady, says she was a nurse during 

the war and she does the massage to people. This 

old lady, stays there at the crossroads and when 

something hurts you, and she knows what it is and 

she does the massage). 

Therefore, another essential reference and one 

that was often named by the subjects: the spatial 

placing of the witch’s house “between the roads” 

meaning that special place where unusual things 

take place: the crossroad. The specialty literature 

is full of references about the crossroad
11

, because 

its symbolic value loaded right by the spatial 

intersection of the roads, the crossroads being felt 

as a center of the world, as a place of epiphanies 

of all kinds, and in its center there can be dreaded 

spirits, whose favor has to be got either by the 

specialized persons, as witches are, or by sacri-

fices, by unholy people. Moreover, the studies in 

universal magic show that the earth at crossroads 

is often used in the magic-divine or magic-

therapeutic stories, which recommends it as the 

main ingredient for a successful witch. On the 

other hand, the universal mythology certifies that 

the crossroad is the privileged moment of the man 

meeting its destiny, so a witch that lives right in 

the heart of the crossroads must have open many 

access paths to the destiny of her patients. The 

spatial crossroad is a place of contrasts, as theurgy 

is close to malefic deeds: at the crossroads the 

witches and the evil spirits meet in order to cele-

brate the Sabbath and to set various malefic deeds, 

but you can also find at a crossroad, symbolically 

the light, by the emergence of good spirits, whose 

good deeds are besought especially by roadside 

crucifixes, shrines, flowers. The crossroad is a 

place of unknown, and that is why inspires fear, 

but is also a place of hope, of the beginning of a 

new path, better than the previous one. 

Such a symbolist context, certainly less fami-

liar to the interviewed subjects, under its scientific 

expression, but familiar at the level of sensorial 

perception that is fueled by the tradition layer of 

the collective imaginary, increase the exceptional 

powers of the witch in cause, that is a proof 

everybody associates the detail of the spatial place 

with the person’s fame. I recollect that some 

women told me that it is known that on the cross-

roads or at the boundaries the poltergeists fight 

with the bats. Even when they are “freed” by the 

presence of the poltergeists „la răscruce de drum 

nu e bine să zăboveşti noaptea, că te poţi întâlni 

cu diavolul ori cu boli spurcate, ciuma, ori duhuri 

necurate”
12

 (at the crossroads it is not good to 

hang about at night, or you could meet the devil or 

bad illnesses, plague, or evil spirits). 

With all these references we got to Apşa de 

Jos, at Măria lui Holdiş. In the yard, at the house 

entrance, a black cat is greeting us, another sign of 

the magic belonging of the master lady. Despite 

the fact that the symbolist of the cat is an hete-

rogeneous one, changing from malefic to benefic, 

and the other way around, mainly because of its 

dual, mild, but hidden features, the particular case 

of the black cat is received as a kind of apprentice 

of the witch, that relates to darkness and black 

magic
13

. The black cat of Aunt Maria follows her 
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everywhere as a faithful servant. Following our 

surprise, the woman defends: „am avut întăt-

deauna o mâţă neagră, că mi-s dragi” (I have 

always had a black cat, they are dear to me). 

Aunt Mary is a woman that you can hardly tell 

the age. She is short, wise and blue-eyed. You can 

notice she is not a woman tired by the field work 

and that she spends a lot of time in the house, 

praying and performing therapeutic incantations. 

In the house, the first room, the woman has set 

a special table where she performs the incan-

tations. On the table one can find the property 

specific for the magic performances: cross, basil, 

beads, a big knife, a rock, an icon with Virgin 

Mary holding child Jesus, a prayer book, matches, 

a thread reel, a pot with fat. 

The table in the first room is ready for what 

Aunt Maria does regularly, that is the incantation 

in water or „întors rânza”, which is a stomach 

massage.   

She also has several books: Ion Chiş Şter - 

Antologie de folclor din judeţul Maramureş, Baia 

Mare, 1980, Aghiasmatarul coordinated by PF 

Teoctist, 5
th
 edition, Editura Institutului Biblic şi 

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

Bucharest, 1992 and several loose sheets, hand-

written, with Psalm 68, for those who think evil to 

you, Prayer for helplessness and diseases, Prayer 

for headaches (evil eye) 

I ask her to charm away “in water”. She wants 

me to bring a bottle of fresh water the next day. I 

explain her that we are accommodated at an inn 

and I ask her where I should get the water from.  

She tells me that the water has to be clean, tap 

water that will be stored in a clean bottle. The 

water has to be “from a place that you stay at least 

three days”, therefore it has to be customized, to 

belong to the environment, to the habitat of the 

patient. 

I come back the next day with the water bottle 

and Aunt Marie starts the incantation perfor-

mance. 

Firstly, the water that I brought in a plastic 

bottle she puts in a one liter, glass jar until she 

fills it. She spits in three sides. She makes a cross 

with the iron knife over the jar and then she sinks 

it in the water. She adds basil to the water. Sub-

sequently, she adds a little “dust from Athos 

mountain”, that smells of incense. She touches 

(“caută”) the water with the knife and puts off 

three matches in a row. She touches the basil and 

the matches, looking closely the content of the jar. 

During all this time she is uttering something 

that seems like a prayer, but also an evil eye 

incantation. 

She then leaves the knife in the water while 

she adds the matches. 

She says that „tecile”, the evil spirits will so 

move on and then she says Our Father, so that the 

patient will “stay clean and with no evil spirits”. 

She then fights with the evil spirits that she 

sends „hăt” (which means a very far away space 

and which is frequently used in the local lan-

guage). The expression is the one that is com-

monly found for the incantations: 

,, Acolo să mergeţi, 

Acolo să şedeţi, 

Acolo să rămâneţi. 

Iar Camelia să rămână curată, 

Luminată, 

Ca argintul strecurat, 

Să rămână liniştită şi fără duhuri, şi fără 

durere”. 

(You will go there 

You will stay there 

You will live there. 

And Camelia will stay clean 

Full of light 

As the filtered silver 

To stay restful and with no spirits, and no 

pain) 

She then looks at the jar against the light. She 

does a cross over the jar and holds the cross and 

the basil from a linen bag and a piece of broom 

and continues the evil eye incantation. The 

gestures are broad: the does a circle over the jar 

and then a large cross over the water. 

Unfortunately, the incantation is uttered in low 

speech or whispered and there can only be 

grasped pieces of the incantation, but all the 

words are in Romanian language. 

She says the incantation three times, always at 

a fast tempo, with no breaks, yelling sometimes, 

other times whispering. 

She does again circles over the jar and locks 

with the eyes the water jar. During all this time, 

the black cat stays in the front of the witch, on the 

bed. 

She holds the hands over the water, in a 

gesture of communion with water. The intonation 

of the incantation doubles the staccato rhythm of 

the incantation. The words are spoken very 

quickly and some are incomprehensible. All this 

time the knife is in the water. 

She makes broad gestures when she shows 

where the spirits should go, so that everything is 

very evocative. She sends and casts them away: 

she makes broad gestures with the hand, in order 

to cast them as far as possible. 

At this time, the incantation is cut-off, because 

there is a woman that enters the room, and who, 

after the polite greeting, gives her a bag with 

clothes: hers, the husband’s, the girl’s, and the 

son’s in law, in order to “search because she will 
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undergo a surgery” and she would like to know 

which will be the result. 

Aunt Mărie writes everything on a scrap of 

paper: Mărie, Ion, Ioana, Erji. The woman adds, 

concerned that “there are a lot of arguments 

between them”. She leaves the pants, the cap, the 

shirts and she says again what are the problems 

Aunt Mărie has to focus on: “Aunt please do 

something to get better: for shame and do 

something for the young and for me, that I will 

undergo surgery, to be for my health”. She adds 

that on Monday will come with fresh water and 

she asks the old lady to tell her whether she will 

die or not during the surgery. Crying, she reminds 

her that her husband drinks, is a drunkard and 

when he is drunk he takes everything from home. 

The woman is called again on Thursday or 

Friday, because Aunt Mărie needs time to perform 

more incantation on clothes, in more days. She 

mentions that the water has to be drunk by 

everybody that she performs incantations for. 

She then explains that: it is Friday and it is “zi 

de băzar la Apşa” (a fair day at Apşa) and many 

women that come to the fair look for her and leave 

clothes or water for charming away. This is 

happening in all days that there is a fair. As I 

understand she is respected by people, they ask 

her to solve their family or health problems, or to 

make predictions about the future. 

She shows me that she has many bags with 

clothes under the table and each of them has a 

paper with the owner name. She says their name 

during the incantation, because they are written on 

the paper with Russian letters. 

She comes back at the incantation over the water 

hat was prepared for me and continues the per-

formance with the same low voice. When she fini-

shes the incantation, she says the prayer for evil eye, 

perhaps from Aghiasmatar, but she knows it by 

heart. 

During all this time, she holds the cross in 

front of her, in the right hand, as in the stories 

where the witches stop the poltergeists. At the 

end, she says the prayer for pains. She crosses 

herself while holding the cross in the other hand. 

She looks all the time at the magic water. She 

crosses herself three times. The cat is always near 

her, because as she says “the cat takes the pain”. 

She finally, puts the water from the jar back in 

the bottle, but before that she empties the bottle, 

so that now in the bottle there is only magic water, 

undiluted, so that it will be “more powerful” and 

to be used as “more as cure”. 

All the performance with the charming away 

the water takes half an hour. 

In the end, she gives me the final instructions: 

to drink 9 sips, spinning the bottle towards the 

left, “always to the left”. “Then you would drink 3 

times from different parts of the bottle. The more 

often you drink, the sooner you heal”. 

As a conclusion, one can say that we are wit-

nesses to a standard case of magical religious 

healing, as depicted in Romanian literature. In our 

case, the character is an old woman, with real 

therapeutic skills, that is well known in the area 

and she is asked to cure several kinds of diseases. 

Aunt Mărie combines medical knowledge, which 

she received from an old physician in the area, 

that she worked with in her youth, with some 

bioenergy characteristics that she developed, pro-

bably by using them repeatedly. Everything is 

overlapped on a background of magic features 

that is used to operate the traditional scenario of 

the healing: disease incantations, massages, ritual 

incantations, specific tools, and everything being 

done according to the popular magic principles. 

From the point of view of the field ethno-

grapher, we can also notice that the magic activity 

of the Romanian witches from Ukraine belong to 

the magic-ritual pattern that is used throughout the 

areas that are inhabited by Romanians. 

For the future, we propose to extend these 

studies to other therapeutical magic practitioners 

as well as including such cases in the current 

practices of traditional therapy quoted by Roma-

nian and European bibliography.   

Note: this paper is part of a more ample 

research – „Assumption of cultural identity in the 

Romanian communities in the Ukraine Mara-

mures (Trans-Carpathia, Ukraine) conservation 

and/or social cultural dynamics in a multi-ethnical 

context”, within the Romanian Academy project 

„Putting value to cultural identities in the global 

processes”, European Social Fund, POSDRU 

2007-2013.   
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Бургеле Камелия. АНТРОПОЛОГИЯ 

ЗДОРОВЬЯ: МЕЖДУ ТЕРЕТИЧЕСКИМ 

НАБЛЮДЕНИЕМ И ПРАКТИКОЙ МАГИ-

ЧЕСКИХ РИТУАЛОВ (случай румынской 

ведьмы в Закарпатье). 

Статья сосредоточена на исследовании об-

раза последней румынской ведьмы в Закар-

патье, на линии украинской границы реки 

Тисы, который был населен румынами. 

Материал статьи основан на полевых ис-

следованиях, осуществленных в румынских се-

лах Закарпатья и ряда дискуссий, проведенных 

с носителем эзотерических знаний в его соб-

ственном доме. Ведьма – немолодая женщина, 

которая обладает настоящими терапевтичес-

кими навыками. Она очень известна в области 

и ее часто приглашают, когда возникает необ-

ходимость в лечении. Эта женщина сочетает в 

себе некоторые медицинские знания, получен-

ные от местного врача (с которым она работа-

ла с молодых лет) с определенной биоэнерге-

тической способностью, которую она, возмож-

но, развила в результате постоянных практик. 

Все это воспроизводит магический фон, в ко-

тором используется типовой сценарий риту-

ального исцеления: пение, массаж, ритуальных 

заклинаний, конкретных инструментов - все 

это делается с соблюдением принципов тради-

ционной магии. 

С точки зрения этнографических исследо-

ваний, следует отметить, что магическая дея-

тельность румынской ведьмы из Украины при-

надлежит к магическому профилю всего ру-

мынского населенного пункта. 

Ключевые слова: здоровье антропология, 

терапевтическое волшебные, болезнь, ведьма, 

магические религиозный ритуал. 
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US POLICY IN PERSIAN GULF 

DURING GEORG H. W. BUSH 

PRESIDENCY 

 

ПОЛІТИКА США ЩОДО РЕГІОНУ 

ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ ПІД ЧАС 

АДМІНІСТРАЦІЇ ДЖ. БУША-

СТАРШОГО 

Ключевые слова: внешняя политика США, Персидский 

залив, Ирак, Иран, Война в Персидском заливе 1991 г., 

администрация Дж. Буша-старшего.  

Павлюк О. И. Политика США в отношении 

региона Персидского залива при администрации 

Дж. Буша-старшего. 

В начале 1990-х гг. международные отношения 

характеризовались многочисленными изменениями 

мирового порядка и окончанием длительного противо-

стояния двух сверхдержав. Президент Дж. Буш-

старший, который пришел к власти в 1989 г., был 

вынужден бороться с этими резкими изменениями 

мироустройства. В регионе Ближнего и Среднего 

Востока 41-му Президенту США пришлось адапти-

ровать свою внешнюю политику, чтобы она 

соответствовала новому мировому порядку. Админи-

страция Дж. Буша столкнулась с первым полно-

масштабным международным кризисом после оконча-

ния холодной войны летом 1990 г., когда Ирак вторгся 

в соседней Кувейт. Другой региональный лидер – 

Исламская Республика Иран была ослаблена 

политически и экономически, поскольку значительно 

пострадала после войны 1980-88 гг. Основным 

вектором внешней политики США на Среднем 

Востоке, таким образом, было сдерживание попытки 

Саддама Хусейна укрепить свою роль лидера в 

регионе, используя противоречия между Ираном и 

Ираком в Персидском заливе. 

 

 

George. H. W. Bush assumed the US presidency 

during the tumultuous global change. The main 

historic turning point was the end of the Cold War, 

which for four decades has been the determining 

factor in international relations. These changes 

contributed to the development of new US-Soviet 

and, later, US-Russian relations and also slightly 

weakened opposition, even if cooperation did not 

seemed so real. 

The end of the Cold War eased tensions in the 

international system and increased room for 

maneuver in relations between states and non-state 

actors. The collapse of the Soviet Union showed the 

victory of United States in the Cold War, which 

gave full authority to the 41st president to speak 

openly about a “New World Order” based on strong 

international institutions and a high level of 

cooperation between states. Foreign policy in 

administration G. Bush played more significant role 

than domestic, so a strong team of advisers and 

consultants was assembled, which included 

Secretary of State J. Baker, National Security 

Adviser B. Scowcroft, Secretary of Defense D. 

Cheney, and Chairman of the Joint Chiefs of Staff 

C. Powell. 

US national interests in the Near and Middle 

East remained relatively constant from 1946 to 

1989. The United States pursued three main 

objectives in the region: containment of the Soviet 

Union, maintaining the safe existence for Israel and 

access to oil. The end of the Cold War stopped the 

confrontation with the Soviet Union. However, the 
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strategy of “containment” has carried out further in 

the region, but the USSR was replaced by such 

states as Iran and Iraq as the object of deterrence. 

In the early 1990’s., international relations were 

characterized by numerous changes in the world 

order and the end of the long confrontation between 

the two superpowers. President G. H. W. Bush, who 

came to power in 1989, was forced to deal with 

these sharp changes in the system of international 

relations. In the region of Near and Middle East G. 

Bush had to adapt his foreign policy to suit the new 

world order. As the containment of Soviet Union 

was already unnecessary and Israeli sovereignty was 

almost guaranteed due to the loss of Soviet influence 

in the Arab countries of the Middle East, access to 

oil became the only vulnerable area of US national 

interests in the region. Thus, American priorities in 

the Middle East at that time focused on the 

Palestinian-Israeli peace process and ensuring 

constant access to Gulf oil. 

George. H. W. Bush administration was 

confronted with the first full-scale international crisis 

after the Cold War in the summer of 1990 when Iraq 

invaded neighboring Kuwait. With decreasing threat 

to the Arab countries of the Middle East by Iran, 

which suffered greatly after the war 1980-88  

Saddam Hussein attempts to strengthen his 

leadership role in the region have failed. The desire 

of Iraq to restore its economy after the war with IRI 

with the help of Gulf countries contrasted with the 

wishes of the GCC and other small monarchies of 

the region and faced with indifference on his 

proposal to establish close relations or political and 

military cooperation with Baghdad. Then Saddam 

Hussein decided to expand his cooperation with 

moderate Arab countries and unite in struggle 

against Iran, initiated the establishment of the Arab 

Cooperation Council (CAC) in February 1989, with 

the participation of North Yemen, Iraq, Jordan and 

Egypt. CAC was created as a response to the fact 

that these four countries were not included in the 

GCC. Iraq also resumed diplomatic relations with 

Egypt and in March 1989 signed an agreement with 

Saudi Arabia
1
. 

However, Saddam Hussein realized that the 

fastest way to expand its influence is through 

diplomacy, and therefore needed the support of the 

US in the international arena. Consequently, 

Baghdad tried to maintain close relations with 

Washington, which got better during the war years 

1980-88.
2
  

The American presence in the Middle East still 

was welcomed by the countries of Persian Gulf  that 

after the Iran-Iraq War were afraid for their safety. 

United States during the administration of 

G. H. W. Bush, in turn, willingly supported 

cooperation with the monarchies of the region, as 

still seen in revolutionary Iran a serious threat to its 

interests in the Persian Gulf. 

Iraq became the main country that was 

supplying oil to the US and European countries. 

Furthermore, he represented a large market for 

exports from Western countries, including grain 

from US arms and technology from France and 

Germany. Iraq also had great significance for the 

maintenance of peace in the Middle East since 

played an important role in supporting the historic 

recognition of the Palestine Liberation Organization 

of Israel’s right to exist in November 1988 and 

supported a peaceful settlement of the Arab-Israeli 

conflict. While it was widely believed in the 

international community that Saddam Hussein 

stepped on a moderate path, though, as the political 

scientist K. Juster noted, in retrospect it was wishful 

thinking
3
.  

So June 23, 1989 the meeting of the National 

Security Council was held to discuss issues that 

concerned the policy on the Persian Gulf and George 

H. W. Bush has signed 2 October 1989 National 

Security Directive 26, which stated US foreign 

policy vectors in the Gulf region
4
.   

The Directive stated that access to the oil fields 

of the Persian Gulf and the security of friendly to US 

countries in the region are vital to national security 

and the United States obliged to defend those 

interests and if necessary to use military force. It also 

argued that normalization of relations between the 

United States and Iraq will serve long-term interests 

and promote stability in the Persian Gulf in 

particular and in the Middle East in general. 

Directive empowered the US government on 

political, economic and other incentives toward Iraq 

to promote the development of bilateral relations and 

maintain Saddam Hussein’s moderate foreign policy 

direction. Directive №26 encouraged American 

companies to take part in the reconstruction of the 

Iraqi economy, including energy, and proposed to 

consider the supply to Iraq of non-lethal military aid 

and medical supplies
5
. 

Thus, US Department of Agriculture issued a 

loan of $1.05 billion to Iraq for the purchase of grain 

and farm machinery, and in June 1989, a large 

delegation of businessmen from the US gathered in 

Baghdad which emphasized the high level of 

cooperation in this area. The State Department was 

also interested in the continuation of Commodity 

Credit Cooperation, on which Washington’s 

influence on Baghdad depended because it could 

promote the peace process in the Middle East and 

influence the behavior of Iraq, limiting missile 

proliferation in the region. 

However, in 1990 there have been great changes 

in the foreign policy of Iraq. Once it became known 

that Iraq redirected American loans aimed to finance 
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agricultural goods to finance its military programs, 

officials began to express deep concern about the 

credit program
6
.  

To limit the armament policy of Iraq the United 

States not only suspend Commodity Credit 

Cooperation, forbidding any credits in Iraq, but also 

developing a campaign to persuade other countries 

such as France, Germany, USSR, Japan, pay 

attention to the threat of nuclear, missile, chemical 

and biological warfare in the region
7
. In particular, 

European countries decided to confiscate high-tech 

devices that Iraqi companies acquired before that for 

its weapons program. 

The United States, after Saddam Hussein’s 

threats against Israel and ignoring calls to stop 

escalating nuclear and chemical weapons, decided to 

respond decisively, proposing a series of measures 

that limit economic freedom of Iraq. Congress, 

along with the general trade embargo and travel ban, 

also voted for a more severe decline in exports of 

dual-use technologies and prohibited any assistance 

to Iraq until it permits the international inspection to 

examine its military facility. Not surprisingly, the 

tough US policy on nuclear, chemical and missile 

arming in Iraq has led to the condemnation of 

Baghdad even among his Arab supporters, namely, 

Libya, Palestine and Jordan
8
. 

In the summer 1990, the relations between Iraq 

and Kuwait deteriorated sharply because of the 

controversy surrounding oil prices and OPEC quotas 

set for its production. Although August 1, 1990 in 

Jeddah (Saudi Arabia) began Iraqi-Kuwaiti 

negotiations, the leaders did not come to any 

agreement, and August 2 Iraq invaded Kuwait, 

attaching it on the rights of 19th province. 

Iraq’s aggression against Kuwait was convicted 

around the world. August 2 UN Security Council 

passed resolution 660, which condemned the Iraqi 

invasion of Kuwait and the economic sanctions 

against Iraq were imposed August 6, 1990 in 

accordance with UN Security Council Resolution 

661. Following Iraq’s invasion of Kuwait, President 

George. H. W. Bush August 20, 1990 approved the 

Directive 45, which dislocated forces in the Gulf 

region to protect Saudi Arabia and other US friendly 

countries from Iraqi aggression and to ensure the 

implementation of UN resolutions
9
. The United 

States conducted also two military operations - 

January 17, 1991 the military command has 

suspended defensive mission “Desert Shield” and 

then started the fighting as part of “Desert Storm”, 

held by coalition troops from 34 countries led by the 

United States
10

. 

At the suggestion of the US November 29, 1990 

UNSC by Resolution 678 allowed the use of 

military force against Iraq to liberate Kuwait. 

League of Arab States, Western European Union, 

NATO, and the Cooperation Council of Arab Gulf 

States supported the decision to use military force. 

Until February 1991, Iraqi troops were driven out of 

Kuwait, and the Iraqi Republican Guard units were 

completely destroyed. 

The war ended in less than two months, and the 

Bush administration successfully coped with the 

largest military deployment since the war in 

Vietnam without suffering major military losses – 

148 American soldiers were killed during the Gulf 

War
11

. Gulf War resumed military spirit of the US 

Army and weakened the negative memories of the 

Vietnam War. Also promoted approval of “New 

World Order” as stated George H. W. Bush breaking 

the alliances of the Cold War and using peaceful 

unification of the countries against the rogue states
12

. 

President of the United States successfully led 

coalition and even made sure that many countries 

have provided military support (including France, 

UK, Saudi Arabia and Egypt) and financial support 

(including Kuwait, Saudi Arabia, Japan and 

Germany) in the war of 1991. 

Realizing the imbalance of power in the region, 

the United States and the international community 

defeated Iraq, but deliberately did not destroy its 

power. As National Security Council staff director in 

charge of the Middle East R. Haass noted, the 

administration has calculated that strategically better 

to leave Iraq strong enough to balance the Iranian 

influence in the region, however, as administration 

hoped not strong enough to intimidate or interfere in 

affairs of its Arab neighbors
13

. Such US strategy 

gave the rise of the final differences in US-Iranian 

relations and interests in the region, which further 

differed even more after the Gulf War. 

Also, this was the main reason why Bush 

administration did not trusted and decided not to 

help the Shia uprising in southern Iraq, which broke 

out in March 1991 because Iran was implicated in it. 

IRI called for Iranian uprising and sent fighters to 

join the rebels. 

According to G. Gause, neutrality of the United 

States was probably one of the main reasons why the 

uprising, which broke out among Shiite and Kurdish 

population, was not successful and failed to remove 

Saddam Hussein from power
14

. George H. W. Bush 

and National Security Adviser B. Scowcroft initially 

stated they do not want any US forces be involved in 

the instability inside Iraq, as hoping that Saddam 

Hussein and his regime will be overthrown as a 

result of popular uprising or coup
15

. Their opinion 

reflected the US concerns about long-term balance 

of power in the Gulf. 

There were other reasons why the US did not 

support the rebellion in southern and northern Iraq. 

As not only American military commanders and 

coalition army operating in the Gulf, but also the US 
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government believed that the regime of Saddam 

Hussein would fall in short period of time, and 

therefore US considered that involvement of its 

troops was unnecessary. Another cause was the 

desire to withdraw US troops from the Persian Gulf 

to stabilize the region and not shake relations in the 

Middle East. In addition, one more factor played an 

important role: international pressure from China, 

the Soviet Union, and Turkey and other countries in 

the Gulf region, such as Jordan, Syria, Egypt and 

Saudi Arabia, which opposed the creation of the 

Kurdish state
16

. 

However, Washington has decided not to 

support the Iraqi intifada mainly because he was 

afraid that Iran become the main country that will 

receive the greatest benefits from the revolution in 

Iraq. The intentions of President George H. W. Bush 

were quite pragmatic and lay in to leave Baghdad 

strong enough to be able to resist Iran. After all, 

Iranians remained hostile to the United States from 

the time of the Iran-Iraq war, when the United States 

suddenly sided with Iraq to prevent Iranian 

domination in the Gulf region. 

Several factors influenced the US-Iranian 

relations after the Gulf War in 1991. First, as already 

noted, was the refusal of the USA to support the 

Shia uprising in Iraq and affect the removal of 

Saddam Hussein from power, because the United 

States did not intend to risk and excessively weaken 

Baghdad because it supposed to be strong enough to 

counter Iran in the region. This became the 

“practical purpose” of the US, as C. Powell noted
17

. 

Another factor was that George H. W. Bush was 

convinced that the tensions in the Gulf, which 

included the US-Iranian relations, should be viewed 

more broadly than just a regional problem. The 

President held extensive consultations on the issue, 

even within the government meeting. This reflected 

the efforts of George H. W. Bush to value events 

globally and associated with the intention of 

Secretary of State G. Baker to distance from the 

personnel of department, which was in charge of 

cooperation with Saddam Hussein
18

. 

As officials from the State Department noted, 

the President considered the relationship in the Gulf 

not like the traditional Middle East crisis but like the 

first conflict in the post-bipolar world, that is why, in 

his opinion, its solution required new thinking and 

new approaches
19

. 

In order to sound out the possible prospects of 

postwar cooperation and economic collaboration 

George H. W. Bush has sent Secretary of State J. 

Baker in March with visit to the Middle East 

countries
20

. Within the visit, the administration had 

prepared a new attempt to resolve the Arab-Israeli 

conflict in Madrid in autumn 1991 with the hope of 

cooperation and opportunities of New World Order. 

The third important factor was the conclusions 

that have made for themselves Gulf countries and 

IRI after the Iran-Iraq war. While the Arab countries 

of the Middle East have confirmed their desire and 

need for protection from external forces, namely the 

United States, Iran has made almost the opposite 

conclusion. The Islamic Republic saw in such 

cooperation a major threat to its own ambitions and 

influence on policy in the region
21

. Therefore, Iran 

resumed relations with Saudi Arabia, and enhanced 

its cooperation with several Gulf States, including 

Bahrain, Oman, UAE and Yemen. 

However, establishing relations with 

neighboring countries did not have any result. 

Mutual mistrust and conflicting intentions of 

regional players made it impossible to negotiate 

successfully on a joint collective security in the 

region, and once again undermined ambitions of Iran 

and once again convinced it to blame the US desire 

to influence the affairs of the Gulf
 22

. However, the 

failure to cooperate on regional security was 

partially offset by success in the economic sphere. In 

May 1991, Iranian leaders have proclaimed by loud 

statement that the government is open to investment 

and cooperation with the business (particularly 

European) and returns to the world economic 

community. Iran’s economy was in very bad 

condition, in 1990 GDP per capita fell by 42% than 

in 1977, and state funding for such areas as health, 

education and housing fell by half
23

. 

Considering that Iran’s efforts to improve 

relations with the rest of the world were primarily 

motivated by economic decline, Deputy Foreign 

Minister A. Maleki persuaded of the need to 

continue improving relations with the US, arguing 

that it may take 10 years before Iran will master all 

other existing markets. He offered to welcome 

commercial ties between the countries, but not to 

develop relations to a greater level or in other 

areas.
24

. 

The last factor was that the Gulf War did not 

change the George H. W. Bush belief that the 

hostages remain a major sticking point in US-Iranian 

relations. The sudden invasion of Kuwait by Iraq, 

though not immediately, but gave impetus to resolve 

this problem. As the scientist D. Murray noted, a 

number of factors contributed to curb the crisis of 

hostages: the weakening of Iraq and the prospect of 

new geopolitical opportunities; H. Rafsanjani’s 

efforts to implement economic reforms and to a 

lesser extent, to convince the international 

community that Iran serves as a reliable, stable, 

focused on a diplomatic solution to the conflicts 

player; fear that the US will seek to nullify all the 

efforts of Iran; and finally, the influence of Tehran 

on Lebanese terrorists
25

.  
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After all the hostages were liberated, George H. 

W. Bush decided to go to a certain rapprochement 

with Iran. The proof of such policy was the fact that 

in September 1991, Secretary of State J. Baker said 

Perez de Cuellar that the US is ready to restore 

diplomatic relations with Iran, and were willing to 

meet Iranian Foreign Minister H. Velayati in New 

York
26

. National Security Council officials on 

Middle East issues B. Riedel was even ordered to 

develop a document with the main options for 

establishing negotiations
27

.  

However, some circumstances prevent 

rapprochement between the two countries. Several 

assassinations, including former Prime Minister S. 

Bakhtiar in August 1991 and growing tensions 

between Iran and neighboring countries in the Gulf 

confirmed that Tehran is not going to change the 

vector of its radical foreign policy
28

. 

Moreover, it was reported that Iran seeks to 

improve its nuclear program and attempts to create 

nuclear weapons. Although after the revolution in 

1979 Iran suspended its nuclear program because of 

radically negative attitude to nuclear energy by its 

new leader, Ayatollah Khomeini, but devastating 

Iran-Iraq war of 1980-1988, confrontation with the 

US and a growing number of facts about a secret 

Iraqi nuclear weapons program largely prompted 

Ayatollah Khomeini to restore Iran’s nuclear 

program. IAEA reports in 2009 showed that in April 

1984, the President Khamenei declared that 

Ayatollah Khomeini decided to resume nuclear 

program as the only way of ensuring the collapse of 

the Islamic revolution from its enemies, especially 

the United States and Israel
29

.  

While the US often introduce economic 

sanctions against hostile countries, but foreign 

policy towards Iraq in the late 1980s was an 

exception. From August 1988 to August 1990 – the 

period between the end of the Iran-Iraq war and 

Iraq’s invasion of Kuwait – US sought to “engage” 

Iraq to moderate its behavior and build bilateral 

relations. During this period, Washington kept trade 

relations with Iraq and gave credit for the supply of 

agricultural products. 

Discussions about finding the best strategies to 

deal with recalcitrant regimes and the relative 

advantages of containment strategies against the 

policy of engagement were conducted since the 

early 1980s after the debate on the implementation 

of Reagan administration policy of “constructive 

engagement” toward South Africa. Although 

engagement strategies were much less applied in US 

foreign policy because of the popularity of punitive 

methods - such as sanctions and military force, they 

emphasize the need to identify the most favorable 

circumstances, the use of incentives or rewards for 

the formation of rough state behavior
30

. 

Although, according to some scientists, 

including K. Juster, US foreign policy of partial 

“engagement” toward Iraq was not successful, 

researchers of the Brookings Institution R. Haass 

and M. O’Sullivan argued that engagement strategy, 

not being very successful during application may 

ultimately contribute while involving the assistance 

of other countries and their aid as in the military 

confrontation and in the application of sanctions
31

. 

The situation with Iraq showed it the best, because 

namely such foreign policy toward Baghdad before 

the Gulf War has helped the US to mobilize a large 

international coalition and prevent the claims of 

Arab countries that the invasion of Kuwait by Iraq 

was made in response to pressure from the United 

States. 

Nevertheless, the result was not so 

unambiguous. As noted by Z. Brzezinski the 

response of G. H. W. Bush on Iraq’s aggression 

against Kuwait showed his greatest military victory, 

and the most unconvincing political result
32

. The 

decision to go with war against Baghdad, to achieve 

the desired result by force, eventually became a 

crucial test of character and leadership of George. 

H. W. Bush. According to the author of Second 

Chance, geostrategic implications of personal 

triumph proved more problematic, because although 

Saddam Hussein was defeated and humiliated, he 

stayed in power, and the region continued to suffer 

from instability and disputes, including the Shiite-

Sunni confrontation. George H. W. Bush in 

monograph World Transformed, written with 

National Security Advisor B. Scowcroft, convinced 

that the prosecution of Saddam Hussein in Iraq and 

attempts to overthrow his government would then 

lead to the destabilization of the region and to the 

long military resistance
33

. 

Anglo-American coalition has created an 

opportunity for the US to use its special status in the 

Middle East to address the fiercest conflict in the 

region, which has caused many hardships and 

became the main source of growing anti-American 

disposition, and namely the Israeli-Palestinian 

conflict. March 6, 1991 President George H. W. 

Bush made an official statement, declaring its 

intention to achieve a profound peace agreement 

between Israel and its neighbors. And by the end of 

1991 Peace Conference was organized jointly with 

the Soviet Union in the Madrid, which took place on 

October 30 with the participation of Israel, Syria, 

Jordan, Lebanon and the PLO. However, the parties 

have not reached the common plan to solve the 

problem despite the strong statement of 

George H. W. Bush in March 1991. 

George. W. Bush had more advantage to 

achieve a breakthrough in the peaceful settlement of 

the Arab-Israeli conflict, according to Z. Brzezinski 
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than any other US president since the days of 

Eisenhower Administration. Nevertheless, he did not 

use the great prestige of the United States at that 

time in the region to press on the parties of the 

conflict and to establish specific principles of the 

key contentious issues of confrontation in the 

Middle East
34

. However, the biggest drawback of 

Bush presidency was that, although it was difficult 

to justify the actions of the United States without a 

clear national interest, but declaring a new approach 

in US foreign policy, he was not able to realize the 

promising New World Order and take greater role as 

a world leader at the end of the Cold War to protect 

democratic regimes and human rights improvement.  
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Павлюк О. І. ПОЛІТИКА США ЩОДО 

РЕГІОНУ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ ПІД ЧАС 

АДМІНІСТРАЦІЇ ДЖ. БУША-СТАРШОГО 

На початку 1990-х рр. міжнародні відносини 

характеризувались численними змінами світово-

го порядку та закінченням довготривалого про-

тистояння двох наддержав. Президент Дж. Буш-

старший, який прийшов до влади в 1989 р., був 

змушений боротися з цими різкими змінами 

світоустрою. У регіоні Близького та Середнього 

Сходу 41-му Президенту США  довелося адапту-

вати свою зовнішню політику, щоб вона відпові-

дала новому світовому порядку. Американська 

присутність на Середньому Сході дуже віталась 

монархіями регіону, які після Ірано-іракської 

війни побоювались за свою безпеку. Сполучені 

Штати за адміністрації Дж. Буша-старшого, в 

свою чергу, охоче підтримували співпрацю з мо-

нархіями регіону, оскільки як і раніше вбачали в 

революційному Ірані серйозну загрозу для своїх 

інтересів в Перській затоці.  

Основною країною постачання нафти в 

США та західні країни став Ірак. Крім того він 

представляв великий ринок для експорту захід-

них країн, зокрема зерна з США, озброєння та 

техніки з Франції та Німеччини. Ірак також мав 

велике значення для підтримання миру на 

                                                                                          

Близькому і Середньому Сході, оскільки відіграв 

важливу роль у підтримці історичного визнання 

Організацією визволення Палестини права 

Ізраїлю на існування в листопаді 1988 р. та 

підтримав мирне врегулювання арабо-ізраїльсь-

кого конфлікту. В той час серед міжнародного 

співтовариства широко була поширена думка, 

що С. Хусейн став на більш поміркований шлях, 

хоча, в ретроспективі це було прийняття бажано-

го за дійсне. 

Аміністрація Дж. Буша зіткнулась з першою 

повномасштабною міжнародною кризою після 

закінчення холодної війни влітку 1990 р., коли 

Ірак вторгся у сусідній Кувейт. Інший регіо-

нальний лідер – Ісламська Республіка Іран була 

слабка, оскільки значно постраждала після війни 

1980-88 рр. Основним вектором зовнішньої полі-

тики США на Середньому сході, таким чином, 

було стримування намагання С. Хусейна зміцни-

ти свою роль лідера в регіоні, використовуючи 

протистояння між Іраном та Іраком у Перській 

затоці. 

Ключові слова: зовнішня політика США, 

Перська затока, Ірак, Іран, Війна у Перській 

затоці 1991 р., адміністрація Дж. Буша-

старшого. 
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Потапова Лидия. Религиозно-церковная 

структура Украины: сравнительний анализ. 

В статье анализируется религиозно-церковная 

сеть Украины в ее институциональных измерениях, 

определяются основные тенденции изменений в ней 

за последние десять лет. Предлагаются прогнозы и 

рекомендации по дальнейшему развитию 

религиозной среды. 

 

Трансформаційні зміни, які відбуваються 

в Україні за роки незалежності, створили 

широкі можливості для розвитку релігійної 

мережі, а відповідно і для задоволення духов-

них потреб населення. 

Законодавче закріплення і забезпечення 

конституційних гарантій для практичної реа-

лізації свободи совісті та переконань грома-

дян сприяли кардинальним змінам у релігій-

ному просторі країни як у кількісному, так і 

якісному вимірах. 

Великі можливості для розвитку матері-

альної бази Церков – основи репродукції ре-

лігійності, надала концептуально нова дер-

жавно-конфесійна політика України, яка бу-

дується на трьох засадничих принципах: 

1) свобода совісті, з одного боку, має 

правову базу, з іншого боку – є визначальною 

домінантою духовної суверенності особи; 

2) держава створила юридичні гарантії 

свободи совісті, демократичні умови світо-

глядного самовизначення і самореалізації ук-

раїнських громадян; 

3) визнано невід’ємне право людини на 

свободу світоглядного вибору, форм пізнання 

істини, суті трансцендентального, шляхів єдна-

ння з Абсолютом. Такий підхід виключає мож-

ливість втручання держави у релігійну сферу, 

перешкоджає їй застосовувати владні повнова-

ження для подолання неприйнятних для неї, з 

тих чи інших міркувань, віросповідань, встанов-

лювати для них юридичні обмеження
1
. 

Забезпечення правових гарантій інститут-

ювання релігійних організацій та задоволен-

ня духовних потреб українських громадян 

ґрунтується на основних положеннях Загаль-

ної декларації прав людини, Європейської 

конвенції про захист прав і основних свобод 

людини, документах ОБСЄ, Парламентської 

Асамблеї Ради Європи, тощо 

Процес демократизації українського сус-

пільства актуалізує питання формування та-

кої державної політики, яка б створила 

широкі можливості для задоволення духов-

них потреб особи, її світоглядно-конфесійних 

переконань. 

Саме тому для українського суспільства 

необхідним є розвиток такої моделі держав-

но-церковних відносин, при якій би держава і 

церква визнавалися рівноправними суб’єк-

тами державно-конфесійних стосунків, ко-

жен з яких би діяв у сфері своєї компетенції 

(релігійні організації діють у правовому полі 

держави, а держава не втручається в кано-

нічно визначені справи церкви)
2
. 

У цьому контексті метою нашого дослід-

ження постає компаративний аналіз релігійної 

мережі України за останні десять років та 

основні тенденції змін у релігійному просторі. 

До основних завдань роботи відносимо: 

mailto:society@bsmu.edu.ua
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1. Аналіз трансформацій релігійної ме-

режі в її кількісних показниках. 

2. Дослідження позитивних змін щодо 

можливостей задоволення духовних потреб і 

світоглядних переконань громадян. 

3. Визначення основних тенденцій ди-

версифікації в релігійному просторі України. 

Проблемами дослідження релігійного 

простору, форм інституалізації релігійних 

громад в Україні займалися А.Колодний, 

Л.Филипович, О.Саган, В.Клімов, В.Єлен-

ський, М.Новиченко та ін. 

Перш ніж аналізувати релігійну мережу Ук-

раїни, зазначимо, що релігія і церква в україн-

ському суспільстві відіграють велику суспільно 

значущу роль. Вони є тим соціальним інтег-

ратором, який дозволяє підтримувати суспільно-

духовну стабільність. Тому достатньо високою 

залишається релігійність населення, хоча вона у 

більшості випадків позацерковна. 

За показниками приналежності до релі-

гійних віросповідань Україна залишається 

однією із найбільш релігійних країн в Європі. 

Церква, як соціальний інститут, користується 

найвищою довірою серед населення. Саме 

тому можна вести мову і про певну динаміку 

зростання інституційної мережі (за останні 

три роки вона перебуває в межах 2%), що 

засвідчує динамічний процес відтворення 

функціональної структури конфесій, необ-

хідних для гідного вираження релігійних по-

чуттів та забезпечення справжньої свободи 

совісті для громадян. Показником, який під-

тверджує конституційні гарантії населення 

країни на світоглядні переконання, є та ста-

тистика, яка дає уявлення про стан релігійно-

інституційної мережі України, що на сто-

годні найбільша на всьому пострадянському 

просторі. Якщо в межах культової та поза-

культової діяльності в радянські часи було 

зареєстровано 9 церков і релігійних течій, то 

нині їх більше 120. Якщо тоді було зареєст-

ровано близько 4,5 тисяч організацій, то 

сьогодні – понад 36 тисяч
3
. 

Як наслідок демократичних перетворень 

в Україні, сучасна релігійна ситуація відзна-

чається високою динамікою та високим рів-

нем синкретизму й універсальності. Релігій-

ність українського соціуму характеризує 

якісну та кількісну визначеність (ступінь, 

рівень, характер) засвоєння релігійних ідей, 

цінностей та регламентативів і їхній суттєвий 

вплив на поведінку та життєдіяльність віру-

ючих. Саме про це свідчать результати Євро-

пейського соціологічного дослідження, за 

яким 74,7% українців відносять себе до пев-

ної релігії. За цим показником наша країна 

входить до першої сімки із 23 досліджуваних 

країн (після Кіпру, Польщі, Португалії, Ір-

ландії, Словаччини та Болгарії). 

Характерно, як показали дослідження, 

найрелігійнішими вважаються бідні нації та 

країни, до яких належить й Україна. В укра-

їнському соціумі за рівнем активності можна 

виокремити такі групи віруючих: глибоко 

набожні, віруючі за традицією, формальні 

(для іміджу), парафіяни, конфесійно неви-

значені, випадкові, богошукачі, індиферентні 

вільнодумці, безбожники, атеїсти, переконані 

матеріалісти. 

Опитування студентів ВНЗ щодо їхнього 

ставлення до релігії виявило стійку тендер-

цію до внутрішньої позаконфесійної релігій-

ності, де 70% заявили про свою віру у Бога, 

хоча не належать до якоїсь конфесії. 

Значний свій вплив релігія зберігає у За-

хідному регіоні

 (Волинська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, 

Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька 

області). За показниками 2009 р. тут зна-

ходилося 34,5% релігійної мережі країни 

(частина населення складає 23,2%). Але 

зауважимо, що сьогодні центр релігійного 

життя зміщається із Західного регіону в 

Центральний
4
. 

Частка громад у Центральному і Пів-

денному регіонах на цей період складає 35,4 

та 14,6%, на Сході ж країни (Донецька, 

Луганська та Харківська області) їх лише 

15,5%. 

Щільність релігійних структур (кількість 

громад на 100 тис. жителів) відповідно скла-

ла 15,9 – у Західному, 9,8 – у Центральному, 

8,6 – у Південно-Західному і 4,2 – у Східному 

регіонах
5
. 

Згідно із статистикою, яку оприлюднило 

Міністерство культури України, на січень 2012 

р. релігійна мережа була представлена 36500 

релігійними організаціями (35113 релігійних 

громад – 120 напрямків), у тому числі 85 

центрами та 290 управліннями, 30880 свя-

щеннослужителями (88,2% забезпеченості 

громад), 471 монастирем (6769 ченців), 360 

місіями, 80 братствами, 201 духовним закладом 

(1975 слухачів), 12899 недільними школами. 

Для богослужінь релігійні організації вико-

ристовують 23495 культових і пристосованих 

під молитовні приміщень (67,1% забезпе-

ченості). За останній рік мережа релігійних 

                                                           


 Визначення регіону подається за показниками, 

які використовуються в соціології при аналізі 

релігійної мережі. 
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організацій зросла на 1,8%. Життя церкви 

сьогодні висвітлюють 390 друкованих ЗМІ
6
. 

Якщо порівняти ці кількісні показники з 

2002 р., то зміни тут разючі. Нагадаємо, що 

тоді було зафіксовано 28514 релігійних орга-

нізацій (зростання за 10 років склало 7986 

одиниць, чи 21,8%), 27439 релігійних громад 

(зростання 7574 одиниці, або 21,6%), понад 

110 релігійних течій (зростання 10 течій або 

9%). За відповідний період на 48 одиниць або 

на 28,9% зросла кількість духовних закладів, 

на 82 одиниці або на 26,6% кількість 

друкованих органів і на 4846 або на 15,7% 

кількість священнослужителів
7
. 

Зауважимо, що в 2004 р., наприклад, було 

27579 зареєстрованих і 1047 незареєстро-

ваних релігійних громад
8
. 

На 35 одиниць, або на 15% збільшилася 

порівняно з 2003 р. кількість культових 

споруд
9
. В 2004 р. релігійні організації уже 

мали в користуванні 19975 храмів
10

. 

Аналіз релігійної мережі, географії поши-

рення релігійних течій, кількісних показників 

релігійних громад свідчать про тенденцію ви-

рівнювання чисельності громад у різних регі-

онах країни. Якщо, наприклад, у Західному 

діяло 11541 громада (34,9% від загальної 

кількості), то на січень 2012 р. – 11937 (або 

на 3,4% більше). Така інституційна мережа 

достатня для задоволення релігійних потреб 

віруючих. Другим за наповненістю релігійної 

мережі є Центральний регіон (Вінницька, 

Дніпропетровська, Житомирська, Київська, 

Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернігівська області та м. Київ), 

де кількість громад віруючих проти 12045 на 

початок 2009 р. зросла на 7,3% і становить 

12928 парафій, що дорівнює 36,9% від за-

гальної кількості громад країни. 

Найменш чисельним є Південно-Східний 

регіон (Автономна республіка Крим, Донецька, 

Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, 

Сумська, Харківська, Херсонська обл. та м.Се-

вастополь), де на початок 2009 р. було 9497 

громад (28,7% від загальної кількості), а вже в 

2012 р. – 10148 (29%), зростання склало 651 

одиницю
 11

. 

Більшість релігійних організацій країни 

(понад 60%) належить до 4-ох потужних 

традиційних для України Церков: УПЦ МП, 

УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ. З поміж них до-

мінує УПЦ МП, мережа якої складає 35,2% 

від загальної кількості та 67,5% від кількості 

православних громад. На другому місці за 

кількісними показниками знаходиться про-

тестантизм – 27,2%. 

Розподіл церковно-релігійних організацій 

за конфесійною ознакою говорить про збе-

реження тенденції домінування в Україні 

православних конфесій, до складу яких вхо-

дить 18279 парафій (52,2% від загальної 

кількості) проти 17071 (51,6%) на січень 2009 

р. та 14705 релігійних організацій (51,5%) в 

2002 р. Ці показники дозволяють вести мову 

про дві тенденції змін у православному се-

редовищі. По-перше зменшення питомої ваги 

православного сегмента в загальній скла-

довій; по-друге, це зниження приросту ре-

лігійних громад відносно загальнодержав-

ного показника. 

Зауважимо, що найчисельнішою серед 

православних церков є Українська Право-

славна Церква (УПЦ), яка сьогодні має 12340 

парафій. За останні три роки (2009-2011 рр.) 

кількість релігійних громад УПЦ збільшилася 

на 80 одиниць (6,9%), а в порівнянні з 2002 р. 

– на 2206 одиниць або на 17,9%). Сьогодні 

церква має 20 духовних навчальних закладів 

(збільшена за 10-ть років на 5 одиниць, або 

25%); 110 періодичних видань (зменшення на 

6 одиниць, або 5,2%); культові потреби 

віруючих задовольняє 9922 священнослу-

жителя (зростання відносно 2002 р. складає 

1639 осіб, або 16,5%), що лише на 80,4% 

задовольняє потреби церкви. УПЦ лише на 

84,6% забезпечена культовими спорудами. 

Переважна більшість громад конфесії роз-

міщені в Південно-Центральному регіоні; най-

більше їх у Вінницькій (975) та Хмельницькій 

(929) областях
12

. 

Друге місце у православному середовищі 

після УПЦ за кількісними показниками зай-

має Українська Православна Церква Київ-

ського Патріархату (УПЦ КП), приріст гро-

мад якої упродовж 2009-2011 рр. склав 384 

одиниці, або 8,6%. При сьогоднішньому по-

казнику 4482 громади зростання щодо 

2002 р. складає 1366 одиниць, або 30,5%. 

Церква має 36 періодичних видань (зростан-

ня на 11 одиниць, або на 35,5%), 17 нав-

чальних закладів (зростання на 1), 3088 

священнослужителів, що забезпечує потреби 

церкви лише на 68,9%. Задоволеність Церкви 

культовими спорудами складає 64,5%. Най-

більша кількість релігійних громад Київ-

ського Патріархату діє в Західному – 1902 

(42,4%) та Північно-Центральному регіонах – 

1817 громад (40,5%))
13

. 

Українська Автокефальна Православна 

Церква (УАПЦ) сьогодні має 1208 громад 

(зростання у порівнянні з 2009 роком склало 

24 одиниці, або 2%; відповідно 2002 р. – зро-
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стання складає 125 одиниць, або 10,3%), 7 

духовних навчальних заклади, 6 періодичних 

видань (зростання на 1). Церкву обслуговує 

730 священнослужителів (зростання складає 

52 особи, або 7,1%), що задовольняє потреби 

церкви на 60,4%. На 59,7% Церква забез-

печена культовими спорудами. Найбільше 

парафій – 827 (68,5%) діє у західних областях 

України (на 2002 р. цей показник складав 

68%).
14

 

Широке розповсюдження отримала в усіх 

регіонах країни Українська Греко-Католиць-

ка церква (УГКЦ), яка сьогодні має 3700 ре-

лігійних громад. Якщо у порівнянні з 2002 р. 

її мережа зросла на 366 громад (9,9%), то 

відносно 2009 р. спостерігається падіння на 

63 одиниці (1,7%). Громади обслуговує 2545 

священнослужителів, що у порівнянні з 

2009 р. більше на 198 осіб (7,8%), а відносно 

2002 р. – на 545 осіб (21,4%). Забезпечення 

священнослужителями в церкві складає 

68,8%; культовими спорудами – на 76,9%. 

Церква східного католицького обряду також 

має 16 духовних навчальних закладів (в 2009 

р. було 15), 27 періодичних видань. Якщо у 

2009 р. 95% її мережі було зосереджено в 

Галицьких та Закарпатських регіонах, то у 

2009 р. було уже 93%, а сьогодні лише 92,4%. 

Найбільше громад УГКЦ у Львівській (1512), 

Тернопільській (780) та Івано-Франківській 

(660) областях
15

. 

Усталеної форми набула в Україні струк-

тура Римо-Католицької Церкви (РКЦ), хоча 

динаміка її кількісного розвитку дещо спові-

льнилась. Нині РКЦ має у своєму складі 918 

громад, що складає 2,6% від загальної кіль-

кості. Упродовж останніх трьох років кіль-

кість громад РКЦ збільшилася лише на 11 

одиниць (1,2%), відносно ж 2002 р. на 71 гро-

маду або на 7,7%. Релігійна мережа включає 8 

духовних закладів, 15 періодичних видань як і 

в 2009 р., що на одне більше, ніж було в 2002 

р.; 608 священнослужителів (забезпеченість 

складає 66,2%), що більше на 42 особи, ніж у 

2009 р., або на 6,9% та на 131 особу (21,5%) 

порівняно з 2002 р. РКЦ забезпечена куль-

товими спорудами на 90,4%. Переважна кіль-

кість із 497 громад (54%) зосереджена у Він-

ницькій (115), Житомирській (121), Львів-

ській (133), Хмельницькій (128) областях. У 

регіональному розрізі найбільша кількість 

громад Церкви функціонує у Північно-Цент-

ральному регіоні – 421 (45,9%) проти 405 

(44,1%) у Західному та 92 (10%) у Південно-

Східному регіонах
16

. 

В останні десятиліття спостерігається висо-

ка динаміка розвитку протестантських органі-

зацій, які за кількісними показниками – 10003 

громади, що складає 28,7% всієї мережі, посту-

паються лише УПЦ. За три останніх роки цей 

деномінаційний простір зріс на 1531 громаду, 

або на 15,3%; відносно ж 2002 р. ця цифра 

склала 3177 громад (31,8%)
17

. 

Найчисельнішою релігійною спільнотою 

у протестантському середовищі є Євангель-

ські Християни Баптисти – 2892 громади 

(28,9% від загальної кількості протестант-

ських громад). Найвпливовішим і найчисель-

нішим баптистським протестантським згро-

мадженням є Всеукраїнський Союз Об’єд-

нань Євангельських Християн Баптистів 

(ВСО ЄХБ), який налічує 2574 релігійних 

громади (25,7% від загальної кількості про-

тестантських громад). Структура ВСО ЄХБ 

порівняно з 2009 р. зросла на 24 громади 

(0,93%), відносно ж 2002 р. – на 274 громади, 

або на 10,6%. У структуру об’єднання вхо-

дить 41 духовний заклад, 14 періодичних 

видань, громади обслуговує 3002 пастори, 

що складає 1,2 пастора на громаду. Дено-

мінація лише на 68,9% забезпечена моли-

товними будинками
18

. 

Другою за кількістю є спільнота п’яти-

десятників, що нараховує 2771 одиницю 

(27,7% від загальної кількості протестант-

ських громад), що на 205 (7,5%) більше, ніж 

було на початок 2009 р. Найбільшу їх кіль-

кість об’єднує Всеукраїнський Союз Церков 

Християн Віри Євангельської – П’яти-

десятників (ВСЦ ХВЄП). Упродовж 2009–

2011 р. кількість громад деномінації збіль-

шилася на 67 одиниць (2,5%). На сьогодні 

найбільша їхня кількість (51,4%) діє у За-

хідному регіоні (Рівненській області – 259, 

Волинській – 192, Тернопільській – 103 

громади). У Північно-Центральному та Пів-

денно-Східному регіонах функціонують від-

повідно 467 та 321 громади. До складу Союзу 

входять 1622 громади віруючих (16,2% від 

загальної кількості протестантської мережі), 

17 духовних навчальних закладів, 24 пері-

одичних видання. Обслуговує громади 2352 

пастори, або 1,9 на громаду. Союз на 64,7% 

забезпечений культовими спорудами. Порів-

няно з 2002 р. кількість громад зросла на 287 

одиниць, або на 17,7%
19

. 

Висока динаміка розвитку спостеріга-

ється в Українській Унійній Конференції 

Церкви Адвентистів Сьомого Дня (АСД), яка 

сьогодні нараховує 1062 громади (10,6% від 

загальної кількості), що на 29 громад (2,7%) 

більше, ніж було у 2009 р. Порівняно з 2002 

р. кількість громад у деномінації зросла на 

148 одиниць (13,9%). Найбільша кількість 
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громад – 492 (44,9%) зосереджена у Пів-

нічно-Центральному регіоні. У Західному та 

Південно-Східному регіонах кількість гро-

мад, за даними статистики, практично рівна і 

становить відповідно 307 та 306 одиниць. 

Упродовж 2011р. мережа громад АСД збі-

льшилася (на 18 одиниць) лише у 4-х 

областях України (Львівській, Рівненській, 

Луганській, Чернігівській). Вірян в об’єд-

нанні обслуговує 1180 священнослужителів, 

або 1,1 на громаду. Забезпеченість моли-

товними будинками тут складає лише 64,3%. 

Кадри готують 4 духовних заклади, церковне 

життя висвітлюють 10 періодичних видань
20

. 

На 10 одиниць (1,5%) порівняно з 2009 р. 

зменшилась кількість релігійних громад 

Свідків Єгови. Сьогодні організація нара-

ховує 1096 громад (11% від загальної кіль-

кості), у минулому році було зареєстровано 

статут лише 1 громади (Сумська область). 

Деномінацію сьогодні обслуговує 1092 свя-

щеннослужителя (99,6% забезпеченості)
21

. 

Зберігає майже ті ж кількісні характерис-

тики Закарпатська (Угорська) Реформатська 

Церква – 114 громад (у 2002 р. було 11, що 

більше на 3 громади, або на 2,6%), з яких 113 

функціонує у Закарпатській області. Громади 

обслуговує 78 священнослужителів (68,4% 

забезпеченості). Реформатська Церква на 

93% має задоволеність культовими
22

. 

Малочисельними залишаються Українська 

Лютеранська Церква – 41 громада (зростання 

відносно 2002 р. склало 12 одиниць, або 

29,2%), Пресвітеріанська Церква – 72 громади, 

що на 31 більше, ніж у 2002 р. (43%). 

Німецька Евангелічно-Лютеранська Церк-

ва нараховує 41 громаду, що на 3 громади 

(6,8%) менше, ніж в 2002 р. У складі Вір-

менської Апостольської Церкви сьогодні на-

раховується 28 громад, що більше на 7 оди-

ниць (25%), ніж було в 2002 р.
23

. 

Мають незначну кількість громад і суттєво 

не впливають на релігійну ситуацію в країні 

новітні релігійні течії. Церква Христа, нап-

риклад, сьогодні має 115 громад, що більше на 

20 одиниць (17,4%) відносно 2002 р.; 58 громад 

нараховує Новоапостольська Церква – це 

більше на 5 громад (8,6%), ніж було у 2002 р. 

На таку ж кількість зменшилося число громад 

Товариства Свідомості Кришни і складає 40 

громад (у 2002 р. було 45, зменшення на 

11,1%).  

Значне збільшення – 14 громад, або 24,6% 

спостерігається в буддистській мережі (в 

2002 р. було 43, сьогодні – 57). Є також збіль-

шення на 11 одиниць у мережі РУНвіри (59 

громад відносно 48 у 2002 р., або 18,6%); інші 

організації язичників нараховують 63 громади. 

Не визначені у цьому році кількісні по-

казники таких орієнталістських течій як Багаї 

та Сахаджа-Йога. 

Найбільш чисельними у середовищі но-

вітніх є релігійні організації харизматичних 

церков – 1377 (13,2 % від загальної кількості 

протестантських громад України, що на 105 

більше, ніж було у 2009 р.). Нагадаємо, що у 

2009 р. їх було 1049 (зростання склало 332 

громади, або 24,1%). Найбільше харизматів – 

683 (49,6% від їх загальної кількості) у 

Південно-Східному регіоні, зокрема у До-

нецькій області – 208 (15,1%); у Північно-

Центральному – 554 (40,2%) та в Західному – 

140 (10,2%)
24

. 

Значну частину мережі України – 1701 

релігійний осередок репрезентують етно-

конфесійні утворення. Найбільшу частину з 

них складають прихильники ісламу, чисель-

ність яких за останні три роки зросла на 72 

одиниці. Загалом у мусульманському сегмен-

ті функціонує 1207 регіональних громад 

(3,4% від усієї мережі), які входять до 8 ре-

гіональних центрів та управлінь. Преважна 

більшість громад – 1151 (98,4%) діють у 

Південно-Східному регіоні, зокрема АР 

Крим – 998 (82,7%), у Північно-Централь-

ному регіоні – 51 (4,1%), у Західному регіоні 

– 5 осередків. Зростання відносно 2002 р. 

склало 847 громад, або 70,1%. Громади му-

сульман нараховують 944 священнослу-

жителя (45,9% забезпеченості), є 8 духовних 

навчальних закладів. Іслам має найнижчий 

показник задоволеності культовими спору-

дами – 26,7%
25

. 

Кількість юдейських громад порівняно з 

2009 р. зросла на 14 одиниць (9%) і складає 

279 громад. Відносно 2002 р. мережа юдаїзму 

зменшилася на 6 громад (2,1%). Найбільше 

громад цього напряму діє у Північно-Цен-

тральному регіоні – 91 (4,1%), Західному 

регіоні – 5 осередків. Громади юдеїв сьогодні 

обслуговує 172 равини (61,6% забезпе-

ченості), вони мають 7 духовних навчальних 

закладів, на 48,2% забезпечені культовими 

спорудами
26

. 

В Україні також функціонують поодинокі 

етноконфесійні громади чехів, готів, корей-

ців, шведів, а в Автономній Республіці Крим 

– караїмів та кримчаків, в Херсонській і За-

порізькій областях – менонітів. 

Найбільша частина релігійних організацій 

нацменшин – 1038 (61%) зосереджена в АРК. 

У регіональному розрізі найбільшим при-
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ростом релігійних громад національних мен-

шин характеризується Південно-Східний ре-

гіон (77,3% від загальної мережі)
27

. 

Порівняльний аналіз розвитку релігійної 

мережі України дозволяє зробити такі ви-

сновки: 

– В умовах подальшої демократизації 

суспільства будуть покращуватися як якісні, 

так і кількісні показники розвитку релі-

гійного середовища. 

– Збережеться тенденція монополії пра-

вослав’я в структурі релігійної мережі 

країни. 

– Достатньо динамічно буде розвиватися 

мережа протестантських деномінацій. 

– Не отримає розвитку в українському ре-

гіональному просторі мережа новітніх релігій 

при збереженні високої динаміки в сере-

довищі харизматичних церков. 

– Проблемою для більшості релігійних 

співтовариств залишаються питання реститу-

ції та побудови культових споруд, ре-

продукція кадрів священнослужителів. 
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Potapova Lidia. THE RELIGIOUS AND 

CHURCH STRUCTURE OF UKRAINE: 

COMPARATIVE ANALYSIS 

In the article it was examined the religious 

and church network of Ukraine in its 

institutional dimension, defined the keytrends in 

the religious space of the last ten years. It 

offered some predictions and recommendations 

on the further development of the religious 

environment. 

Ukraine remains one of the most religious 

countries in Europe in terms of belonging to 

religious denominations. The church, as a social 

institution, enjoys the highest trust of the 

population. That is why we can talk about a 

growth dynamic of the institutional network (it 

is within 2% for the last three years). 
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Сonfirming the dynamic process of reproduction 

denominations functional structure needed for a 

decent expression of religious feelings and 

ensuring true freedom of conscience for citizens. 

There is an indicator of the confirming 

constitutional guarantees of the population on 

ideological beliefs and statistics which provide 

information about the state of religious-Ukraine 

institutions groups. It is currently the largest in 

the entire post-Soviet space. 

As a result of democratic changes in 

Ukraine, the current religious situation is 

marking by high dynamics and a high level of 

syncretism and versatility. Religiosity Ukrainian 

society describes the qualitative and quantitative 

determination (degree level character) 

assimilation of religious ideas, values and 

creates their significant impact on the behavior 

and livelihoods of the people. 

Keywords: religious network, spiritual 

needs freedom of conscience, constitutional 

guarantees, the church, religious organizations, 

state – church relations, religious space. 

 

Received 28-09-2015    

Advance Acces Publischer: November 2015 

 



Філософія 

 

АПСНІМ. – 2015. – № 3 (7) 28 

  

ФІЛОСОФІЯ 

 
 

УДК 159.923.32:316.3 

 

Галина БЕЗАРОВА, 

ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», 

Чернівці (Україна) 

 

Galyna BEZAROVA, 

Higher State Educational Establishment of 

Ukraine «Bukovinian State Medical 

University», 

Chernivtsi (Ukraine) 

Bezarova48@mail.ru 

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

МОРАЛЬНОСТІ ТА РЕЛІГІЙНОСТІ У 

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

THE MAIN TENDENCIES OF 

DEVELOPMENT OF MORALITY AND 

RELIGIOSITY IN MODERN SOCIETY 

Ключевые слова: информационное общество, 

мораль, нравстенность, духовность, религиозность, 

совесть, духовные ценности.  

Безарова Г. Основные тенденции развития 

нравственности и религиозности в современном 

обществе.  

В статье на основании философско-рели-

гиоведческого анализа моральности и религиозности 

рассматриваются тенденции их взаимосвязи и 

дальнейшего развития в период глобализации и 

информатизации современного общества. 

 

 

Актуальність теми дослідження. В умо-

вах сучасного інформаційного суспільства, де 

життя максимально раціоналізується, а голов-

ним в діяльності людини стають процеси ко-

мунікації,питання моральності та релігійності 

суспільства достатньо тривалий час привер-

тало увагу як в науковому середовищі, так і 

серед обивателів. Деякі мислителі, в основно-

му релігійні, відстоювали позицію, за якою не 

має і не може бути безрелігійної моралі. Інші 

ж, навпаки, впевнені в незалежності та само-

достатності моральних імперативів. Найбільш 

яскраво це проявляється в кантівській етичній 

системі. Має місце також думка про те, що 

релігія і мораль нерозривно пов’язані між со-

бою і є, по суті, одним і тим же явищем. Не 

дивлячись на те, що дискусії по цьому питан-

ню ведуться вже не одно століття, остаточної 

загальноприйнятої відповіді на це питання так 

і не має. Воно залишається актуальним і сьо-

годні, а може, навіть, більше, ніж раніше. Нові 

тенденції у суспільному розвитку ХХІ століття  

суттєво вплинули на характер і зміст цих 

питань, по-новому постали традиційні  питан-

ня про взаємозв’язок,  співвідношення, взає-

мовплив таких феноменів, як  релігійність та 

моральність, що закономірно актуалізує необ-

хідність їх вивчення. 

Мета та завдання дослідження полягає у 

виявленні характерних тенденцій у розвитку 

моральності та релігійності сучасного суспіль-

ства, що, в свою чергу, передбачає аналіз особ-

ливостей їх співвідношення та взаємозв’язку, 

вивчення питання нормативно-ціннісної струк-

тури моральності в сучасних умовах. 

Ступінь наукової розробки. Аналіз проб-

леми співвідношення моралі та релігії міс-

титься уже в працях античних мислителів – 

Сократа, Платона, Аристотеля, Плотіна. В се-

редньовічній філософії звертаються до даної 

проблеми Августин Аврелій, Фома Аквін-

ський. В новоєвропейській філософії цьому 

питанню приділяли свою увагу К. Шефтсбери, 

І.Кант, Л.Фейєрбах, У. Джемс, Н. Гартман, 

М. Шелер. Релігійна філософія М.Бердяєва, 

Г.Гурвіча, В.Зеньковського, М.Новосьолова, 

Вол.Соловйова,  Л.Толстого, С.Франка дає нам  

приклад розгляду моралі та релігії в єдності.Із 

сучасних досліджень заслуговують на увагу 

статті О.Скрипника, В.Гараджи, А.Колодного, 

С.Кримського, а також роботи М.Алієва, А.Гу-
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сейнова, Г.Завально, В. Лозового, Л.Мітрохіна, 

В.Малахова, В.Мовчана, М.Тофтула . 

На межі ХХ і ХХІ століття стали очевид-

ними якісні перетворення суспільного життя в 

індустріально-розвинених країнах Заходу, 

спричинені процесами глобалізації та інфор-

матизації, які призвели до революційних змін в 

економічному, політичному і культурному 

житті західної людини й суспільства, які 

ознаменували початок нової культурної епохи 

та зумовили появу нових, кардинально від-

мінних від попередніх соціокультурних реалій, 

що дає підстави говорити про фундаментальні 

зрушення у відносинах між людьми, у ставлен-

ні людини до самої себе й до всього довкілля. 

Сучасне суспільство – як українське, так і 

західне – переживає кризу моральності, мора-

лі. Коли зазнали краху  фундаментальні ідео-

логії, які визначали зміст добра і зла, почи-

нають формуватися нові параметри мораль-

ності  сучасного суспільства, суттєво зміню-

ється статус і змістовне наповнення тради-

ційних цінностей. Наприклад, свобода як авто-

номія людини перетворюється у свободу ви-

бору, колективізм еволюціонує в комунітаризм 

(уявлення про соціальний порядок, в якому ін.-

дивідів об’єднують спільні цінності, що спри-

яють розвитку общинних зв’язків), формуван-

ня толерантності як самодостатньої моральної 

цінності, на основі якої відбувається взаємодія 

всіх систем моралі, прикладом яких можуть 

бути релігійна та світська (нерелігійна).
1
 «Від-

крите суспільство» і «відкритий тип культури» 

як основна ідея глобалізації в якості критерію 

пропонують не добро, а ефективність. Мораль 

поряд з релігією, філософією, фундаментталь-

ною наукою визнана сьогодні перепоною гло-

бальному «природному» добору. 

Сьогодні дуже часто виникає питання: чи 

існує взагалі вплив віри в Бога на моральність 

людини і чи можлива зворотна ситуація, коли 

на віруючу людину впливає світська мораль? 

У цьому зв’язку варто згадати принципову 

відмінність моральності від моралі: якщо мо-

раль є кодексом загальноприйнятих норм, яки-

ми людина мотивує свою поведінку, то мора-

льність є сукупністю і цих норм і, найголов-

ніше, їх реалізації у практичному житті, тобто  

моральність є формою прояву моралі, де мо-

раль виступає мотивом поведінки.Моральність 

пов’язана з внутрішніми принципами людини, 

тоді як мораль стосується деяких зовнішніх дій 

і вчинків. Через це можна сказати, що за допо-

могою моралі суспільство оцінює не тільки 

вчинки людей, але й їх мотиви та наміри. 

 Виходячи з цього, можна визначити ще од-

ну суттєву проблему: чи можуть складові релі-

гійної свідомості (віра, Бог, містичне почуття) 

якось включатися у поведінку людини і стати 

її головним мотивом? Виділимо дві можливі 

відповіді на це питання:  

1. Якщо віра в Бога впливає на моральність 

індивіда, то людина діє, керуючись релігійни-

ми нормами. 

2.  Якщо віра в Бога не впливає на мораль-

ність, то людина діє відповідно до власних 

уявлень про мораль незалежно від релігійних 

догматів. 

 Реальний світ значно багатший за будь-які 

теоретичні побудови. Тому варто враховувати 

той факт, що релігія інколи може відповідати 

запитам суспільства, наприклад, бути засобом 

наповнення відчуття сакрального
2
, або ж бути 

засобом управління людьми через страх
3
. У 

таких випадках релігійна віра впливає на пове-

дінку більшості.  

Німецький філософ Кант звертав увагу на 

те, що мораль і релігія не відрізняються за 

своїм змістом, їх відмінність тільки формаль-

на.
4
 Виходячи з такої позиції та аналізуючи 

функціональний зміст релігії й моральності, 

можна  «сконструювати» два види відношень 

між ними: 

1.  Релігія включає в себе мораль. Через це 

мораль і релігія у даному випадку не виділені з 

системи моральності, і релігійний вплив мож-

ливий на мораль і моральність. 

2.   Мораль не включає в себе релігію, через 

це мораль виділена зі сфери  релігії, і релі-

гійний вплив не обов’язковий для моралі, а 

значить і для моральності. 

Якщо ж існує таке відношення, коли мораль 

може існувати незалежно від релігії, то віра в 

Бога (як феномен релігії) не повинна впливати 

на мораль і моральність людини. Така аргу-

ментація сьогодні є достатньо популярною, 

хоча у сучасному суспільстві існують різні 

точки зору з приводу взаємозалежності релігії 

та моральності. Популярною, наприклад, є 

думка про незалежність моральності від релі-

гії. Згідно атеїстичній аргументації, мораль-

ність не залежить від релігії, і тому бути 

моральною людиною можна, не відносячи себе 

ні до однієї з релігій. Опонуючи цим поглядам, 

очевидно, кращим доказом необхідності релігії 

для моральності було би зразкове життя самих 

християн. Потрібно розуміння того, що своєю 

аморальною поведінкою люди, які називають 

себе християнами, гублять не тільки свою ду-

шу, а й приносять велику шкоду Церкві та від-

вертають від неї багатьох людей, готових при-

йти до Бога. Достатньо нагадати про скандали 

в католицькій церкві, викликані аморальною 
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поведінкою деяких представників духовенства 

уже у ХХІ столітті. 

 Погляд на незалежність моралі від релігії є 

достатньо новим. Ще у ХVІІІ ст. навіть такий 

опонент церкви, як Вольтер, писав, що «якби 

Бога не було, його варто було би придумати». 

Звичайно, моральна поведінка не є прерогати-

вою тільки віруючої людини, і життя справед-

ливо це підтверджує. Чи є підстава зводити 

моральність тільки до поведінки? А який пе-

релік моральних вимог? 

Із точки зору суспільної свідомості мораль-

ність - це сукупність об’єктивних, загальнозна-

чущих, безумовних норм, що визначають від-

носини між людьми та існують у формі іде-

альних орієнтирів, еталонів поведінки. Вона 

акумулює в собі й моральну свідомість, яка 

бачить світ через призму добра і зла, і мораль-

ні відносини в суспільстві. Без деяких мораль-

них звичаїв, традицій, норм і ритуалів прак-

тично неможлива ніяка, навіть найбільш арха-

їчна соціальністі
5
. Суспільство може примушу-

вати людей бути або більш моральними, ніж 

це передбачає низький рівень їх особистої 

моральності, або менш моральними, ніж вони 

могли би бути, якби на них не чинився силь-

ний тиск загальноприйнятих правил. Таким 

чином, суспільство може примушувати людей 

бути більш порядними, або, навпаки, менш 

порядними, ніж диктує їх особиста моральна 

свідомість, адже в різних типах соціальності 

непорядність і аморальність можуть бути як 

інструментом соціального зростання, так і 

причиною краху кар’єри, девальвації соціаль-

ного статусу. Простіше сказати, що яке сус-

пільство – така й індивідуальна моральність  

його членів. Насправді все значно складніше: 

відносно моральне суспільство може складатися 

із не дуже високоморальних людей, а до амо-

ральних соціальних звичаїв і ритуалів можуть  

схиляти людей у більшості своїй здатні і до 

більш високого морального рівня поведінки
6
. 

Моральність криється у повсякденному 

бутті людини, у її вчинках, підсвідомих діях, 

відчуттях. Вона створюється непомітно, але 

завжди реалізується власне людським життям, 

мірою в ньому добра і зла. Оцінюючи своїх 

друзів, знайомих, ми оцінюємо їх крізь призму 

моральності – відповідності їхніх вчинків на-

шому розумінню добра і зла. Ми ніби засто-

совуємо свій спосіб визначень до повсякден-

ного життя, поділяючи все в ньому на добре і 

зле, хороше і погане, достойне і негідне. 

Аналізуючи себе, кожна людина в тій чи 

іншій формі ставить перед собою питання: чи 

все мені у цьому світі дозволено? Що дозво-

лено мені в моїх вчинках стосовно інших лю-

дей? Чи існує межа в моїх діях стосовно лю-

дей, яка б залежала не тільки від обставин чи 

зовнішньої доцільності? 

В пошуках відповіді на ці питання можна 

дійти висновку, що особливу роль в моральній 

регуляції поведінки людини відіграє форму-

вання в кожному індивідуумі здатності само-

стійно оцінювати свої вчинки, тобто бути 

спроможним до саморегуляції. Очевидно, у 

кожної людини є свій внутрішній закон, який 

стримує від зла, спонукає до добра. Свого часу 

Сократ називав це своїм «Демоном», внутріш-

нім голосом, який розмежовує гідне і негідне, 

чесне і безчесне. Цей внутрішній моральний 

закон – те, що люди називають совістю. Со-

вість — особливий морально-психологічний 

механізм, що діє зсередини нашої власної 

душі, виражає здатність особистості до мо-

рального самоконтролю. Обґрунтуванням цьо-

го поняття одними із перших зайнялися хрис-

тияни, які трактували совість як показник мо-

рального обов’язку в першу чергу перед Бо-

гом: «Бог говорить з людиною саме через 

голос совісті Духом Святим». Разом з тим апо-

стол Павло говорить про совість як про цінніс-

ну свідомість взагалі й через це визнає,що у 

тих, хто дотримується різної віри і совість 

різна (1 Кор. 8,7,10), а тому совість потребує 

християнського очищення (Євр. 9,14), яке до-

сягається завдяки вірі та любові. В христи-

янську епоху совість тлумачиться як внутріш-

ній моральний закон, «глас Божий». 

І в християнському, і в світському розумін-

ні совість визначає наші дії стосовно інших 

людей як гідні чи негідні, можливі чи непри-

пустимі. Вона - внутрішній регулятор людсь-

ких взаємовідносин, який постає основою осе-

редків людської спільноти: сім’ї, нації, сус-

пільства. Совість у людині дорівнює світові: 

адже відомо, що докори совісті можуть зав-

дати більших тортур, ніж усі жахи світу. Кант 

у XVIII столітті писав, що дві речі у світі 

вражають його найбільше: «Це зоряне небо 

наді мною та моральний закон у мені».  
Як моральна категорія, совість характер-

ризує особистість з точки зору здатності жити 

в людському середовищі, будувати гармонійні 

стосунки з іншими людьми. Із цього випливає 

також, що совість — це особливий вищий рівень 

внутрішньої самовизначеності особистості. Мо-

ральність, як слідування внутрішнім чинникам 

совісті, передбачає відношення до реально 

здійснюваного способу життя, до цінностей, 

мотивів суспільної людини, її можна визначити 

як цінність цінностей, мотив мотивів. 
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Таким чином, моральність виступає і як 

суспільна культура організації співжиття, і як 

внутрішній регулятор та особистий суддя ін.-

дивідуальних вчинків, внутрішній закон дії 

особистості з точки зору добра і зла. Але вона  

є і намаганням досягнути свободи, адже дуже 

часто буває безсилою перед невільним світом. 

Як у світлі нашої проблеми розуміється 

свобода? Здавалося б, відповідь дуже проста: 

свобода – це можливість вибору. Людина віль-

на, коли може робити те, що захоче, і навпаки, 

вона невільна, коли такого вибору позбавлена. 

У сучасному світі ми все частіше стикаємося зі 

складністю вибору та оцінки. Зараз вибір став 

багатопараметричним та багатокритеріальним. 

Це ускладнюється ще тією обставиною, що 

спостерігається розкол загальної схеми мора-

льної поведінки людини.  Тому зрозуміло, що 

вибір – це властивість тієї особи, яка володіє 

свободою. Значить, свобода – це не сам вибір, 

а деяка онтологічна властивість, володіння 

якою можна цей вибір здійснювати. По суті, 

йде мова про те, що людина замислюється над 

запропонованими їй поведінковими шабло-

нами. Схвалення або засудження оточуючих у 

власних очах людини вже недостатньо для ви-

правдання власних вчинків. Саме із само-

стійних пошуків відповідей на вічне питання, 

що таке добро і зло, людина опиняється на 

одинці сама з собою, задумується над елятив-

ністю заданих норм поведінки, завжди робить 

вибір і завжди несе за нього відповідальність. 

Навіть втеча від відповідальності, яка прояв-

ляється у відмові від власного мислення, у 

відмові від постійної необхідності робити 

самостійний вибір на користь добра чи зла, 

сама по собі вже є вибір людини, за який вона 

відповідальна. Але чи не означає це, що будь-

які зовнішні приписи є аморальними? Звичай-

но, ні, але аморальними їх може робити сама 

людина своїм бездумним відношенням і пос-

тійною втечею не тільки і не стільки від від-

повідальності за той чи інший вчинок, скільки 

від самої себе. Таким чином, варто зазначити, 

що якщо мораль вимагає дотримання зовнініх 

вимог, то власне їх виконання само по собі ще 

не є свідченням наявності у особистості мо-

ральності. Іншими словами, для того щоб 

будь-який вчинок був моральним, не обов’яз-

ково, щоб принцип поведінки, який покладе-

ний в його основу, був універсальним і визна-

вався всім населенням. Необхідно, щоб сама 

людина вважала цей принцип визначальним у 

своїй поведінці.  

На роль морального регулятора поведінки 

людини завжди претендувало християнство, 

пропонуючи їй цінності, норми й критерії 

оцінок. Загальні нормативні принципи христи-

янської  моралі зводяться фактично до вищої за-

повіді — любові до Бога (любов до ближнього 

свого є, так би мовити, концентрацією любові до 

Бога), тобто християнська мораль богоцент-

рична, а найважливіший її принцип – любов. До 

останнього часу релігія характеризувалась нетер-

пимістю до плюралізму, їй завжди була властива 

догматичність: слово Бога звучить однаково в 

будь-якому місці й в будь-який час, в Біблії 

закладений відповідний смисл, який потрібно 

віднайти, і тільки одне тлумачення якого може 

бути істинним, а всі інші автоматично вва-

жаються хибними. Біблія несе в собі деяку 

абсолютну істину, і ніякий контекст не може 

вплинути на її зміст. З цього приводу дуже 

цікава думка С.Кримського: «Принципом духов-

ності ХХІ століття повинен стати принцип 

полісистемності, тобто в нашій діяльності жодна 

мета не повинна бути єдиною. Якщо це ста-

неться, то вона перетвориться на предмет фана-

тичної віри… Усяка справа повинна мати під-

системи. І якщо цих підсистем нема — є небез-

пека фанатизму».
7
 До сказаного хотілося б 

додати, що дуже часте сліпе виконання релі-

гійних приписів (а саме такими вони нерідко 

бувають) приводять до завуальованої амораль-

ності, адже релігії опираються на догмати, від 

яких не можна відступати і в яких не можна 

сумніватися, а інакше людину чекає кара. В 

результаті замість справжньої чистоти душевної 

ми стикаємось всього лише з її імітацією.  

Але тут виникає інше питання: чи можна 

таку людину вважати по-справжньому релігій-

ною? З нашої точки зору, можна, так як релігія 

є зведенням теоретичних і практичних наста-

нов і норм, в які людина зобов’язана вірити і 

які повинна виконувати, де основною вимогою 

є віра. Релігійна людина, як правило, діє у 

відповідності до морально-релігійних вимог, 

але не завжди її дії є свідченням наявності ви-

сокої моральності. Це як у суспільстві: вико-

нання прийнятих норм (наприклад, законо-

давства) само по собі не є моральністю. То де 

шукати корені моральності? Чому деякі люди 

моральні, а деякі ні? Від чого це залежить? Як 

можна виховати моральність, якщо взагалі мо-

жна виховати? Все це дуже важливі питання, 

які особливо сьогодні набувають актуальності, 

коли ведуться дискусії з приводу морального 

падіння суспільства і необхідності цей процес 

призупинити. У цьому напрямку, мабуть, важ-

ливо вести мову про формування моральної 

свідомості, важливим елементом якої є усві-

домлення   наявності вищого морального зако-

ну, який за характером повинен бути катюго-

ричним і універсальним. Людині повинна від-
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критися сфера надлюдського, сфера чогось 

«вищого», з чим людина буде себе спів від-

носити і порівнювати з метою збереження сві-

топорядку і свого власного існування. Можна 

назвати це як завгодно: Бог, Аллах, Абсолют, 

Вищий Розум, Космічний Закон, Дао тощо. 

Головне, щоб людина співвідносила свої дії з 

тим, що є вищим за неї. У такому випадку кож-

ний суб’єкт відповідальний перед собою та ін.-

шими за свої вчинки, вільно реалізовуючи при 

цьому власні моральні мотиви. 

Моральність постає також як узагальнення 

та усуспільнення інваріантних вимог до лю-

дини, які випливають із духовно-культурного 

надбання, із самої природи людини і безпосе-

редньо пов’язана з таким явищем, такою якіс-

тю особистості, як духовність, яку сьогодні 

поділяють на світську і релігійну. В світській 

духовності моральність спрямована на дотри-

мання високих морально-етичних цінностей, 

на свободу і творчість їх реалізації
8
. Релігійна 

духовність постає як зумовлене вірою відобра-

ження особистістю навколишньої дійсності на 

рівні високих морально-етичних засад і водно-

час є також процесом самовизначення, самоут-

вердження людини в світі. Вона притаманна як 

окремій особі, так і великим спільнотам в ці-

лому. Кожний народ, нація має особливу релі-

гійну духовність, яка формується на основі як 

зовнішніх чинників буття (географічних, істо-

ричних, господарських та ін.), так і внутрішніх 

(особливостей емоційно-психологічної сфери, 

загалом ментальності даного народу
9
. 

На основі аналізу етичних вчень у пра-

вослав'ї, католицизмі, протестантизмі можна 

дійти до висновку, що християнські конфесії 

розробляють питання моральності у відповід-

ності до традиційних вчень, застосовуючи мо-

ральні критерії при вирішенні нагальних проб-

лем суспільного життя. Хоча в моральних 

настановах різних конфесій існують деякі 

розбіжності, але в цих настановах є й багато 

спільного, що дозволяє говорити про наявність 

релігійної моралі як особливої системи правил 

і норм, які освячуються і контролюються церк-

вою. Але сьогодні для багатьох непереконли-

вою є теза про  нерозривність моралі та релігії. 

Історичний досвід свідчить, що в державах, де 

церква володіла майже абсолютною владою, 

моральні пороки не зникли.  

 У релігійному та світському уявленнях 

вчення про мораль і моральність не співпа-

дають, тому церковне поняття «гріх» і мирське 

«порок» не ідентичні. Дійсно, порочні спокуси 

бувають привабливими і звабливими, прист-

расті панують над розумом. Психологи конята-

тують, що в структурі почуттів негативні емо-

ції числом і силою перевершують емоції пози-

тивні, тому у багатьох людей егоїстичні моти-

ви перевершують альтруїстичні. 

У сучасному суспільстві релігійні цінності 

справляють обмежений вплив на політичну й 

економічну структуру, тоді як значно більшою 

є їх роль у культурному й духовному житті 

сучасного соціуму. Важливою рисою христи-

янської моральності є проголошення свободи 

волі людини у прагненні моралі. Тільки через 

власне серце, власне внутрішнє прагнення лю-

дина спроможна досягти добра й любові, 

тільки через власне творення добра відбуваєть-

ся моральне вдосконалення особи. Християн-

ські положення закликають до терпимості, все-

прощення, милосердя, свободолюбства. Але 

основним закликом лунає прагнення до ду-

ховного. 

Важливо враховувати, що не доречно про-

тиставляти моральність віруючих та невіру-

ючих людей. Дослідження психологів, соціо-

логів, спеціалістів з етики свідчать, що не має 

прямо пропорційної залежності між відно-

шенням людини до релігії та її поведінкою в 

суспільстві. Формальна релігійність не втри-

має нестійку особистість від аморальних вчин-

ків. Ні одна релігія та ні одна церква не в змозі 

протистояти спокусам, несправедливості, агре-

сії, які є породженням реальних протиріч соці-

ального життя. 

У сучасному світі релігія втратила роль 

морального імперативу: маємо не етику, а ети-

кет релігії; релігійні моральні приписи поста-

ють не як норми, що обов’язкові для дотри-

мання, а як об’єкт бажань/не бажань вірних у 

їх користуванні, як засіб, за допомогою дотри-

мання якого можна засвідчити громадськості 

свою певну конфесійну належність, вірність 

традиції батьків.
10

 Епоха глобалізації принесла 

кардинальні зміни: у суспільстві з’явилася ве-

личезна кількість нових віянь, запозичених 

культурних цінностей і ціннісних систем, 

філософських і псевдофілософських концепт-

цій. Це приводить до того, що все більше і 

більше людей намагаються жити своїм розу-

мом, міняючи традиційні для нашої країни 

християнські цінності на щось інше. Як 

зауважує Джордж Барна, «із засиллям елемен-

тів східної духовності найпривабливіші аспек-

ти християнства (які скоріше стануть елемен-

тами стилю життя, а не центральними духов-

ними принципами) будуть все більше поєдну-

ватися із екзотичними атрибутами східних ре-

лігій. Зрештою люди дійсно повірять в те, що 
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їм вдалося удосконалити християнство, незва-

жаючи на творчу реструктуризацію віри».
11

 

Важливе місце у змісті моральності нале-

жить цінностям. У сучасних вченнях про цін-

ності християнські церкви враховують зміни, 

що відбулись в суспільстві та свідомості лю-

дей. В найбільшій мірі це стосується протес-

тантської та католицької конфесій, у сучасні 

ціннісні системи яких включені соціальні вар-

тості (активне ставлення до світу, праці, дер-

жави, ствердження права на власність, підне-

сення власного добробуту, відстоювання гід-

ності та свободи особи тощо). У сучасному 

православ'ї, як російському, так і українському, 

більше виражена консервативна тенденція, від-

чутна орієнтація на теоцентризм, соціальний 

песимізм, есхатологізм. Спостерігається форму-

вання інтеграційних, по законфесійних і поза-

церковних ціннісних орієнтацій. 

Християнські цінності відігравали й про-

довжують відігравати значну роль в україн-

ському суспільстві. Існують національні особ-

ливості в структурі християнських цінностей, 

їх ролі в історичному розвитку, а також в 

індивідуальних ціннісних орієнтаціях. У сучас-

ній Україні спостерігаються значні трансфор-

мації християнських ціннісних систем під дією 

новітніх тенденцій соціального розвитку, що 

засвідчують посилення їх суб'єктивності. В іс-

торії України християнство через систему 

цінностей сприяло національній ідентифікації, 

вихованню національного характеру, форму-

ванню самобутньої духовної культури. Сис-

темі християнських цінностей українців прита-

манні специфічні риси, зокрема характер чут-

тєво-емоційного відношення до життя. Транс-

формація християнських цінностей у сучас-

ному українському суспільстві зумовлена змі-

нами різноманітних чинників: тенденціями за-

гальносвітового масштабу, внутрішніми зміна-

ми українського соціуму, зрушеннями на рівні 

особистості та її найближчого оточення. Тран-

сформації стосуються як церковних ціннісних 

доктрин, так і індивідуальних ціннісних орієн-

тацій. В українському суспільстві християн-

ські ціннісні системи у їх конфесійних проявах 

змінюються під впливом сучасних тенденцій 

соціального розвитку, що відповідає історик-

ним закономірностям видозміни релігійних 

ціннісних систем убік зростання їх суб'єктив-

ності. При цьому змінюється значення, струк-

тура і форми функціонування християнських 

цінностей. 

Добро і зло — абсолютні виміри вселюд-

ської духовної культури. За всіх часів вва-

жалося аморальним вбивати, красти, зраджу-

вати, ставитись без пошани до батьків тощо. 

Моральність, як загальнолюдське явище, завж-

ди зберігалась у скарбниці народної мудрості 

та сповіщалась у проповідях духовних про-

років усупереч сталим нормам та традиціям, 

які визначали груповий інтерес та користь. 

Важливу роль у формуванні моральної куль-

тури людини й суспільства має відігравати 

етичне просвітництво, що несе знання про мо-

ральні цінності, дає розуміння морального 

виміру поведінки особистості, дій соціальних 

суб'єктів, життя суспільства. 
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The tendencies of morality and religion inter-

connection and their further development in the 

period of globalization and informatization of 

modern society based on the philosophical and 
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religious analysis of morality and religion is 

considered in the article. 

The author argues that morality serves as a 

social culture of coexistence organization and as 

an internal regulator and personal judge of indi-

vidual deeds, internal law of action in terms of 

good and evil. But it is also an attempt to achieve 

freedom, because very often is powerless before 

the non-free world. In light of this problem, 

freedom is possibility of choices, but a choice is a 

quality of that person who has freedom. In fact, 

author is considering that a person thinks about 

proposed behavioral patterns. Morality is asso-

ciated with such a quality of person, as 

spirituality, which is now divided into secular and 

religious.  

The article draws attention to their features. 

Attention is drawn to the fact that it is not 

appropriate to oppose the morality of believers 

and unbelievers. Psychologists, sociologists, ex-

perts on ethics researches show that is not directly 

proportional relation between person’s attitude to 

religion and his behavior in society. Formal 

religion will not keep unstable personality from 

immoral acts. 

No religion and no church is unable to resist 

temptation, injustice, aggression that are a product 

of real contradictions of social life. The era of 

globalization has brought radical changes: a huge 

number of new developments, borrowed cultural 

values and value systems, philosophical and 

pseudo-philosophical concepts appeared in the 

community. This leads to the fact that more and 

more people are trying to live their minds, 

changing our country’s traditional Christian 

values to something else. 

Keywords: information society, ethics, mora-

lity, spirituality, religion, conscience, spiritual 

values. 
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Остащук Иван. Семиосфера тридентской 

Мессы. 

Анализируется использование богослужения 

триденсткой латинской Мессы в современной Ка-

толической церкви как выражение традиционализма 

в культурно-религиозной идентичности консерва-

тивной части римо-католиков. Исследуется motu 

proprio «Summorum Pontificum» Бенедикта XVI, в 

частности аргументы в пользу сохранения старого 

обряда главного католического богослужения. 

Сравнивается старую и новую формы литургии 

латинского обряда, отдельные символические зна-

чения ее содержания в контексте общей семио-

сферы.  

 

 

Сучасні релігійні та культурні процеси 

переважно перебувають у смисловому полі 

між консервативним та ліберальним полю-

сами. Католицька церква, яка досі є найчис-

леннішою релігійною конфесією на релігій-

ній карті світу, також відзначається цими 

тенденціями у різноманітних площинах своєї 

інституціонально-структурної організації та 

духовно-місійного служіння в перспективі 

есхатологічного прямування у земному па-

ломництві. Одним із виражень традиціоналіз-

му й консерватизму сучасних римо-католиків 

у літургійно-обрядовому вимірі є бажання 

використання в богослужінні «екстраорди-

нарної форми» латинської Меси.  

Метою нашої статті є дослідження основ-

них символічно-ритуальних ознак «екстраор-

динарної форми» латинської Меси у контексті 

сучасної культурно-релігійної ідентичності.  

В українській релігієзнавчій науці ця 

проблема не аналізувалася, хоча її актуаль-

ність полягає не тільки в теоретичній нау-

ковій площині, але й в аспекті практичного 

пізнання богослужіння Католицької церкви у 

тій формі римського обряду, який протягом 

століть визначав релігійну й культурно іден-

тичність католиків, слугував джерелом мис-

тецького та художнього натхнення.  

Ольга Сєдакова ставить гострі питання 

про секуляризм сучасної об’єднаної Європи, 

яка не бачить себе категорично атеїстичною, 

але вважає своїм корінням саме  епоху Прос-

вітництва. Попри декларацію свободи совісті 

й віросповідання як особистої справи, напов-

нює тривогою змістова незаповненість секу-

ляризму: «Що ж таке ця цивілізація, чим вона 

протиставлена новим варварам? Лише тим, 

що в ній є культура терпимості, плюралізм 

думок? Чи є ще якийсь загальний позитивний 

мотив? Адже якщо розуміти вислів «Франція 

– це Шарлі» надто буквально, це сумно: 

майже двотисячолітня культура представ-

ляється одним маленьким сатиричним жур-

налом. Франція – це абатство Клюні, і драма 

Расіна, і думка Паскаля, і живопис Ватто й 

Сезана, і технічний геній, і…»
1
. Таке визна-

чення концептуальних топосів у культурній 

ідентичності не є лише суто інтелектуальним 

прив’язуванням до старої традиції. Колишній 

генерал ордену домініканців Тімоті Редкліф 

пише з цього приводу: «Ми живемо в новому 

світі, котрий Зигмунт Бауман із Лідського та 

Варшавського університетів назвав «текучою 
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сучасністю». У новому світі відбувається ци-

ркуляція товарів менш важких, ніж вугілля, 

сталь і так далі – а саме: образів, логосу, 

символів та знаків. Ми живемо в так званому 

«образонасиченому суспільстві». У цьому 

новому світі дивна зосередженість християн 

на силі знамень та знаків може видатися зага-

лом не такою вже дурістю. Якщо ми відшу-

каємо знамення надії, світ буде уважним до 

них і одразу поширить їх по Інтернету»
2
. 

Одним із найбільш ревних серед ієрархії 

сучасної Католицької церкви прихильників 

надзвичайної форми Меси є американський 

куріальний кардинал Реймонд Лео Бьорк, який 

послідовно відстоює консервативні позиції у 

питаннях віровчення та дисципліни в Като-

лицькій церкві, зокрема гостро критикує аме-

риканських політиків, котрі помірковано оці-

нюють різноманітні проблеми біоетики. Прелат 

звертає увагу не тільки на культурно-іденти-

фікаційне значення, але й на феноменологічно-

літургійний аспект: «внаслідок способу рефор-

ми обряду Меси під певними кутами зору ви-

пав з уваги факт, що під час св. Меси маємо 

справу з Божим актом, актом  поєднання неба й 

землі. До тієї міри, що окремі особи почали – 

помилково – вважати, що відправляння свя-

тої Літургії є дією, що їм належить, так наче 

самі її винайшли і вона може стати пред-

метом експериментування. Правда про святу 

Літургію є цілком іншою. Отож, свята Літур-

гія є справою Ісуса Христа, що живе в Своє-

му містичному Тілі  завдяки зішестю Святого 

Духа»
3
. Як бачимо, на одній із гомілій він до-

сить стримано, але виразно критикує літур-

гійну реформу Другого ватиканського собо-

ру. В одному з інтерв’ю з нагоди восьмої 

річниці (2015 р.) оголошення motu proprio 

«Summorum Pontificum» (7 липня 2007 р.) 

Бенедикта XVI кардинал консерватор звер-

нув увагу на єдність «lex orandi, lex credendi»  

(лат. «закон молитви – закон віри», або, ін.-

шими словами, яка «молитва – така й  віра») 

у сучасній євангелізації (чи, швидше, – реє-

вангелізації) західного світу глибокої форми 

відправляння богослужіння, в якій кожен 

жест, слово, символ наповнені важливим зна-

ченням, що посідає потенціал навернення 

людини ХХІ ст. до християнських цінностей 

та осягнення розуміння присутності Бога в 

священнодійстві: «Якщо свята Меса відправ-

ляється антропоцентричним способом, якщо 

є лише публічним діянням, то не залишає 

тривалого сліду в духовному житті. Одним зі 

способів звернення людей до віри є повер-

нення гідності Літургії. Відправляння Меси з 

пошаною завжди притягує людей до таєм-

ниці спасіння. Тому також вважаю, що целе-

брування Меси в надзвичайній формі може 

виконувати дуже важливу роль у новій єван-

гелізації завдяки експонуванню трансценден-

тного характеру святої Літургії»
4
. Кардинал 

Р.Л.Бьорк критикує концелебрацію (співслу-

жіння) Меси кількома священиками (за ви-

нятком, коли головним служителем є єпис-

коп), адже це веде до зменшення ролі уні-

кальності священика в літургії, а також т.зв. 

імпровізації під час Меси, коли священик 

додає власні слова в затверджені літургійні 

тексти
5
. 

Отже, однією з форм вираження сучас-

ного релігійного й культурного традиціона-

лізму є офіційний дозвіл Апостольської Сто-

лиці на відправляння Святої меси в три дент-

ському обряді. Попередній папа Бенедикт 

XVI 7 липня 2007 р. видав motu proprio  

«Summorum Pontificum», в якому відновлює 

тридентську Месу в її правах та підкреслює, 

що вона ніколи не були відмінена: «Рим-

ський Месал, який опублікував Павло VI, є 

ординарним вираженням «lex orandi» («зако-

ну молитви») Католицької церкви латин-

ського обряду. Попри це, Римський Месал, 

який оприлюднив Пій V та перевидав блаж. 

Іван ХХІІІ, повинен вважатися екстраорди-

нарним вираженням того ж «lex orandi» та до 

нього слід відноситися з належною пошаною 

через його гідного поваги давнього обряду. Ці 

два вираження «закону молитви» Церкви жод-

ним чином не внесуть розділення в «lex 

credendi» («правила віри») Церкви; вони оби-

два є двома формами єдиного римського об-

ряду»
6
. Саме Бенедикт XVI запроваджує це ок-

реслення «екстраординарна форма літургії».  

 Тридентська Меса – це Свята меса  Като-

лицької церкви, що відправляється у тради-

ційному (класичному) римському обряді, що 

постав шляхом органічного континуального 

розвитку від апостольських часів. Кульміна-

цією Меси традиційного римського обряду 

був т. зв. «Римський канон», що функціону-

вав у наближеній до сучасної форми вже в IV 

ст. і не піддавався змінам від часів св. Григо-

рія Великого (VI ст.).  

Кардинал Йозеф Рацінгер ще до свого об-

рання на катедру святого Петра зі стриво-

женістю відзначав, що в оновленій Месі ро-

зуміння жертвопринесення під час євхаристії 

ставиться під великий знак питання не тільки 

вірними, але й фаховими літургістами: «Хто 

сьогодні говорить про «Божественну Євха-

ристійну Жертву»? Ідея жертвопринесення 

сьогодні дивовижно активно дискутується се-

ред католиків не меншою мірою, ніж серед 
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протестантів. Люди розуміють, що концепт-

ція, яка в різних формах і назавжди заволо-

діла не тільки історією Церкви, але й всією 

історією людства, повинна виражати щось, 

що лежить у самих основах і стосується та-

кож і нас. Проте водночас повсюдно зберіга-

ються і колишні погляди Просвітництва: 

звинувачення в магії та язичництві, проти-

ставлення богослужіння і служіння Слова, 

обряду й морального духа, уявлення про хри-

стиянство, котре залишає богослужіння та 

йде у світ»
7
. 

Кардинал Альфонс М. Стіклер SDB зіста-

вив окремі особливості старої і нової форм 

римського обряду:  

1. Меса св. Пія V акцентувала чітко 

жертвенний характер Святої меси. Натомість, 

оновлений обряд підкреслює літургію слова 

та комунію, а також впроваджує нові т. зв. 

євхаристійні молитви, хоча раніше Римська 

церква мала завжди лише один Канон.  Рані-

ше священик переважно в тиші промовляв 

слова Канону та інших молитов, зараз майже 

вся Меса служиться голосно.  

2. Обернення служителя лицем до вірних 

під час Меси раніше було заборонене, оскільки 

більше відповідало б дружнім зібранням, а не 

головному богослужінню Церкви. Відомо, що 

саме так стоять протестантські пастори. 

3. Т. зв. Римський канон, що становив 

центр екстраординарної Меси, походить, згідно 

свідоцтв Тридентського собору, з апостоль-

ської традиції, і його впорядкував ще папа св. 

Григорій Великий. Західна церква ніколи не 

мала інших канонів. Саме таку формулу кон-

секрації підтверджує як незмінну понтифік 

Інокентій ІІІ (1198–1216), св. Тома Аквінський  

проаналізував її в окремій статті, а Флорен-

тійський собор (1437) explicite  її затвердив.   

4. І Тридентський собор і ІІ ватикан-

ський собор підтвердили після довгих теоло-

гічних дискусій важливість збереження ла-

тинської мови в римському обряді (обидва 

вселенські зібрання допускали національні 

мови лише як виняток із загального правила). 

Правда, у реальності виняток став правилом. 

Через національні мови відбулася вульга-

ризація Святої меси, а переклади призвели до 

доктринальних непорозумінь і помилок
8
. 

Луї Боєр ґрунтовно аналізує специфіку 

розташування вівтаря та обернення свяще-

ника обличчям на Схід в екстраординарній 

формі Меси. У стародавні часи, зокрема у єв-

реїв, як і греків та римлян, не було таких 

столів, до котрих призвичаєна сучасна лю-

дина. Вони не були ані продовгуваті, ані ок-

руглі, а в формі літери сігма, тобто форми 

півкола. За такими столами всі займали місця 

із зовнішнього боку, а внутрішня сторона 

залишалася вільною з огляду на обслуго-

вування трапези. Відповідно, жодна особа не 

була звернена обличчям до іншої, а всі були 

обернені в одному напрямку. Саме так вигля-

дала організація трапези, зокрема святкової, 

наприклад, пасхального седера (правда, євреї 

завжди дивилися в сторону святого міста 

Єрусалим). Водночас християни поверталися 

швидше на географічний Схід: євангельська 

ремінісценція про «Сонце, що сходить» 

(пор.: Лук. 1, 78). Саме цим перші християн-

ські громади відрізнялися від синагог. У ран-

ній Церкві було два варіанти: повернена до 

Сходу була або апсида храмової будівлі, або 

вхід до неї. Перший випадок був найбільш 

поширений, коли целебранс ставав зі сторони 

вірних. В іншому випадку (як у сучасній Ба-

зиліці святого Петра у Ватикані) повертався 

до них обличчям, стоячи з іншої сторони 

вівтарного столу. Проте намагалися уникну-

ти другої ситуації, в котрій вірні змушені 

були повертатися спиною до вівтаря і самого 

служителя, щоб спрямуватися на Схід.  

В екстраординарній літургії священик був 

пастирем, головою тіла, до котрого належать 

усі вірні. Служитель і люди стояли з однієї 

сторони вівтаря, він ніби притягував їх до єд-

нання у відправлянні Жертви. Коли ж вірні 

лише приглядаються до того, що чинить свя-

щеник, який відділений від них, обернений 

обличчям, то ступінь заангажованості у євха-

ристію є значно меншим. Л. Боєр досить кА-

тегорично вважає, що кожен повинен обрати: 

або сакраментальна літургія, котра включає, 

впроваджує, поєднує з Жертвою, або літургія 

як звичайне видовище
9
. 

Польський науковець Павел Адамський 

здійснив порівняльний аналіз Novus Ordo і 

традиційного обряду. Можемо, вслід за вче-

ним, прослідкувати відмінності за окремими 

частинами Меси. 

Вступний псалом, Confiteor, Aufer a nobis, 

Oramus te. В реформованому обряді літургія 

розпочинається зі знаку хреста. Традиційна ж 

Меса розпочиналася з молитов «на сходинах 

вівтаря», що були свого роду приготуванням 

священика перед початком відправляння бо-

гослужіння. У новій формі вівтар змінився на 

стіл, з-за котрого духовний звертається до 

зібраних (виразний вплив протестантських 

спільнот). Молитви сходин складалися із 42 

псалма та спокутного обряду. Вони були по-

кликані підготувати священика та літургійну 
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службу до звершення богослужіння. 42-ий 

псалом не випадковий, адже він обраний за 

його початковими словами «Introibo ad altare 

Dei» («Підійду до Божого вівтаря»), а також 

через те, що його текст наповнений душев-

ною радістю (його не виконують під час 

заупокійних богослужінь та у період посту).  

Змінила свій характер також загальна 

сповідь, з якої «викинуто» святих, а до «бра-

тів» додано в дусі рівноправності також «се-

стер». Священик промовляє Confiteor разом 

із вірними, але після нього не відбувається 

розгрішення. Ліквідована теж молитва «Indu-

lgentiam», котра завершувала покутний акт 

визнавання гріхів перед цілим небом і мала 

силу відпускання щоденних гріхів перед єв-

харистією. Викинуто дві наступні молитви 

«Aufer a nobis» i «Oramus te», оскільки про-

хання про очищення, що в них містилося, не-

доречне без відповідного вступу й покаяння.  

Пресвята Трійця: Kyrie та інші молитви. 

П. Адамський вважає, що зміна цієї частини 

Меси є копіюванням реформи Мартина Лю-

тера, який зменшив кількість інвокацій у Ky-

rie eleison із 9 до 6, що змінило загалом тра-

диційні взивання Пресвятої Трійці (по три 

для кожної Особи) на форму діалогу. Це не 

єдиний приклад елімінації тринітарної сим-

воліки у новому обряді: викинуто молитви 

«Suscipe Sancta Trinitas» із жертвування та 

«Placeat tibi, Sancta Trinitas» перед кінцевим 

благословенням, відмовляння Префації до 

Пресвятої Трійці обмежено лише в день Її 

урочистості, тобто один раз у рік.  

Offertorium. Ця частина літургії ділиться 

на три частини: представлення жертв Богові, 

акт іммоляції та причастя. Характер першої з 

них зводиться до того, що хліб і вино при-

значені на те, щоб стали тілом і кров’ю Ісуса 

Христа. Їх приноситься Богові з проханням 

про освячення. Сучасні тексти не найтовху-

ють вірних на думку про те, що вони при-

сутні під час повторення безкровної жертви.  

Канон Святої Меси. Лексема «канон» оз-

начає дослівно «стале правило», що узгоджу-

ється з традицією Латинської церкви, в якій 

постійно існувала лише одна євхаристійна 

молитва, порівняно зі східними церквами, ко-

трі використовували численні анафори. Пов-

ний текст Римського канону представлено 

вже у трактаті «De Sacramentis» на межі IV-

го i V-го віків, а усна традиція приписує пра-

цю над деякими його частинами самому 

святому Петрові. У новому варіанті  Меси 

існує кілька варіантів Римського канону, тек-

сти котрих викликають чимало сумнівів що-

до джерел запозичення
10

. 

Кардинал Й. Рацінгер, один із сучасних 

неоконсерваторів, ревно захищає спадок три-

дентської Меси, розуміючи її глибокий зв'я-

зок із багатостолітньою традицією Церкви, 

незамінний теологічний зміст і вплив на всю 

західну культуру: «Тридентський собор не 

помилився – він опирався на міцний ґрунт 

Традиції Церкви […] Одне має бути зрозу-

міло: літургія – не площадка для експери-

ментів із богословськими гіпотезами […] На-

ша участь, звичайно ж, необхідна, але як за-

сіб нашого смиренного входження під сінь 

духа літургії та служіння Тому, Хто є її го-

ловною дійовою особою: Ісусові Христу. Лі-

тургія – не вираження самовідчуття спіль-

ноти […] Це одкровення, що приймається у 

вірі й молитві, і міра її – вічна віра Церкви, в 

якій приймається одкровення. Форми, котрі 

надаються літургії, можуть відрізнятися в 

залежності від місця і часу, як і відмінні і 

самі обряди. Однак важливий зв'язок із Церк-

вою, яка, зі свого боку, об’єднана вірою з 

Господом»
11

. 

 У представленій публікації не будемо 

аналізувати критики певних моментів екстра-

ординарної Меси, що вимагає окремого до-

слідження. Але дозволимо собі процитувати 

міркування літургіста Міхаеля Кунцлера, 

який відзначає певні надто консервативні ак-

центи у тридентській Месі: «Обидва прин-

ципи – уніфікація і незмінність – мали забез-

печити збереження в католицькому світі кА-

толицької ідентичності, незалежно від куль-

турних відмінностей, за чим повинна була 

стежити заснована у 1588 р. Конгрегація у 

справі обрядів. Те, що при цьому довелося 

змиритися із дечим сумнівним – що сьогодні 

розглядають як помилку, – щоб зберегти 

статус кво (напр., приватна літургія, відпра-

ва без причастя вірних), стало явним після 

реформ ІІ Ватиканського Собору»
12

. 

Відомо, що основним документом, кот-

рий поклав початок ґрунтовному оновленню 

офіційного церковного культу й молитовної 

традиції, є Конституція про Священну літур-

гію (Sacrosanctum Concilium): «Закликаючи 

мирян до більш повної та діяльної участі в 

літургії (SC 14), вона підштовхнула до капі-

тального перегляду літургійних текстів і Тре-

бника з метою зробити літургію ще більш 

плідною для життя Церкви (SC 21) […] Бага-

то пропозицій і пробні кроки в справі онов-

лення, намічені цією конституцією, за багато 

років, що минули з часу Собору, уже стали 

загальним місцем: літургійна проповідь, мо-

литва вірних або соборні молитви Церкви, 

традиція привітання миру, причащання ми-
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рян під двома видами, співслужіння, спів па-

рафіян під час служби та багато інших лі-

тургійних функцій»
13

. 

«Екстраординарна форма» латинської 

Меси, зокрема підтвердження в останні роки 

її цілковитої включеності у культову прак-

тику сучасної Римсько-католицької церкви, 

визнання цінності її теологічного й мистець-

ко-символічного спадку, є свідченням непро-

минальної актуальності традиції як в індиві-

дуально-екзистенційному шляху спілкування 

з Богом, так і в загальнокультурних тенден-

ціях. Прихильність окремих груп католиків 

до цієї передсоборної літургії є свідченням 

виразного традиціоналізму в релігійно-куль-

турній ідентичності й прихильності до кон-

серватизму як у літургійному культі, так і в 

питаннях віровчення й моралі. Тридентська 

Меса латинського обряду Католицької церк-

ви є виразним літургійним феноменом, що 

сформувався в епоху середньовіччя та бароко 

із їхніми розлогими символічними способами 

передачі релігійно-духовної інформації. Се-

мантична прозорість та зрозумілість літур-

гійної семіосфери у минулі століття значною 

мірою втратилася у сьогоденні. Реконструк-

ція символічного тексту тридентської Меси 

важливо не тільки у теологічній площині для 

сприйняття віруючих людей, але й у релігіє-

знавчо-культурологічному й мистецько-

естетичному дискурсах. 
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Ostashchuk Ivan. SEMIOSPHERE OF 

THE TRIDENTINE MASS. 

The aim of this article is to study the main  

symbols of the Tridentine Mass in the context of 

modern cultural and religious identity. 

Pope Benedict XVI July 7, 2007 issued the 

Motu proprio “Summorum Pontificum”, in 

which restores the “Tridentine” Holy Mass in its 

rights and emphasizes that it has never been 

canceled. The Tridentine Mass is the Roman 

Rite Holy Mass which appears in typical 

editions of the Roman Missal published from 

1570 to 1962. The most widely used Mass 

liturgy in the world until the introduction of the 

Mass of Paul VI in 1969 after the Second 

Vatican Council, it is celebrated in Liturgical 

Latin. It is Benedict XVI introduces the concept 

of “extraordinary form of Liturgy”. Traditio-

nalist Catholics, whose best-known characte-
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ristic is an attachment to the Tridentine Mass, 

frequently refer to it as the “Traditional Mass” 

or the “Traditional Latin Mass”. 

The old and new forms of the liturgy of the 

Latin rite, some symbolic significance of its 

contents is compared. “Extraordinary form” ex-

plicitly focused sacrificial nature of the Holy 

Mass.  Standing a priest toward to the faithful 

during the Holy Mass was previously prohibited, 

as more consistent with the friendly gathering, 

not the main worship of the Church. We know 

that so standing Protestant pastors. The priest 

and the altar were facing the east during the 

Holy Mass. It was a symbol of evangelical re-

miniscence of the “Rising Sun”: “Because of the 

loving mercies of our God, by which the dawn 

from heaven has come to us” (Luke. 1,78). In 

“extraordinary form” of Liturgy the priest was a 

pastor, the head of the Body to which all are 

true. A priest  and people were standing on one 

side of the altar, he seemed attracted them to 

unite to  Holy worship. “Tridentine” Mass was 

filled with deep symbolism and sacred value in 

contrast to “novus ordo” of Holy Mass of the 

Catholic Church. “Extraordinary form” of the 

Latin Mass, including confirmation in recent 

years of full inclusion  in the religious practices 

of contemporary Roman Catholic Church, re-

cognition of the value its theological, artistic and 

symbolic heritage, is evidence of everlasting re-

levance of tradition as the individual and exis-

tential way communication with God, so and 

general cultural trends. The commitment of 

certain groups of Catholics to “Tridentine” Mass  

is clear evidence of traditionalism in religious 

and cultural identity. 

Keywords: “еxtraordinary form” of Latin 

Mass, “Tridentine” Mass,  Catholic Church, se-

miosphere, symbol, traditionalism. 
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Роман И. Герменевтический круг норма-

тивной структуры науки: между профессио-

нальным етосом и экзистенциональным опытом 

В публикации раскрывается герменевтический 

смысл вопросов  нормативной структуры науки в 

философии ХХ-ХХІ века. Методологические и эти-

ческие нормы научного мышления рассматриваются 

с точки зрения герменевтической онтологии Г.Га-

дамера, где норма становится частью герменети-

ческого круга, важным элементом формирования 

передструктуры понимания. Показан герменев-

тический смысл философии науки Л.Витгенштейна, 

Т.Куна, Р.Мертона и других известных авторов. 

Особое внимание обращается на метафизические 

аспекты методологических и этических норм науки. 

Приводятся цитаты известных учёных, доказыва-

ющие религиозные истоки и интенции научного 

мировоззрения ХІХ – ХХ вв. 

 

 

Постановка проблеми: В фахових публіка-

ціях з філософії науки проблема нормативної 

структури наукового знання посідає чільне мі-

сце. Одним із важливих питань нормативної 

регуляції наукового пізнання є тісний зв'язок 

норми із екзистенційними особистісними плас-

тами когнітивних процесів, які не рідко мають 

метафізичний характер. Про це писав А.Віт-

генштейн, Р.Мертон, К.Поппер і Т.Кун. Однак, 

незважаючи на досягнуті результати в дослід-

женні норм науки, філософи та методологи не-

достатньо уваги приділяють герменевтичній 

природі цієї проблеми. На нашу думку, одним 

із конструктивних вирішень проблеми науко-

вого висвітлення взаємодії норми із культур-

но-історичними контекстами було б застосу-

вання запропонованої нами концепції герме-

невтичного потенціалу норми, які побіжно зга-

дуються багатьма авторами в ході розв’язання 

інших завдань.  

Стан опрацювання: Герменевтичні питан-

ня корреляції нормативної структури із со-

ціальними і когнітивними процесами по різно-

му розглядалося у творчості таких авторів як 

М.Вебер, Р.Мертон, Т.Кун, В.фон Врігт, 

А.Івін, М.М.Бахтін, М.Вартофський, Дж.Ага-

ссі, Л.Лаудан, Х.Патнем І.П.Касавін, В.С.Ма-

лахов, О.Л.Нікіфоров, Г.-Г.Гадамер, І.П.Грязін, 

І.Кельзен, А.А.Козловський, П.Рікер, А.Ф.Чер-

данцев, і багато інших. Однак, використову-

ючи герменевтичні методики, в ході прове-

дення герменевтичних за своїм змстом дослід-

жень вище згадані автори ні разу не ставили 

собі за мету висвітлити герменевтичний потен-

ціал норми як частини герменевтичного кола, 

важливого чинника передструктури розуміння. 

mailto:i.roman@chnu.edu.ua
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Досвід лінгвістики, соціології, біології та 

філософії науки показує, що класичні ідеали 

точності й конкретності не забезпечують на-

лежного рівня розуміння онтологічного виміру 

норми. Спроби визначити норму через кіль-

кісні, формальні параметри або через певні фі-

зичні ознаки тягнуть за собою недоліки пози-

тивістського світосприйняття та приводять до 

суперечностей і похибок у рамках кожної ок-

ремої галузі досліджень. Згадані недоліки пом-

ножуються, коли мова йде про міждисциплі-

нарне тлумачення норми як важливого елемен-

та методології науки. 

Норми являються універсаліями гуманітар-

ного та природничо-наукового пізнання. Од-

нак на відміну від середньовічних дискусій та 

кантівсько-локівської інтерпретації, в новому 

інтелектуальному контексті в умовах бурхли-

вого розвитку інформаційних технологій номі-

налістичні погляди потребують серйозного пе-

регляду та нового розуміння. 

Прихованих метафізичних моментів у на-

уці чимало. Бажаючи максимально наблизити-

ся до наукового ідеалу абсолютної точності та 

безсторонності, ми не повинні забувати, що су-

часну науку розвивають живі люди з усіма 

притаманними їм суб᾽єктивними особливостя-

ми. Явно чи неявно це накладає свій відбиток 

на процес актуалізації потенціалу наукового 

знання. 

Метафізичні засади європейської традиції, 

глибокі релігійні переконання переважної бі-

льшості авторів фундаментальних відкриттів 

підтверджують важливість філософського ос-

мислення подальших перспектив активної 

співпраці наукової і теологічної концепції ба-

зових норм пізнання і моралі в розгортанні 

творчого потенціалу людства. У цьому сенсі 

важко не погодитися з думкою А.А.Король-

кова та В.П.Петленко: «Сучасний філософсь-

кий аналіз пізнавальної діяльності, що прете-

дує на різнобічність і осмислення результатів 

спеціальних наук про пізнання, неможливий 

без дослідження історично мінливих ідеалів і 

норм пізнання, що задаються культурою, без 

вивчення широкого кола проблем соціально-

культурної детермінації наукового знання»
1
. 

Така постановка проблеми перегукується з 

гайдеггерівською філософією розуміння реп-

резентованої в працях «Буття і час», «Біля ви-

токів художнього твору» та інших. Адже вияв-

ляється, що онтологічно розуміння відбуваєть-

ся у дещо іншій площині ніж функціонування 

експлікованих норм наукового пізнання. Нор-

мальна людина не може «переварювати» нау-

кову інформацію без елемента естетики, без 

метафори. «У свою чергу аналіз метафорично-

го механізму розуміння вимагає дослідження 

всього ланцюга відношень між образом, мета-

форою, аналогією і, відповідно, достатньо об’-

ємного тлумачення людського розуму, його 

сфери і меж, його породжуючого механізму»
2
. 

У свій час класична наукова раціональність 

відмежувалася від реальності глибинних плас-

тів пізнання, безпосередньо пов’язаних із ро-

зумінням, баченням, інтуїцією, духовним вимі-

ром інтелектуальної діяльності. Знання, що 

вже сформувалось у вигляді певної моделі та 

математичної схеми у голові вченого, ще не є 

реальною дійсністю. Для того, щоб втілити 

його в життя, необхідно пояснити інженерам і 

технічному персоналу все якісно нове мовою, 

пристосованою до іншого типу реальності. 

Проте, у палких суперечках про норми і цін-

ності наукового пізнання з поля зору філо-

софів вислизнув творчий, естетичний аспект 

науки. Творення фундаментальної теорії ніко-

ли не може дедукуватися виключно з поперед.-

ніх норм цієї дисципліни, на зразок силогізму. 

Інтуїтивні настанови винахідника тісно пов’я-

зані з тією духовною традицією, в якій він 

сформувався не лише як науковець, а як осо-

бистість. Отже, герменевтичний аналіз науко-

вого знання має бути постійно спрямований до 

витоків нового бачення і нового розуміння. У 

процесі виробництва й обробки інформації 

людство прийшло до необхідності певним чи-

ном фіксувати і спрямовувати набутий досвід 

– як позитивний так і негативний. Основним 

знаряддям організації пам’яті стала образно-

символьна система національних культур, але 

взаємодію колективного досвіду якраз і пок-

ликана забезпечувати нормативна структура 

розуміння. При творенні та тлумаченні поезії, 

філософії, самобутні інтуїції автора вступають 

в діалог із власною національною мовою та з 

мовами інших народів. На цьому рівні стриж-

нями розуміння виступають культурні архети-

пи і асоціативні комплекси, характерні для 

відповідної етнічної психології. В. Гайзенберг, 

пригадуючи численні семінари й неофіційні 

обговорення, пов’язані з відкриттям нової ре-

альності, також підтверджує, що у багатьох ви-

падках видатні фізики опиралися на теологічну 

картину світу. Він вкладає в уста В.Паулі такі 

слова: «Ейнштейнівський світогляд мені ближ-

чий. Господь Бог, про якого він так багато зга-

дує, має у нього стосунок до незмінних при-

родних законів. У Ейнштейна є почуття цент-

рального порядку речей…, для нього не існує 

розриву між наукою та релігією. Центральний 

порядок належить у нього як до суб’єктивної, 

так і до об’єктивної сфери, і це здається мені 

найкращим пунктом»
3
. У випадку виробництва 
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та інтерпретації наукового знання посередни-

ком діалогу індивіда зі світом стає науковий 

дискурс. Наукове поняття накладає специфічні 

межі на семантичні поля національної мови: 

науковий дискурс через внутрішню систему 

значень віднаходить і плекає лише ту частину 

духовного досвіду особистості, яка потрібна 

для досягнення відповідних цінностей (матері-

альних, політичних, духовних). Сутність еВ-

ристичного потенціалу залишається незмін-

ною, а його актуалізація опосередкована як со-

ціокультурним контекстом так і конкретними 

матеріальними обставинами до яких застосо-

вано розум. Якби людське пізнання не мало 

своїм джерелом певної єдиної незмінної сут-

ності то й розуміння було б неможливим. Або 

розуміння довелося б ототожнити з його ма-

теріальними носіями. Визнання ж єдиної при-

роди людського розуміння передбачає окрім 

можливості «універсального методу розумін-

ня» існування фундаментальних норм пізнан-

ня. В багатьох галузях науки вчені приходять 

до важливої ролі неявного інтуїтивного пласту 

пізнання який постійно супроводжує процеси 

виробництва та інституціоналізації знання і на 

який припадає левова частка евристичного по-

тенціалу науки. У випадку герменевтичної фі-

лософії це виправдання традиції і упередження 

в працях Г. Гадамера, лозунг «назад до дже-

рел» Гайдеггера, вчення Августина про знак і 

значення. Августин прагне довести, що нус, 

або ум, який виступає джерелом всяких благо-

родних поривань людини, насправді – віднов-

лення у пам’яті затьмареного гріхом Образу і 

Подоби Божої. Проповідь, слова, обряди, при-

писи церкви у нього не самоціль, а важливі 

засоби нагадування людини про втрачені чес-

ноти. «Значення слів… лише переконують нас 

досліджувати предмети, але не дають пізнання 

про них…. Коли вимовляються слова ми або 

знаємо, що вони означають, або не знаємо: як-

що знаємо, то скоріше нагадуємо, ніж вчи-

мося; якщо ж не знаємо, то й не пригадуємо, а 

спонукаємося ... до пошуків цього значення»
4
. 

Відповідно, дослідження значень слів (букви 

закону) повинно розкрити внутрішнє нефом-

малізоване слово (дух закону), відновити над-

мовний рівень розуміння, розширити горизонт 

мислення через його очищення від «семан-

тичних шумів» власної чуттєвості і культурно-

мовного середовища. 

Творення фундаментальної теорії ніколи не 

може дедукуватися виключно з попередніх 

норм цієї дисципліни. Інтуїтивні настанови 

винахідника тісно пов’язані з тією духовною 

традицією в якій він сформувався не лише як 

науковець, а як особистість. Отже, герменев-

тичний аналіз нормативної структури науково-

го знання має бути постійно спрямований до 

витоків нового бачення і нового розуміння. То-

му важливо досліджувати закономірності тран-

сформації розуміння в контексті розширення 

контекстуального знання.  

Значною мірою мова структурує репрезен-

тацію універсальних моментів об’єктивної реа-

льності. Проте семантичні мовні універсалії не 

є раз і назавжди встановленими – вони лише 

виражають актуальний стан цілісного світогля-

ду соціуму певного рівня. Інтуїтивні погляди, 

як правило, орієнтуються на цей підсвідомо 

заданий семантичний пласт, який відповідно 

до попереднього досвіду рубрикує дійсність. 

Яким чином відбувається прийняття певних ві-

домостей і знань як дійсних та вірогідних та 

заперечення інших як недоречних? Яким чи-

ном можлива операціоналізація нових науко-

вих понять, які відображають універсалії но-

вого рівня? На аксіоматичному рівні раціо-

нальності, ми часто не здатні обґрунтувати 

свою впевненість логічно. Це є сфера «по-

чутого» і «показаного», але не сказаного. Л.Ві-

нгенштайн відносить цю аксіоматичну межу 

знання до «картини світу». «Але я здобув свою 

картину світу, – пише Л.Вінгенштайн, – не 

шляхом підтверджень її правильності, й дотри-

муюся цієї картини не тому, що переконався в 

її коректності. Зовсім ні: це успадкований до-

свід, відштовхуючись від якого я відрізняю 

істинне від хибного»
5
. 

Таким чином, герменевтичний аналіз нор-

мативаної регуляції наукової діяльності від-

криває тісний зв’язок, між нормативною стру-

ктурою розуміння, духовними процесами, за-

конами смислоутворення та регуляцією інфор-

маційних потоків у природі. За таких умов 

актуальність консенсусу між наукою та релі-

гією набуває не лише морального, а й методо-

логічного статусу. В нашому випадку йдеться 

про нові перспективи співпраці між теорією 

пізнання й теологічною герменевтикою. Відбір 

тих чи тих норм пізнання завжди містить еле-

мент інтуїції, але й сама інтуїція, що передує 

інтелектуальній інтерпретації відкриття, вже 

задана метанауковими, естетичними та етич-

ними нормами, в середовищі яких сформува-

лася особистість ученого. Онтологічні витоки 

фундаментальних приписів моралі виявити не-

просто, але цілком реально відслідкувати істо-

ричні корені численних норм і цінностей на-

уки, інститут якої сформувався й розвинувся в 

надрах християнської епохи європейської ку-

льтури. В цьому випадку набуває чинності 

метафізичний аспект герменевтичного потен-
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ціалу норми: з’ясування неявних або невислов-

лених уявлень науковців про належне. 

Видатні математики, фізики, логіки не раз 

говорили про естетичне задоволення від спог-

лядання краси світобудови, яка відкривалась 

їм у своїй галузі. Прихована гармонія Всесвіту 

(пізнати яку прагне науковець) розкривається в 

пошуках, дуже схожих на релігійні: вчений ві-

рить у доцільність, в органічну єдність Все-

світу. «У наш вік серйозними вченими можуть 

бути лише глибоко релігійні люди... Я не можу 

знайти виразу кращого, ніж «релігія», для по-

значення віри в раціональну природу реаль-

ності»
6
, – писав А.Ейнштейн.  

Розглянуті вище аргументи приводять до 

думки, що інтерпретативна природа норми ви-

пливає не з її умовності чи відносності, а з ба-

гатоплановості смислів, якими вона оперує. 

Наука перебуває ніби на поверхні глибинних, 

неявних процесів духовного життя різних 

культур і суспільств. Соціальні цінності виник-

ли ще до зародження наукової раціональності, 

тому вони не підвладні науковому обґрунту-

ванню, хоча самі є чинником, який впливає на 

особливість формування і напрями наукового 

пізнання. Той факт, що нормативне знання 

професійного етосу переплітається в душі на-

уковця з «екзистенцій ним» знанням, якраз і 

породжує виникнення поряд із задекларова-

ними нормами науки певних «контр норм», які 

визначають інтертекстуальні значення «непи-

саних законів» наукового співтовариства. 

Аналіз норм у медицині, біології, соціоло-

гії, психології, кібернетиці показує, що проб-

лема норми тісно пов’язана з генетичними та 

інформаційними процесами в синергетичних 

структурах. Особливо в організмі людини 

будь-яка трансформація біологічної енергії 

дуже опосередкована різноманітними психо-

логічними чинниками, які мають яскраво ви-

ражений інформаційний характер. «Ніхто ще 

не бачив ні як субстанцію, ні як властивість цю 

загадкову інформацію... Скрізь ми виявляємо 

лише взаємодію матеріальних речовин, наді-

лених енергією, і ніде не виявляємо того, що 

звично називають інформацією. Чому? Та 

тому, що її не існує в природі, як не існує флю-

їдів, флогістону, ефіру», – пише М.І.Сетров
7
. 

Ніхто зі світил теорії інформації та кіберне-

тики не взяв на себе сміливості дати сутнісне 

визначення інформації, ніхто не розробив он-

тології інформації. Тож у загальній сітці кібер-

нетичних законів стосовно цілісних інфор-

маційних систем утворюється велика прога-

лина – ціле «семантичне поле» невизначенос-

тей, з якого незрозумілим для науки способом 

проявляються то психофізіологічні реакції, то 

нормативно-ціннісні системи, то естетичні й 

математичні ідеї. 

Для науки очевидно, що ці процеси прихо-

вані десь у нейрофізіології людини, але як по-

в’язати розмаїття хімічних реакцій із пород-

женням смислу чи емоційним впливом на 

фізіологічний стан людини? І наскільки корис-

ним може бути дослідження нейрофізіологіч-

них реакцій для розуміння семантичних про-

цесів? Як варіант відповіді приводимо слова 

Ю.Канигіна: «Це чистий фізикалізм. Він спо-

ріднений зі старим вульгарним матеріалізмом, 

згідно з яким мозок виділяє думку, як печінка 

– жовч». Структури душі мають не конкретно-

образний, а знаковий (символьний) вираз, тоб-

то проявляються у вигляді кодів, які людський 

розум дешифрує і пізнає. 

Отже, мова йде про особливо тонку мате-

рію, що не «розчиняється» в енергоструктурах 

і енергопотоках, а має власні структури і 

механізми, закони руху, які визначають творчі 

потенції людини і суспільства, рівень їх життє-

діяльності. По суті, ми ставимо проблему пере-

ходу до нової онтології, яку можна назвати 

інформаційною»
8
. 

Очевидно, що на зміну матеріалістичній, 

фізикалістській концепції наукового пізнання 

має прийти сематична, герменевтична онто-

логія норми. Екологічні, культурологічні кризи 

повертають нас до потреби «гуманізації» нау-

ки, «наукової теорії норми», вироблення нау-

кової, медичної та іншої етики – повернення 

до витоків власної кризи. Х. Ортега-і-Гасет, 

пророкуючи кризу наукового світогляду, при-

чину добачає у відмові фізико-математичної 

парадигми наукового мислення розв’язувати 

суто людські проблеми. Наукова картина світу 

в нормативному розумінні є незамкнутою сис-

темою. У будь-якій галузі науки не вистачає 

певної ланки для формування остаточної сис-

теми знань. «Життя,– пише Х. Ортега-і-Гасет,– 

швидкоплинне і потребує якнайшвидшого зна-

ння про те, чого йому слід дотримуватись, і цю 

невідкладність необхідно перетворити на ме-

тод пошуку істини. Прогресизм, який перено-

сить істину в невизначене завтра, виявляється 

опіумом, який отуплює людство. Істина – це 

те, що є сьогодні, а не те, що мають намір від-

крити у майбутньому»
9
. 

У контексті цієї проблеми М.Планк ви-

словлює думку про необхідність співпраці на-

уки і теології на сучасному етапі соціального 

розвитку. «Природознавство, – пише він, – по-

трібне людині для пізнання, релігія – для того, 

щоб діяти. Єдиною стійкою передумовою для 

пізнання є те, що сприймається нашими орга-

нами чуття, а припущення про існування світо-
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порядку, що має свої закони, тут слугує лише 

попередньою умовою для плідного формулю-

вання проблем. Для практичної ж діяльності 

цей шлях непридатний, позаяк ми не можемо 

відкласти наші вольові рішення до того часу, 

доки пізнання не стане повним або ж ми не 

станемо всезнаючими. Бо чисельні вимоги і 

потреби нашого життя часто змушують нас 

приймати миттєві рішення та підтверджувати 

свої переконання. І в цьому нам не можуть 

допомогти розлогі судження, а потрібна лише 

певна і явна вказівка, яку ми можемо отри-

мати, опираючись на безпосередній зв’язок з 

Богом»
10

. Класик квантової фізики підкреслює 

величезну значущість європейської спадщини 

для формування цілісної нормативної системи 

сучасного пізнання. Наукова думка виявляєть-

ся досить безпорадною перед масштабом соці-

альних енергій, які вона вивільнила протягом 

300 років. Для корегування своєї діяльності 

наукова думка неминуче опиратиметься на до-

свід теології у розв’язанні подібних проблем. 

Метафізика традиційного релігійного світогля-

ду загалом не конфліктує з фундаментальними 

цінностями науки, а навпаки сприяє гармо-

нійній інтериорізації наукового знання в інди-

відуальній свідомості 

Підсумовуючи наше дослідження, можна 

сказати, що на сучасному рівні розвитку в фі-

лософії  науки складається перспектива коли 

філософська герменевтика у поєднанні з нор-

мативно-ціннісним підходом забезпечує нові 

перспективи для активної співпраці науки і 

теології у переосмисленні набутого людством 

досвіду, виробленні нової картини світу і роз-

в’язанні специфічних людських проблем. Осо-

бливо цінним є виявлений у науковій та у тео-

логічній картині світу герменевтичний досвід 

онтології норми: для вироблення засобів орієн-

тації та самозбереження людини як виду за 

умов розгортання другої, віртуальної реаль-

ності. Принаймні, це один із багатьох імовір-

них варіантів подальшого становлення науко-

вої парадигми після визнання її культурної 

сутності. «Розум – це також і витлумачення 

певної віри, – зазначає Г. Гадамер, – але не 

обов`язково віри релігійної чи міфопоетичної. 

Знання історичного життя про самого себе 

завжди міститься в самому житті, що вірить 

саме в себе. Реалізацією цього життя й постає 

знання»
11

. 
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scientific cognition are considered from the point 
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where scientific norms are regarded as an 
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L.Witgenstein, T.Kuhn, R.Merton and others. 

Special attention is payed to the metaphysical 
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Скакун Игорь. Концепция антропоцентризма 

в неклассической философии.  

В работе исследуется мировоззренческий и 

методологический потенциал антропоцентризма и его 

реализация в динамике парадигм человекомерности 

научного знания. Раскрывается суть идеи челове-

комерности и принципа антропоцентризма, формы их 

актуализации в  постклассической парадигме знания. 

 

 

Актуальність зазначеної теми зумовлена 

необхідністю якісно нового осмислення лю-

диномірності філософії та науки. Концепція 

антропоцентризму виокремилася в окрему 

філософську концепцію, згідно з якою, лю-

дина є центром і метою світотворення. Ан-

тропоцентризм некласичної філософії окрес-

лив важливість якісних змін у методо-

логічному підході філософського осмислення 

людини. Варто наголосити, що вказана пере-

будова людиноцентричної концепції була ли-

ше потенційною, а чинники її практичної 

реалізації (вже в постнекласичний період) на 

той час лише формувалися. 

Метою статті є висвітлення людиномір-

них аспектів в антропоцентричній світогляд-

ній парадигмі некласичної науки, а також 

визначення ролі суб’єктивновимірного чин-

ника в природничо-науковому та гуманітар-

ному науковому дискурсі. 

Стан фахового наукового дослідження 
висвітлений в філософських першоджерелах. 

Проблематика знайшла відображення в мис-

лителів некласичної філософії (В.Дільтей, 

Ф.Ніцше, О.Шпенглер, А.Бергсон), які роз-

крили особливості самовизначення людини в 

тодішній картині світу. Ці погляди відіграли 

важливу роль у формуванні, утвердженні та 

реалізації концепції антропоцентризму в на-

уковій картині світу. 

Сучасні дослідники (І.Фролов та П.Гу-

ревич, Е.Агацці, М.Мамардашвілі, П.Гайден-

ко, К.Вальверде) також акцентують увагу на 

людиномірних ідеях західної філософії. Про-

цеси антропологізації філософії висвітлені у 

працях К.Сергеєва та Є.Нікітіна. Варто від-

значити здобутки вітчизняної філософії, пред-

ставлені поглядами М.Поповича, М.Марчука, 

М.Ожевана, В.Загороднюка та інших. 

Антропоцентризм посткласичної доби ви-

явився не в ігноруванні проблем космології 

чи натурфілософії, а в актуалізації наукових 

знань як засобу розв’язання головних інте-

ресів – людських. Антропоцентричний підхід 

представників некласики до проблем при-

роди виражався в тому, що особливу увагу 

вони приділяли не питанням „неживої” при-

роди, а аспектам життя в природі та поход-

ження людини. Здійснювався перехід від 

неорганічної матерії до органічної і, зреш-

тою, до людини. Фактично відбулася відмова 

від пізнання світу в цілому на користь 

пізнання практичних причин і сутностей. Всі 

завдання філософії просвітників  розглядда-

лися в антропоцентричному розрізі. Вважа-

лося, що основним завданням є не знання 

„всього”, а найперше того, що важливо для 

розуміння наших дій. Річ не так у прин-

циповій неможливості пізнання якихось ре-

чей, як у непотрібності їх пізнання
1
. 
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Ключовий аспект полягає в тому, що 

людина розглядається як центральна тема 

лише у філософських концепціях. Тобто, має-

мо антропоцентричну концепцію за формою, 

але аж ніяк не за змістом і суттю. Цьому 

явищу є декілька пояснень.  

По-перше, потужні позиції зберігали еле-

менти класично-наукової парадигми, які елі-

мінували суб’єктивно-людиномірні аспекти, 

що не сприяло їхньому домінуванню в нау-

ковій картині світу. З іншого боку, не завжди 

так звані антропологічні “повороти”, “буми” 

чи навіть елементарна актуалізація уваги що-

до проблеми людини супроводжувались ана-

логічним піднесенням антропоцентричних 

ідей. Зокрема, Шелер наголошував, що “ок-

ремі антропологічні науки скоріше прихо-

вують сутність людини, ніж розкривають її”
2
. 

Водночас зберігався протилежний підхід, 

який виявлявся в тому, що дослідники зай-

малися “генералізацією, а не спеціалізаці-

єю”
3
. Вираження біологічних якостей як ос-

новних при дослідженні проблем природи і 

сутності людини не сприяли повноцінному 

вивченню проблеми людиномірності науко-

вої парадигми. 

У некласичному типі науки домінує друга 

константа людиномірності – соціокультурна 

зумовленість, яку змушені враховувати не ли-

ше філософи, предстаники гуманітарного 

знання, а й науковці-природничники. 

У посткласичний період продовжилася 

тенденція неоднозначності та невизначеності 

антропоцентричної концепції в науковій 

картині світу. Людиноцентричний аспект гу-

бився в тодішньому масштабному науковому 

антропологічному складнику. Водночас акту-

алізувалася людиномірність, що було логіч-

ним наслідком процесу аксіологізації науки, 

формування її ціннісної спрямованості. По-

ступово утверджувалася методологічна осно-

ва антропоцентризму за нових можливостей 

некласичної наукової парадигми. Дослід-

ження проблем людини й обґрунтування її 

сутності стало пріоритетним для науки та 

філософії. Залишалося звести до спільного 

знаменника всі наявні на той час прагнення 

осмислити людину, надавши не лише цін-

нісні норми для реалізації цих потенцій, а й 

їхні кінцеві орієнтири. 

Для некласичної доби характерна взаємо-

залежність процесу антропологізації з кон-

цепцією антропоцентризму, які взаємозумов-

лювали пріоритети власного розвитку. Тобто 

продовжився процес, започаткований ще за 

класичної науки, коли наукове пізнання на-

давало характеристику всім явищам, пов’яза-

ним із людським буттям, а людиноцентризм 

зумовлював актуалізацію людиномірних кон-

стант наукового знання.  

Розглядаючи період зміни наукових пара-

дигм, М.Ожеван стверджує, що “безальтерна-

тивному (а отже й недемократичному за сво-

єю глибинною суттю) реалізмові класичної 

науки протистоїть природний онтологічний 

підхід некласичної науки. Йому притаманні 

не одновимірність і монообразність, а багато-

вимірність і поліобразність уявлень про лю-

дину й світ. Якщо класична наука бачить світ 

побудованим із цеглинок (атоми, елементарні 

частинки, клітини тощо), які за бажанням 

можна довільно використовувати для констру-

ювання та реконструювання, то для некла-

сичної науки світ – це цілісний організм, 

космічний порядок, який не можна порушувати 

безкарно. Якщо з точки зору “класики” існу-

ють певні жорсткі демаркації між людиною та 

природою, між свідомістю та матерією, між 

суб’єктивним та об’єктивним, то некласична 

наука подібних розмежувань не визнає зовсім, 

постулюючи існування цілісної безперервної 

реальності”
4
. 

Головним завданням є визначення ролі 

антропоцентричної концепції в процесах ан-

тропологізації філософії та науки на пост-

класичному етапі їхнього розвитку. Склад-

ність висвітлення цього процесу полягає в 

чіткому визначенні особливостей функцію-

вання людиноцентричних ідей у некласичний 

та постнекласичний періоди. Хибними є 

поширені твердження, що некласична наука 

повністю видозмінила наукову парадигму 

класичної доби, а посткласичний етап скла-

дає єдине ціле (без чіткого розподілу на не- 

та постнекласичну) з однаковими методолог-

гічними можливостями. 

Кардинальні зміни в науці реалізуються 

блискавично, хоча, визрівають і визнаються 

впродовж тривалого часу. Криза науки пере-

ходить у відкриту стадію з появою нових 

теоретичних моделей, які здатні аргумен-

товано розв’язувати накопичені проблеми 

пізнання. Для природознавства на межі XIX-

XX століть такими моделями стали квантова 

теорія і теорія відносності
5
.   

Одразу зазначимо, що не прагнемо ви-

світлити ті новаторства та винаходи, які мали 

місце в часи наукової революції. Не примен-

шуючи ролі та значення кардинальних змін і 

прогресу кожної з тогочасних наук, ми роз-

глядаємо передусім людиномірний аспект у 

філософському контексті переходу від кла-

сичної парадигми до некласичної. 



Філософія 

 

АПСНІМ. – 2015. – № 3 (7) 48 

Варто усвідомити, що світоглядні труд-

нощі, породжені становленням релятивістської 

фізики та квантової теорії спонукали до пере-

осмислення природи суб’єкт-об’єктної взаємо-

дії та визнання конструктивної ролі суб’єкта 

пізнання. 

Основний принцип антропоцентризму 

доби квантової механіки: коли людина діє, 

здійснює вибір – вона змінює реальність. По-

дібний принцип існував і за попередніх епох, 

але з однією важливою поправкою. Вибору 

надавалась онтологічна характеристика (при-

рода, космос, Бог), залишаючи людині лише 

безпосередню дію. 

Ще одним моментом переходу від кла-

сичної до некласичної науки стала зміна суб-

станціоналізму функціональністю. Потрапля-

ючи до різних контекстів взаємодії, предмет 

може не виявити стійкої субстанціональної 

сутності, при цьому зберігаючи цілісність і 

функціональну визначеність. Вказана зміна 

вплинула на заперечення сталості та безаль-

тернативності науково-природничих уявлень. 

Усвідомлення відносності та потенційної 

можливості удосконалення всіх знань штов-

хала науковців, філософів до нових ідей, які 

сприяли чіткішій визначеності при вивченні 

людиномірних констант. 

Кардинальні некласичні нововведення за-

перечували пасивне становище людини у 

світі, її суцільну підпорядкованість сталим 

незмінним природним процесам. Людина за-

вдяки науковій дослідницькій діяльності, змі-

нивши природні умови на штучно створені, 

зуміла довести, що природні властивості 

предметів, процесів і явищ не є сталими. 

Руйнувалися лінійність і фундаменталізм 

класичної науки. Реальність класичної науки 

розвінчала саме людина своїми експеримен-

тами, коли природні процеси видозмінюва-

лись у штучних умовах. Водночас це доз-

воляло розглянути сутність людини в іншому 

розрізі. Діяльність людини й аксіологізація її 

діяльності стали визначальними у філософ-

сько-антропологічному вимірі. 

Питання наочності тлумачиться в некла-

сиці крізь призму операцій введення та виве-

дення абстракцій, де під виключенням розу-

міють змістовні моделі. За таких умов не-

класична наочність – це не механічне й не 

безпосередньо спостережуване (очевидне), а 

концептуально експліковане. Це доводило, 

що абсолютна точність і сталість були лише 

“класичними вигадками”. Проблематика об-

ґрунтування тлумачиться в некласиці не як 

процес абсолютного доказу, а як експлікація – 

пошук методу організації, систематизації, впо-

рядкування результатів. Із занепадом міфу, що 

знання досконале, в некласиці утверджуються 

ознаки прагматичності, інструментальності, 

ефективності – всього, що дозволяло людині 

продемонструвати і реалізувати власну діє-

вість
6
. 

Некласична наукова раціональність, ме-

тодологічно закорінена в діяльнісному під-

ході, вимагає чіткої фіксації засобів спосте-

реження, серед яких чільне місце посідають 

людиномірні феномени. Змінюється філософ-

ське тлумачення раціоналістичних систем. 

Усвідомлювалося, що розум не здатний на-

лежним чином орієнтувати людину в житті 

та історії, оскільки окремі моменти буття 

людини для раціоналізму закриті. Цей стиль 

починає домінувати в західній філософії: “фі-

лософію мислення” змінює “філософія жит-

тя”. Виникаючи як опозиція класичному ра-

ціоналізмові, “філософія життя” звертається 

до життя як первинної реальності, цілісного 

органічного процесу. Саме поняття “життя” в 

руслі цих орієнтацій багатозначне та неви-

значене: воно тлумачиться в біологічному 

(Ф.Ніцше); космологічному (А.Бергсон); ку-

льтурно-історичному (В.Дільтей, О.Шпен-

глер) аспектах.  

Цей поділ дуже умовний, тому що вказані 

моменти почасти співіснують у межах однієї 

концепції. Започаткував цей процес карди-

нальних змін А.Шопенгауер, який заправа-

див теоретичні та методологічні нововведен-

ня в науці та філософії. Шопенгауера неда-

ремно назвали “філософом-бунтарем”, ос-

кільки він руйнував основи класично-нау-

кової парадигми.  

Уявлення про монолітну та раціональну 

людину, характерне для Канта, вичерпало 

себе. Шопенгауер, почавши свої філософські 

розвідки з ідеї гармонії людини і зовнішнього 

світу, прийшов до ідеї конфлікту між ними. 

Пізніше цей конфлікт інтерпретувався як 

протистояння між раціональним та ірраціо-

нальним. Варіювалася ступінь гостроти кон-

флікту: від локального та незначного (Берг-

сон) до всебічного та фатального (екзинтен-

ціалісти атеїстичного спрямування). Видозмі-

нювалось і поняття джерела конфлікту: одні 

вбачали його в людині (Ніцше), інші – в зов-

нішньому світі
7
. Зокрема, Ніцше не руйнував 

попередніх ідей та не доводив потребу в 

запровадженні нового. Унікальність ідей Ніц-

ше полягає в констатуванні того, що визрі-

вало впродовж тривалого часу й виявилося в 

утвердженні нової некласичної парадигми. 
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До того ж, переоцінка цінностей, згідно з 

ученням Ніцше, можлива виключно завдяки 

нігілізму – відмові від найвищих цінностей 

(метафізичний світ, Бог). Ми ж акцентуємо 

увагу на питаннях співвідношення об’єкта і 

суб’єкта в процесі пізнання. Ніцше вважав 

неприпустимим їх розділення. Основне зав-

дання полягало в подоланні існуючих труд-

нощів: усвідомлення того, як суб’єкт може 

пізнати об’єкт, а також як людський розум 

може проникнути в таємниці матеріального, 

духовного, ідеального, божественного світів. 

Вказувалася проблема існування крайнощів, 

представлених скептицизмом і соліпсизмом. 

Проблема розв’язувалася завдяки введенню 

поняття “життя”. Недоліком попередніх гно-

сеологічних концепцій вважалося протистав-

лення мислячого суб’єкта і немислячого се-

редовища. Оскільки немисляча матерія та 

надмислячий абсолют протистояли людині, 

очевидною була потреба нової константи, 

якою й стало життя. Людина у філософ-

ському розумінні підноситься над часом, і 

саме так життя людини набуває смислу та 

цінності
8
. Така позиція сприймалась як пору-

шення всіх загальноприйнятих норм, однак, 

по-перше, всі наявні на той час норми були 

не актуальними (а то й зовсім не дієвими), 

по-друге, в цих ідеях формується концепція 

нових, гідних людини умов існування у світі 

і, як наслідок, – нового позиціонування лю-

дини у філософських і наукових системах. 

Некласична філософія видозмінила фун-

даментальні основи класичного уявлення про 

цілісне бачення світу. Зокрема, світогляд у 

Дільтея – це сукупний, цілісний погляд на 

світ і місце людини в ньому. В процесі 

гуманізації наукової картини світу й об-

ґрунтуванні нового світогляду важливо було 

довести, що так звана “вища здібність” може 

бути розкрита науковими методами (Дільтей, 

як і Кант, пішов шляхом апріоризму).  

Як зазначає М.Марчук, важливими і, 

водночас, не до кінця з’ясованими залиша-

ються ті аспекти дільтеївського проекту, що 

стосуються не так дихотомічного протистав-

лення гуманітарних наук і наук про природу, 

як нереалізованих можливостей взаємозбли-

ження на грунті внутрішньо притаманного їм 

епістемного потенціалу. На межі ХІХ-ХХ 

століть у методологічній свідомості науки 

стала визрівати пов’язана з радикальною змі-

ною предметного поля науки криза методо-

логічних стратегій, розроблених і всебічно 

верифікованих упродовж XVII-XVIII століть. 

Ця криза спонукала до формування цілої 

низки версій історизму, кваліфікованого зго-

дом як основа, методологічний фундамент 

сучасного типу соціальних і гуманітарних 

наук. Зміна природничо-наукової парадигми 

гуманітарно-науковою розпочалась у період, 

який настав після тріумфу німецької кла-

сичної філософії. До неї долучилися не лише 

її критики, а прихильники та послідовники. 

Цікавим є порівняння того, як сучасне приро-

дознавство розглядає природу не як зро-

зуміле ціле, а як сторонню до “Я” плинність 

подій, на яку воно проливає обмежене, проте 

достовірне світло, унеможливлюючи у такий 

спосіб панування над ним, і людський дух, 

який турбується про захист і надійність, має 

протиставити “невимовності” життя, його 

“жахливому обличчю” науково сформовану 

здатність розуміння. Філософія має так ши-

роко розкрити життя в його соціально-істо-

ричній дійсності, щоб знання, незважаючи на 

“невимовність” життя, забезпечувало захист і 

надійність
9
. У цьому контексті антропоцен-

тризм формує вектори спрямованості роз-

витку філософської думки, яка реалізову-

валася завдяки методології нової гуманітар-

но-наукової парадигми. 

Ще один антропоцентричний аспект зна-

ходимо у Бергсона. Зазначається, що осно-

вою є первинний життєвий порив, який пере-

ходить від одного покоління істот до іншого. 

Саме життєвий порив формує еволюцію. Все-

світ розвивається, а, отже, наш світ перебуває 

на певному етапі свого розвитку як певне 

утворення й асоціація елементів. Але жит-

тєвий порив діє не шляхом асоціації та 

складання елементів. Скажімо, око, в якому 

зіставляється простота дії та складність 

органу: око – це складний орган, а зір є актом 

простим. Як стверджує Бергсон, око ство-

рюється не шляхом конструювання з різних 

елементів (як це вказувала б матеріалістична 

теорія еволюції: збираються різні матеріальні 

елементи і на якомусь етапі виникає зір) і не 

шляхом певного завдання (як сказав би Ари-

стотель, існує мета – бачити, і тому природа 

розвивається згідно з цією метою). Життєвий 

порив містить ідею зору як базову. Інший 

приклад – свідомість людини та її мозок. 

Складність мозку не породжує нашу свідо-

мість. І навпаки – не можна сказати, що ме-

тою мозку є свідомість. Отже, життєвий 

порив – це початок, який перетворює мате-

рію, веде її до власної мети, задля насичення 

матерії життєвим поривом. Варто згрупувати 

методи дослідження теорії пізнання з теорією 

життя до єдиної методології
10

. Тут знаходимо 

людиноцентричний аспект, який полягає в 

олюдненні матерії: коли з людини виходять 
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вектори на світ, а не лише в людині кон-

центруються всі закони цього світу. 

Культурно-історичний аспект усіх гума-

нітарних традицій був актуалізований Шпен-

глером. Розвиток культури можливий лише в 

контексті усвідомлення її суб’єктами значу-

щості процедур вимірювання, рахунку, фор-

мування та фіксації образів зовнішнього сві-

ту. Всі способи пізнання є суттю морфології. 

Морфологія природи – це знеособлена сис-

тематика, морфологія ж органічного (життя 

та історії) – це фізіономіка або перенесене до 

духовної сфери індивідуалізоване мистецтво 

“портрету культури”. Осягнення культурних 

форм, на думку Шпенглера, засноване на без-

посередньому відчутті життя. Духовне життя 

людини розгортається в часі та у певному 

спрямуванні. Як результат, у свідомості ін.-

дивіда конституюється властива тільки йому, 

особиста картина світу: чи образно-симво-

лічна, чи раціонально-поняттєва. Кожна лю-

дина і культура володіє первинною схиль-

ністю надавати перевагу окремій формі, вва-

жаючи її ідеальною. Західна людина зазвичай 

налаштована історично
11

. 

Картина світу формується насамперед за-

вдяки використанню історичного та цивіліза-

ційного досвіду. При цьому Шпенглер під-

носив саме індивідуальність окремої людини, 

стверджуючи, що для людства загалом не 

існує ніякої мети, ідеї чи плану – так само як 

немає мети у популяції метеликів чи орхідей. 

Людство – порожнє слово, а людина набуває 

смислового навантаження, коли стає части-

ною культурного та цивілізаційного історик-

ного розвитку. 

Висновок. Напрацювання мислителів пе-

рехідного етапу (від класики до некласики), а 

також ідеї мислителів нової посткласичної 

епохи сформували об’єктивістські та суб’єк-

тивістські концепції людини. Усвідомлення 

повороту до проблеми людини як централь-

ної філософської тематики сприяло зміні нау-

кового осмислення людиномірних констант. 

Здійснювалася спроба перейти від філо-

софського об’єктивізму до суб’єктивізму, від 

зовнішнього, об’єктивно зумовленого суб’єк-

та до дійсного суб’єкта. При полеміці зі спе-

кулятивною метафізикою традиційної філо-

софії та її абстрактно-раціоналістичним апрі-

оризмом і об’єктивізмом формуються напря-

ми західної думки антропологічної спрямо-

ваності: феноменологія, персоналізм, екзин-

тенціалізм, філософська антропологія тощо. 

Метафізика та об’єктивістські концепції лю-

дини заперечувались і витіснялись із того-

часних філософських систем. Процес антре-

пологізації набув відкритої форми у всіх 

значеннях.  
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Skakun Ihor. THE CONCEPT OF 

ANTHROPOCENTRISM IN THE NON-

CLASSICAL PHILOSOPHY. 

In the paper the ideological and metho-

dological potential of anthropocentrism and its 

implementation in the dynamics of human 

dimensional paradigms of scientific knowledge 

is argued. The author reveals the essence of the 

idea of personality and principle of anthro-

pocentrism, shapes their actualization in post-

classical paradigms of knowledge. 

The concept of anthropocentrism became an 

independent philosophical concept, according to 

which man is the center and purpose of world 

creation. Anthropocentrism in non-classical phi-

losophy outlined the importance of the quali-

tative change in the methodological approach of 

philosophical understanding of man. It should be 

emphasized that man-restructuring concept was 

only potential, as factors of its implementation 

(as it was in post-non-classical period) to the just 

formed. 

Thinkers’ ideas of the transition period 

(from classic to non-classic) and the ideas of 

thinkers formed a new era of post-non-classical 

objectivistic and subjectivist concepts of man. 

Awareness of the problem of man as the central 

philosophical subjects helped to change 

scientific understanding of human dimensional 

constants. 

An attempt was made to move from 

philosophical objectivism to subjectivism, from 

the outside, objectively caused to the subject, the 

real entity. In the controversy with speculative 

metaphysics and traditional philosophy of 

abstract rationalist objectivism became an 

emerging trend of Western thought in terms of 

anthropological orientation: phenomenology, 

personalism, existentialism, philosophical an-

thropology etc. Metaphysics and objectivistic 

conception of man were challenged and replaced 

with contemporary philosophical systems. The 

process of antropolohization acquired an open 

form in all senses. 

Keywords: anthropologization, anthropo-

centrism, man, methodology, science, scientific 

world picture. 
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Борисюк А., Подгорецки Й. Роль личностных и 

профессиональных качеств учителя в про-

фессиональной деятельности. 

В статье рассмотрены личностные качества 

педагога, характеризующие профессионально-педаго-

гическую направленность учителя. Исследуется, как в 

деятельности учителя идейная убежденность опре-

деляет его социально-нравственную направленность, 

которая выражается в социальных потребностях, 

нравственных и ценностных ориентациях, чувстве 

общественного долга и гражданской ответственности. 

Отмечается, что развитие когнитивных, эмоциональ-

но-волевых, нравственных, коммуникативных качеств 

будет способствовать успешному выполнению про-

фессиональной деятельности, эффективному решению 

профессиональных задач, личностному совершенст-

вованию. 

 

 

All personal qualities of the teacher are 

closely interrelated and equally important. Since 

criterion of morality, the criterion of deciding, 

which action should be considered as good and 

which as evil, it should be the same for all 

people, it may seem that it should be sought in 

moral rules, that is in all external indications 

controlling our moral lives – state laws, customs, 

even moral rules revealed by God. On the 

ground of similar positions the difference bet-

ween good and evil in our acts is derived from 

compliance with these acts and the external law, 

which not only is beyond us but also is estab-

lished by virtue of someone else’s will. These 

positions are numbered among systems of hete-

ronomous morality – the criterion of morality is 

not within a man, but beyond him. However, as 

laws and customs are changing every day, there 

is no such system that could be able to justify 

stability and constancy of moral norms. On the 

other hand, we have systems of autonomous 

morality, which track the criterion of morality 

within the man, excluding more or less objective 

external norms. Some people understand this 

criterion as satisfaction caused by good deeds, 

others put emphasis on benefits, others pay 

mailto:borysiuk.alla@bsmu.edu.ua


Podgórecki J., Borysiuk A. The role of personal and professional skills of teacher in professional activity 

 

АПСНІМ. – 2015. – № 3 (7) 53 

attention to the moral sense present in every 

man, and except that it is always the individual 

who decides what causes satisfaction or brings 

benefits. As heteronomous morality cannot jus-

tify stability and constancy of moral norms, the 

autonomous morality only undermines unity and 

universality of moral principles.  

Social and moral orientation is one of the 

most important qualities of a teacher. The sys-

tem of Christian ethics does not get to extremes 

of heteronomous and autonomous systems and 

dominates over them, and by its universality it 

makes the morality of every act dependent main-

ly on its subject, that is the purpose, and the 

purpose is to action like action is to ability
1
. 

Purposefulness is the most characteristic feature 

of human behaviour, and the purpose itself can 

be defined as: “the result of giving the concrete 

processes its directions, even before it has been 

realized”
2
. In everyday life wherever we go we 

meet purposefulness – when we see a new sub-

ject and we want to know what this thing is, we 

ask questions how does it work and what its 

purpose is. Human being is the only one who is 

able to know the goal, he is trying to pursue and 

is able to control his actions so as to successfully 

reach this goal. Animals do not have this ability 

and they act under the influence of instincts, 

even if they are aiming at something, they are 

not able to understand that this something is 

actually their goal. Awareness of the distance 

between the emergence of an idea to its imple-

mentation and the ability to reflect on intentions 

and possible ways of realization of intended 

goals makes the man responsible for its own 

actions and behaviour. The aim comes first to 

our mind before we even start to act, however it 

is the last in the order of execution. Usually our 

aim can be any goods, things or properties that 

we want to acquire or make, or some positive 

state of (human) mind and spirit, which we want 

to evoke or a negative one which we need to 

erase. However at the same time, those goods 

we are aiming at and which activate us to action, 

give certain direction and value to these actions. 

That is why not formal factors of heteronomous 

systems, but concrete vivid purposeful factors 

are essential
3
. Ideals and irrelevant models are 

something unattainable, far from realization; 

they act as guideposts, but are not action’s indu-

cement itself. In the moral life, in the first place, 

there are always goals being the impulse to ac-

tion, models appear later on, indicating general 

norms of behaviour and actions. What is more, 

the whole human behaviour is composed not 

only of single actions irrelevant one to another, 

but of whole chains, in which goal of a single 

action  is essential means of attaining later supe-

rior goals. If any good is not directly available, 

then we use means which will enable gaining it 

– this way means become indirect goals for 

specified supreme purpose. The supreme goal is 

the state of constant pleasure, thus happiness, 

which being the inducement to activity becomes 

the main impulse of moral activity. Happiness 

defined in such a way does not consist in tem-

porary and partial satisfaction of desire, but in 

such satisfaction that would make us feel happy 

in all respects, both sensorial and spiritual. As it 

is emphasized by Bocheński, the only thing that 

can bring us such happiness is the infinite good, 

thus God
4
. 

While looking at moral life of a person 

mostly strikes the fact, that people endowed with 

the same psychical powers, facing the same situ-

ations, act differently. That is because one hu-

man nature manifests itself in many distinct 

tempers, even people from similar environments 

in different ways accomplish similar actions, 

they are more or less skilled, are characterized 

by higher or lower efficiency of powers, from 

which these actions emerge. The human nature’s 

feature, which decides on formation of our con-

stant tempers is its potentiality, present in hu-

mans to a larger extent than it is in animals.
5
 

Aptitudes of particular human powers, which he 

possesses at the beginning of his life are yet not 

developed enough to enable him act in a 

satisfying way and just over some period of 

time, by repeating certain actions he gains more 

experience with them. Such process, eventually, 

impresses an individual stamp on him, as he en-

hances its activities, he gains such characteris-

tics, based on which he can be easily identified. 

Of course, as far as human beings are concerned, 

the development of potentiality of all his apti-

tudes can never utterly deplete it. We always 

develop in only one particular direction or a few 

directions neglecting others and when one per-

son reaches a complete development of a par-

ticular skill, others develop the same skill only 

partially, whereas in others it appears only rudi-

mentarily. 

The ideological conviction of the teacher 

determines its social and moral orientation, 

which is reflected in social needs, and moral 

values, and a sense of public duty and civic res-

ponsibility. The subject-matter of improving 

life’s functions in the field of morality appears 

already in Socrates’ and Plato’s, but especially 

in Aristotle’s works, who first noticed and de-

fined efficiency in independent activity and be-
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haviour in harmony with the moral law. Saint 

Thomas Aquinas elaborated on Aristotle’s tea-

ching, by distinguishing habitus entitativus, that 

is constant temper and habitus operatives – 

efficiency. At the end of Middle Ages the term 

of efficiency falls into oblivion until XIX century 

when Maine de Biran mentions it again, howe-

ver he concentrated his attention not on the term 

of efficiency itself, but on a related term of 

habit
6
. Efficiency and habit are very similar, thus 

easy to be confused, they arise by repeating the 

same actions, which consolidate the ability that 

enables performing similar activities but obst-

ructs performing others
7
. However, there is one 

significant difference between the efficiency and 

habits – habits appear mechanically and unwit-

tingly that is why they act automatically and 

instinctively, whereas efficiency is the effect of 

a conscious effort and then they act consciously. 

In case of efficiency the moment of thinking is 

reduced to minimum, human brain using all the 

gained experience, makes instant decisions 

avoiding prolonged process of reasoning, ho-

wever, because of acting consciously it can 

maintain moderation and tact, which unfortu-

nately habits lack
8
. Moreover, habit almost enti-

rely gets particular power under its control to 

such an extent, that in certain circumstances it 

instinctively accomplishes always the same ac-

tions, while efficiency directs power towards 

some actions, but it always leaves freedom of 

accomplishing other actions, even the opposite 

ones. As opposed to habits, moral efficiency, 

such as virtues and faults, induce us to do some-

thing but they never force and the accompanying 

element of consciousness is a guarantee of our 

freedom of action
9
. In spite of so many differ-

rences, habits and efficiency are closely related 

and constantly permeate with each other. Al-

though habit emerges without creating effici-

ency, and many times even preventing it from 

emerging, efficiency’s feature is that it always 

forms certain habits, which later on start acting 

instinctively (unassisted)
10

.    

We distinguish four groups of efficiency: 

first concerns the fields of physiological life, 

then there is cognitive efficiency, which divides 

itself into two groups – theoretical, that is inte-

llectual and practical, i.e. technical, the last 

group consists of moral efficiency – virtues and 

fault. Excepting the first one, the other three 

groups are connected with intellectual power. 

Among theoretical efficiency we could count out 

another three groups, namely efficiency of sup-

reme principles, which easily and without much 

thinking enables us to investigate the truths that 

things cannot ‘be’ and ‘not be’ at the same time, 

that the whole is bigger than its parts, that we 

should avoid evil and act in a good moral way. 

As far as these principles are concerned, reason 

begins to wonder about itself, its activity and 

entity and that is how the teaching of ‘improving 

the reason’s ability to recognize certain category 

of wonders’ starts
11

. Above all those types of 

efficiency there is one supreme cognitive effi-

ciency, which delivers knowledge of common 

factors of all being, i.e. metaphysics, which is 

commonly named wisdom. The reason’s prac-

tical activity is based on the will, participating in 

opinions’ and decisions’ formation on one hand 

and on the intellectual power on the other hand. 

When the intellectual power improves it creates 

a separate group of technical efficiency, which 

consists of crafts, fine arts and logic.  

Competence involves profound professional 

knowledge, skills and professionalism in the 

field of pedagogy and psychology, technique 

mastery of the educational impact. Intellectual 

and technical efficiencies are not subjected to 

the moral law and depending on their relation to 

this law; they are not divided into good and evil. 

They appear in us to various extent but they are 

still something good, as they facilitate accomp-

lishment of our actions. They do not have to 

struggle with their contrasts as there are no 

virtues and faults here; there is lack of efficiency 

or its insufficient mastering. Where as moral 

efficiency depending on complying with the 

moral law, divides into good – virtues and evil – 

faults. The good ones support actions accordant 

with requirements of our rational nature, the evil 

ones on the contrary, fulfill desires of particular 

power and in this way object to requirements of 

human nature. The characteristic feature of mo-

ral efficiency is also its dynamism, development 

and constant wrestling, which consists in a 

virtue or fault getting overall control over a par-

ticular power and determining it in its own way. 

The Power, which is not controlled by a virtue 

or is not virtuously active, gains opposite incli-

nations and becomes a fault, eventually. What is 

more, as far as intellectual efficiency is concer-

ned, the progress of knowledge depends on spe-

cialization in one field, while moral efficiency is 

distinguished by internal solidarity, which ex-

cludes the possibility of specializing in only 

certain virtues and neglecting others. The lack of 

one virtue destroys solidarity, as it means filling 

in the gap with a fault and its destructive in-

fluence on the other virtues.  

Plato was the first one who from among nu-

merous moral virtues distinguished four cardinal 

virtues – prudence, justice, fortitude and tempe-

rance – which prevail over others and are the 
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framework, by which other virtues are ordered. 

The basis of such distinction of four cardinal 

virtues is classification of psychical powers to 

reason, will and emotions, while the latter di-

vides also into lustful and impetuous spheres. 

Reason, which manages our practical life, is pa-

ralleled with the virtue of prudence, the virtue of 

justice is connected with the will, temperance is 

in charge of lustful power, while virtue of for-

titude equals to impetuous power. The other vir-

tues are only components of a particular cardinal 

virtue, which are necessary for its proper fun-

ctioning, or are other types of a cardinal virtue; 

finally, many virtues can be numbered among 

cardinal virtues based on general similarity. 

Their common purpose is to ascend man in his 

earthly perfection on a higher level, which is po-

ssible by the activity proceeded by reasoning 

and thought, i.e. the essence of humanity.   

Teaching ability is a set of mental charac-

teristics of teachers required for successful mas-

tery of teaching and its effective implemen-

tation. Above all virtues there is the virtue of 

prudence – ‘the supreme practical ability to con-

trol the whole life’, so called virtues’ driver
12

. Its 

main task is to maintain proper moderation 

among all virtues and to unit them into one 

spiritual organization, called character. When 

there is a lack of this virtue, then others cannot 

function properly, as well as when there is a lack 

of any other virtue, because prudence itself is 

not able to influence on other virtues. It uses 

information of theoretical cognition concerning 

particular situations of moral life, preceding our 

actions with a selection means which can ensure 

reaching the purpose. To avoid changing into 

greed and cunning that is into a fault, the virtue 

of prudence has to have a virtue of integrity and 

should rest on the first principle of moral life, 

telling that it is necessary to avoid evil and do 

what is good and moral
13

. 

Prudence is this virtue that we cannot learn 

from other people, we have to gain it on our 

own, putting a lot of effort into it – as unlike the-

oretical reason, it is not concentrated on per-

manent, invariable things, e.g. mathematical ru-

les. In theoretical cognition the inner essence of 

our opinions is beyond will’s reach – will only 

decides whether we are interested in physics or 

biology, but once we choose the subject of our 

interests, it is the reason that should influence on 

formation of our opinions. In the practical cog-

nition, on the contrary, the will acts as “the wi-

lling thinking”
14

 and from the inner it partici-

pates in decision and command making, which 

then control our actions and behavior. As far as 

practical reasoning is concerned, knowing truth 

of a particular object is not essential but the de-

cision whether this object or activity meets our 

liking. Such decisions consist of features of cer-

tainty, but this certainty differs from the one in 

theoretical cognition, it is moral certainty and its 

source is “will’s constancy in liking the chosen 

goal” and not “the subject’s obviousness cogni-

zed by the reason”
15

.  

Specially-pedagogical competence of the 

teacher determines the level of his preparation in 

science, which accumulates in academic subjects 

and covers the scientific knowledge, skills and 

their practical application. Each activity is like a 

chain, in which all elements are the successive 

acts of will and reason
16

. At first there is a 

thought of something that we like, which turns 

into intention and activates the will into gaining 

this thing and then the will induces the reason to 

start acting. The main task of the thought, which 

is paralleled with the virtue of consideration, is 

to consider all the means, by which we can reach 

the goal and whether and to what extent they are 

suitable for reaching it. Judicious person is so-

meone who does not make use of any random 

measures, but tries to find more suitable ones, 

which do not come to mind as first. Then, from a 

few possible measures we choose one, the one 

which seems to be the best for attaining the goal 

– this is the intention, which is the equivalent of 

the virtue of sense and which together with the 

thought belongs to the first stage of practical 

activity, called the aim. The next reason’s acti-

vity – command, concerns the stage of realizing 

and controls it until the goal is reached. This is 

the time when prudence appears, which searches 

for possible “paths of realizing the whole inten-

tional actions”
17

. Consideration measures the va-

lue of each action separately, sense compares 

them with each other, while prudence controls 

the activity’s realization. Consideration and sen-

se execute theoretical actions, analyze and take 

into pieces means and measures of each activity, 

then they compare them with each other and 

measure their value in the context of aim. Pru-

dence as the reason’s activity is fully practical 

and rests on the outcomes of the work of con-

sideration and sense. It does not analyze any-

thing but thinks over “the next” actions, which 

the particular life’s conditions call for.  

The system of natural and acquired qualities 

that reveal the teacher’s ability to perform his 

duties and cover the base of professional know-

ledge and skills combined with the ability to ac-

tively create, operate, implement their intentions 

and achieve planned results is professional-peda-
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gogical potential. As long as the will in the stage 

of intention was engaged in preparing the future 

action, now together with prudence is working 

on actual realization of that action, becoming a 

kind of a motive power. Before searching the 

measures that will help us attain the goal, it is 

important to desire it in the first place – when 

the desire is too weak, then there is not enough 

effort put into finding the best measures, whe-

reas when the desire is too strong, then we want 

to reach the goal too fast by restoring to any 

random measures. The most important principle 

when considering the most suitable measures 

should be moderation, which guarantees the 

right choice of measures for pursuing the parti-

cular goal. What is more, as long as prudence is 

“the virtue of well educated conscience”
18

 then 

the will should be characterized by the menti-

oned integrity, thus should be directed towards 

real human goods, which are pointed by the 

theoretical reason. Therefore, the will’s integrity 

depends on its relation with the aim, which is 

given in the human nature and which is being 

cognized by the theoretical reason, whereas me-

asures leading to this aim are not given in the 

nature but should always be chosen according to 

the principle telling to avoid evil and do what is 

good and moral. The will’s characteristic feature 

should also be diligence, which lies in putting as 

much effort as each activity requires.  

When investigating prudence at the angle of 

watching over the practical activity, we cannot 

forget about its elements, the most important of 

which is memory that serves the purpose of res-

toring experiences from the past in order to 

control current actions by their means. But it is 

not about remembering principles of behaving; 

rather it is about remembering numerous situa-

tions, attitudes and behaviour form every day 

life, in order to be able in every moment in every 

circumstances reach for the ready pattern of 

behaviour. This process proceeds well, when the 

saved experiences are permanent and ordered, 

and the memory itself is being kept in the con-

stant suspense (by the will)
19

. Another compo-

nent of prudence is so called “sense of reality”, 

thus intelligence. In all our actions we always 

should be guided not only by principles but also 

by various information among which and thanks 

to which we will be able to act. We should have 

in mind that those principles should be clear 

enough and the information should be under-

stood plainly and distinctly, because imagination 

can sometimes transform sensory perception in 

such a way that in real life nothing equals to its 

creations.  

The third element of prudence is willingness 

to take a piece of advise or instruction from ano-

ther person, but there is no compulsion of com-

plying with their requirements, they assume total 

voluntariness. No one can be forced to listen to 

somebody’s advise, but we should take notice 

and memorize it, because, opposed to theoretical 

knowledge which we can gain on our own, prac-

tical knowledge can be derived only from other 

people’s experience, due to limited nature of our 

own experience. Apart from another person’s 

advise we should base on our own observation 

and draw our own conclusions of what is happe-

ning around us, what not always is obvious and 

clear. This element of prudence is called intuiti-

veness and at a higher “degree of initiation” it 

enables to see and understand apparently insig-

nificant actions and perceive ulterior intents and 

behaviour. The last element of prudence is com-

mon sense, wittiness  and it is connected with 

the stage of intention. General laws of logic 

underlie the common sense, which is responsible 

for reasoning and making wise choices. Practical 

reasoning, opposed to theoretical, dealing with 

constantly changing conditions of everyday life, 

cannot reach any objective certainty and thus 

cannot bring any essential conclusion – even if 

only one circumstance changes we have to chan-

ge our opinion. As it is emphasized by Woro-

niecki, because of such problems, practical rea-

soning should also be characterized by flexi-

bility that is ability of adjusting to any occurred 

situation
21

.   

The elements of prudence related to the 

stage of intention were about the past and the 

present, while those connected with the stage of 

realization are directed towards future and pay 

attention to carrying out resolution and to rea-

ching the purpose. The first of them is the ability 

of predicting, that is so called foresight. To 

accomplish any action it has to be realized and 

preceded by the plan prepared in advance, which 

will be constantly present in mind and will be 

directing the aim at the right course. However, 

once the plan is ready and all steps arranged, we 

have to remember that it is always being realized 

in the whirl of everyday life – such plan’s pla-

cing in concrete conditions, in which it will be 

realized, is called caution. The last element co-

nnected with the ability of predicting is fore-

thought, which is about predicting possibilities 

that may stand in a way of realizing the plan and 

counteracting these adversities by means of 

appropriate measures. This virtue is so impor-

tant, that not taking preventive measures, too 

long delay and the lack of presence of mind are 

able to ruin the whole plan
22

.  
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Thus, the teacher is a defining figure in the 

education system. The success in teaching acti-

vities and in the development of society as a 

whole is defined by the level of development of 

its professionalism, moral and spiritual culture 

and skills. As cardinal virtues are complex, insti-

lling them is not the easiest task and, thus, it has 

to take various forms depending on temper, tem-

perament and the age of practicing person. 

Education brings good results, when the pupil 

agrees on it, consciously accepts the passed con-

tents and is willing to change his previous views, 

attitudes and manners. Thus, as it turns out the 

final aim of education is a self educative ability, 

which consists of both – discovering basic va-

lues and gaining awareness helpful with under-

standing the role and place of a man in the world 

on one hand, and of effort of developing our po-

tentials on the other hand
23

. It is not enough to 

improve eyesight or hearing, enrich memory and 

imagination, but it is also necessary to learn how 

to control them in a way that they will be useful 

in reaching purposes indicated by our reason. 

When finally we acquire proficiency in using 

these virtues, we will be able not only to do 

well, but also we will become more efficient and 

perfect, and the fulfilling virtuous deeds will 

bring us inexpressible joy and satisfaction. The 

true teacher can be a person of high moral 

character and level of culture that understands 

that the path to the profession and the way in 

profession requires work on oneself, constant 

self-forming and self-improvement. 
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Борисюк А., Подгурецькі Й. Роль 

особистісних та професійних якостей 

вчителя у професійній діяльності. 

У статті розглянуто особистісні якості пе-

дагога, що характеризують професійно-педа-

гогічну спрямованість вчителя. Досліджено 

особливості вияву соціально-моральної спря-

мованості педагога через соціальні потреби, 

моральні та ціннісні орієнтації, почуття сус-

пільного обов’язку і громадянської відпові-

дальності. Наголошено, що розвиток когні-

тивних, емоційно-вольових, моральних, ко-

мунікативних якостей сприяє успішному 

виконанню професійної діяльності, ефектив-

ному розв’язанню професійних завдань та 

особистісному вдосконаленню.  

На основі аналізу літературних джерел 

виділено підходи до розгляду особистості су-

часного вчителя, зокрема: особистісно-етич-

ний, індивідуально-психологічний та педа-

гогічний. 

Наголошено, що не зважаючи на те, що 

всі особистісні якості педагога тісно взаємо-

пов’язані і однаково важливі, провідна роль 

належить світогляду і спрямованості особис-

тості, а також мотивам, що визначають її 

поведінку і діяльність. Особливу увагу приді-

лено соціально-моральній, професійно-педа-

гогічній і пізнавальній спрямованості педа-

гога. Здійснено аналіз психічних властиво-

стей вчителя, необхідних для успішного ово-

лодіння мистецтвом педагогічної діяльності. 

Ключові слова: професійні та особис-

тісні якості, моральність, етика, професій-

на діяльність. 
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Ключевые слова: гендерная идентичность, 

ассертивность, личностно-ориентированный подход, 

эгалитарное сознание, гендерно-образовательные 
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Любина Л. Гендерно-образовательные техно-

логии как психолого-педагогическое сопровожде-

ние студентов в высшей медицинской школе  

В статье рассматриваются гендерно-образователь-

ные технологии обученияв качестве психолого-педа-

гогического сопровождения профессионального обу-

чения студентов-будущих врачей в высшем медицин-

ском учебном заведении, выявлены психологические 

условия и приемы развития гендерной культуры сту-

дентов-медиков как необходимой составляющей 

формирования их профессиональной компетентности и 

эгалитарного сознания. 

 

 

Актуальність теми дослідження. Зростан-

ня рівня вимог з боку суспільства до 

результатів діяльності медичних працівників 

обумовлює необхідність якісного вдоскона-

лення форм і методів професійної підготовки 

лікарів, що дозволить формувати та розвивати 

особистість студента, а також значною мірою 

забезпечить конкурентоспроможність 

випускників вищих медичних навчальних 

закладів на ринку праці. 

Мета та завдання дослідження полягає у 

розгляді гендерно-освітніх технологій у якості 

ефективних засобів психолого-педагогічного 

супроводу професійного становлення 

особистості майбутнього лікаря на етапі його 

професійного навчання у ВМНЗ, визначені 

психологічних умов та засобів розвитку ген-

дерної культури студенті-медиків як необхід-

ної складової формування їх професійної ком-

петентності та егалітарної свідомості.  

Ступінь наукової розробки. З розвитком 

гуманістичної спрямованості в освіті, доціль-

ним стає вивчення особистості як цілісного 

явища. В рамках гуманістичного напрямку 

особливості формування спеціаліста на всіх 

етапах його професійного становлення, роз-

глядаються з точки зору особистісно-орієн-

тованого підходу, в єдності професійного та 

особистісного розвитку (К. Абульханова-

Славська, A. Асмолов, Г. Балл, О. Бондарев-

ська, Т. Говорун, Е. Еріксон, Є. Зеєр, І. Зим-

ня, С. Максименко, А. Маркова, В. Моска-

ленко, Л. Мітіна, С. Рубінштейн, О. Царько-

ва, Н. Чепелєва та ін.). Особистісно-орієнто-

ваний підхід передбачає максимальне враху-

вання різноманітних особливостей (націона-

льних, гендерних, індивідуально-психологіч-

них, статусних тощо) тих, що навчаються
1
. Від-

повідно у центрі освіти повинна бути особис-

тість майбутнього лікаря, її внутрішні резерви, 

цінності, інтереси, життєва позиція та мета. 

Впровадження форм особистісно-орієн-

тованого навчання у практику професійної 

підготовки студентів вищих медичних нав-

чальних закладів освіти дозволяє здійснити 

перехід від традиційної логіки трансляції 

знань в готовому вигляді до їх активного та 

творчого засвоєння в реальному світі. Оскіль-

mailto:Lyubovlyubina25@gmail.com


Любіна Л. Гендерно-освітні технології як психолого-педагогічний супровід студентів …  

 

АПСНІМ. – 2015. – № 3 (7) 59 

ки, аналізуючи сучасні стратегії навчання, не 

всі знання опановують студенти, а лише ті, в 

яких вони вбачають особистий сенс, які ста-

новлять практичну цінність і виступають 

засобом досягнення життєвих та професійних 

цілей. За таких умов гендерні знання набу-

вають особливого статусу щодо реалізації 

творчих цілей особистості. 

Сьогодні не можна якісно підготувати су-

часного фахівця без вивчення ним гендерної 

теорії, що вже давно стало професійною нор-

мою в демократичних країнах. Як зазна-

чається в Законі України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чолові-

ків»
2
, особливої актуальності набуває питан-

ня визначення чинників формування ген-

дерної культури у молоді, необхідність роз-

роблення новітніх технологій навчання та 

виховання, релевантних практиці рівних прав 

і рівних можливостей. Оскільки гармонійний 

розвиток особистості може бути досягнутий 

на основі руйнації стереотипів, побудови вза-

ємин статей на принципах егалітарності
3
. 

Як зауважує О. Кікінежді проблема впро-

вадження гендерного підходу у сферу освіти 

на сьогодні є однією з найменш розроблених 

у вітчизняній практиці. Труднощі пов`язані 

передусім із його відносним новаторством в 

освітній практиці, неоднозначним тракту-

ванням як гендерної термінології, так і її змі-

стовного наповнення, стереотипізацією сві-

домості освітян тощо
4
. 

Інноваційні гендерно-освітні технології 

спрямовують педагогічну діяльність у ви-

щому медичному навчальному закладі на 

утвердження найбільшої цінності – розвиток 

особистості та індивідуальності студента не-

залежно від статі. Основними критеріями 

гендерної рівності між жінками та чолові-

ками в соціальній практиці є рівність доступу 

до ресурсів, рівність у ставленні, рівність 

результатів або фактична рівність умов само-

реалізації особистості.  

Медичний працівник як суб'єкт сучасної 

культури, активний член суспільства, осві-

чена людина, зріла особистість та професійно 

компетентний спеціаліст, має володіти дос-

татнім рівнем гендерної культури. Випуск-

ник вищої медичної школи покликаний бути 

носієм і продовжувачем найкращих досяг-

нень цивілізації, що втілюються у матері-

альній, духовній, фізичній культурі, в куль-

турі здоров’я. Гендерна культура особистості 

майбутнього фахівця з медицини є загаль-

нокультурною складовою освіти, від обра-

ження принципу полікультурності у змісті 

професійної освіти. 

Як слушно зауважує О. Кікінежді: «шлях 

до гендерної культури пролягає через ген-

дерну поінформованість (обізнаність), гендер-

ну чуйність (розвиток умінь враховувати 

відсутність певних інтересів чи навичок, ство-

рення умов для їхнього розвитку) та ви-

роблення асертивності в дійовому проти-

стоянні й протиставленні статевим стере-

отипам»
5
. 

Врахування гендерної складової у процесі 

підготовки медичних фахівців у вищій ме-

дичній школідозволяє створювати умови для 

повноцінного професійного та особистісного 

розвитку майбутніх фахівців, сприяє вихо-

ванню гендерно-паритетних взаємин між сту-

дентами, вільних від твердих стереотипів мас-

кулінності та фемінності у традиційному 

розумінні. Стає запорукою виховання нової 

особистості з високими інтенціями відкри-

тості та адаптивності в усіх сферах життя, 

необмеженими можливостями індивідуаль-

ного життєвого вибору й самореалізації.  

Впровадження гендерно-освітніх техно-

логій як психолого-педагогічного супроводу 

на засадах інтеграції особистісно-орієнтова-

ного підходу передбачає підготовку юнаків 

та дівчат – студентів медичного універси-

тету, до гнучкого соціостатевого репертуару 

у поведінці та різноманітних сферах життє-

діяльності із урахуванням їхніх здібностей, 

уподобань, нахилів, можливостей, пропагу-

вання ідеї рівноваги та взаємозамінності ста-

тевих ролей, повноти розвитку індивідуаль-

ності, гармонійної цілісності особистості 

незалежно від її статевої належності.  

До психолого-педагогічних умов розвит-

ку еґалітарних орієнтацій та активізації 

паритетних стосунків у студентської молоді 

належать: 1)організація діяльності особистос-

ті на засадах рівноправ’я статей, спряму-

вання на андрогінність та асертивність по-

ведінки; 2) інтерактивні особистісно-орієн-

товані технології навчання; 3) реалізація 

суб’єкт-суб’єктного підходу у взаємодії ви-

кладача і  студента, в основі якої лежить осо-

бистісна орієнтація, партнерство та корекція 

міжстатевих взаємин. 

На основі визначених тенденцій було роз-

роблено та впроваджено у навчальний процес 

професійної підготовки майбутніх лікарів 

гендерно-освітні технології у формі програм 

навчального спецкурсу з психології профе-

сійного спрямування та гендерно-орієнтова-

ної тренінгової програми психолого-педаго-
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гічного спрямування. Метою визначених 

програм було розвиток гендерних компетен-

цій студентської молоді як ключових жит-

тєвих компетентностей, розширення їх ген-

дерного світогляду, розвивально-корекційне 

навчання студентства, здатного приймати ви-

клики часу щодо дискримінації за ознакою 

статі
6
. 

Теоретико-методологічною основою 

побудови визначеної гендерно-орієнтованої 

програми стали провідні ідеї гуманістичної 

психології та педагогіки (А. Маслоу, К. Род-

жерс та ін.), про самосприйняття і самоактуа-

лізацію особистості, максимальне самовира-

ження її потенційних здібностей, адекватне 

особистісне зростання та ін.; генетико-пси-

хологічна теорія існування і зростання осо-

бистості академіка С. Максименка; принципи 

гендерного підходу (саморозвитку, культуро-

доцільності, діалогічного стилю спілкування, 

опосередкованого втручання, аксіологічності, 

комплексності, цілісності) як базового осо-

бистісно-еґалітарного в особистісному роз-

витку та подальшій самореалізації внутріш-

нього потенціалу особистості, що лежить в 

основі егалітарної моделі статевої соціа-

лізації (Т. Говорун, О.Кікінежді); положення 

про наративну обумовленість процесу ген-

дерної ідентифікації як частини Я-концепції 

особистості (В. Барр, В. Джеймс, О. Кікінеж-

ді, Дж. Келлі, Н. Чепелєва). 

При розробці навчальної програми спец-

курсу з психології ми орієнтувались на поло-

ження О. Кікінежді про те, що гендерно-

орієнтоване навчання надає можливість 

проектувати, конструювати та організовувати 

умови для розуміння студентами важливості 

для професійного та особистісного розвитку, 

орієнтації на егалітарні цінності
7
.В основу 

побудови програми навчального спецкурсу 

також був покладений обґрунтований А. Вер-

бицьким контекстний підхід до організації 

навчального процесу, який передбачає моде-

лювання за допомогою комплексу дивак-

тичних форм, методів і засобів предметного та 

соціального змісту майбутньої професійної 

діяльності
8
. Реалізація контекстного підходу в 

навчальному процесі із студентами медичного 

університету передбачає використання таких 

методів і форм організації навчання, які тією 

чи іншою мірою представляють реальні 

особливості медичної професії, завдяки чому 

у студентів формується ціннісне ставлення до 

неї, зміцнюється професійна спрямованість, 

навчальна діяльність стає особистісно 

значущою, оскільки в ній простежуються 

особливості майбутньої професії, завдяки 

чому створюються реальні можливості для 

розвитку не тільки навчально-пізнавальної, 

але й професійної мотивації студентів. За 

такої умови навчальний матеріал набуває для 

них особистісного смислу, який виражається в 

переживанні професійної значущості 

засвоюваних знань і виконуваних дій, що, у 

свою чергу, є важливим чинником сти-

мулювання пізнавальної активності студентів 

і формування у них ціннісного ставлення до 

медичної професії
9
. 

Програма спецкурсу передбачала викорис-

тання в навчальному процесі методів ак-

тивного навчання: розв’язування професійних 

завдань, аналіз ситуацій, проблемні методи, 

ділові та рольові ігри, дискусії, дис.пути, 

«мозкові штурми», міні-дослідницькі проекти 

(написання есе, реферату) тощо. 

Запропонований гендерно-орієнтований 

тренінг психолого-педагогічного спрямування 

виступав у формі цілісної динамічної системи 

тренінгових вправ і ґрунтувався на принципах 

активної групової роботи. Тренінгова 

програма містила як оригінальні, так і 

запозичені й модифіковані в цілях нашої ро-

боти вправи, описані в працях інших авторів 

(Т. Говорун, О. Кікінежді, І. Клециної, О. Лю-

тової-Робертс, Г. Моніної, Л. Шнейдера, 

Н. Чепелєвої та ін.).  

Реалізація гендерно-орієнтованої тренін-

гової програми передбачала використання різ-

номанітних вправ на розвиток професійної 

ідентичності та професійної спрямованості 

студентів-медиків, формування необхідних 

професійно важливих якостей особистості 

майбутнього лікаря, усвідомлення власних 

потреб, можливостей, професійних інтересів і 

цінностей, розвиток гендерної культури та 

толерантності, а також усвідомлення (реф.лек-

сії) ролі гендерних стереотипів існуючих в 

буденній свідомості, які перешкоджають 

особистісному та професійному зростанню 

молоді.  

У розробленій тренінговій програмі в 

якості основних методів використовувались 

спеціально відібрані та адаптовані нами ак-

тивні методи навчання – професійно-орієн-

товані вправи у формі ділових і ситуативно-

рольових ігор та групових дискусій. Допо-

міжними методами роботи у груповій роботі 

виступали: арт-терапевтичні техніки, психо-

гімнастичні вправи та вправи-релаксації. 

Вищезазначені активні форми особис-

тісно-орієнтованого навчання використовува-

лись з метою залучення кожного учасника 

групи до активності, групової комунікації, 

самостійності, творчості, відповідальності; 
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сприяння саморозвитку, самовизначенню, са-

мовдосконаленню, самореалізації; формуван-

ня навичок асертивної поведінки та конст-

руктивного спілкування, толерантності, ем-

патії; гендерної культури, розвитку профе-

сійної компетентності та егалітарної свідо-

мості медичних фахівців.  

Професійно-орієнтовані вправи (ділові та 

ситуативно-рольові ігри) були призначені 

задля «програвання», розігрування професій-

но-орієнтованої ситуації, яка містила ген-

дерно забарвлену соціально-психологічну 

проблему, з метою відпрацювання конят-

руктивних та виявлення неконструктивних 

комунікативних моделей взаємодії у профе-

сійній сфері лікаря.  

Основна мета рольової гри полягала в тому, 

щоб надати можливості учасникам тренінгу 

виявити свою індивідуальність, творчі мож-

ливості, реальні почуття і думки, розвинути 

вміння «входити» у стан інших людей, краще 

розуміти їхні позиції і почуття, а також 

створити умови для кращого осмислення норм 

і правил професійної поведінки і спілкування.  

Проведення різноманітних професійно-

орієнтованих ділових та ситуаційно-рольових 

ігор у тренінговій роботі із майбутніми ліка-

рями, дозволило нам впевнитись у тому, що 

норми та правила професійної поведінки лі-

каря, стиль спілкування, різноманітні комуні-

кативні навички асертивної поведінки, що 

набуваються в рольовій грі й скоректовані 

групою стають здобутком особистості та з 

успіхом переносяться в реальне життя.  

Дискусійні методи (групова дискусія, 

аналіз випадків із практики та ситуацій ви-

бору) використовувались з метою аналізу іг-

рових вправ для виявлення конструктивних 

та деструктивних поведінкових комунікатив-

них моделей, зворотнього зв’язку, рефлексії. 

В процесі групових дискусій учасники мали 

можливість в процесі обговорення проблеми 

знаходити альтернативні рішення складних 

та типових можливих особистісно забарвле-

них та професійних ситуацій з медичної пра-

ктики, а також виступали у ролі окремого 

учасника дискусії. Завдяки груповій дискусії 

учасники спонтанно наповнювали робочий 

процес групи конкретно-змістовим матеріа-

лом, який відкривав можливості для вияв-

лення неусвідомлених гендерних стереотипів 

поведінки, що, за підсумковими звітами учас-

ників, були причинами певних труднощів у 

взаємодії з іншими, викликали внутрішній 

дискомфорт, визначали вектор самопочуття, 

а також виступали у якості перепон на шляху 

до особистісної та професійної самореа-

лізації. Серед проблем, що дискутувалися на 

різних етапах роботи в групі, були, зокрема: 

«Ідеал сучасного лікаря», «Сходинки до про-

фесійної майстерності», «Чому стереотипи 

продовжують працювати?», «Гендерні стере-

отипи та розвиток професійно важливих 

якостей лікаря», «Дієта від гендерних сте-

реотипів», «Прояви сексизму на шляху до 

професійного та особистісного зростання», 

«Чоловічі та жіночі медичні спеціальності – 

міф чи реальність?» «Труднощі у професій-

ному спілкуванні», «Можливості андрогінної 

особистості», «Професійна самореалізація та 

явище «скляної стелі», «Асертивність як спо-

сіб подолання ефекту «скляної стелі», «Сек-

рети гендерно-паритетної взаємодії», «Шля-

хи професійної самореалізації лікаря».  

Важливими при проведенні тренінгових 

занять були вправи на розвиток асертивної 

поведінки майбутніх лікарів. Асертивність як 

здатність виявляти наполегливість у досяг-

ненні мети є необхідною умовою професій-

ного зростання майбутнього лікаря. Асертив-

ність як особистісна якість і соціальна пове-

дінка виявляється в умінні відстоювати свої 

права, домагатись бажаного ставлення до 

себе, не поступаючись власними принципами 

і не порушуючи прав інших.  

Для більш глибшого прийняття та усві-

домлення своєї професійної ролі, рефлексії 

своїх гендерних уявлень студентам пропо-

нувалось виконання наступних арт-терапев-

тичних завдань: арт-техніка «П’ять малюнків» 

(«Я – чоловік/жінка», «Я серед інших чо-

ловіків/жінок», «Я серед жінок» (для юнаків) 

/«Я серед чоловіків» (для дівчат), «Я – лікар-

професіонал», «Я серед інших лікарів-про-

фесіоналів») із відтворенням визначеного 

образу на аркуші паперу, вправа «Мій про-

фесійний портрет в промінцях сонця» та ін. 

При обговоренні малюнків студенти мали 

можливість конкретизувати уявлення про себе 

та інших членів групи, визначити та проана-

лізувати наявність гендерних стереотипів у 

створених образах, більш чітко уявити особ-

ливості своєї майбутньої професії. Робота з 

арт-техніками в більшості випадків викликала 

в учасників позитивні емоції, допомагала по-

долати апатію і безініціативність у тих сту-

дентів, які з тих чи інших причин займали па-

сивну участі в роботі групи, що в подальшому 

дозволило їм сформувати більш активну гру-

пову позицію. 

Аналіз результатів заключного анкетуван-

ня (анкета «Зворотній зв’язок») проведеного 
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наприкінці дослідження засвідчив високий 

рівень задоволеності студентів проведеною 

роботою: у відповідях досліджуваних зазна-

чалось, що за допомогою проведених тре-

нінгових занять вони набули навичок ефек-

тивної міжособистісної взаємодії, само-

рефлексії та самоконтролю, оволоділи новими 

прийомами особистісно-професійного зрос-

тання. Юнаки та дівчата зауважували, що 

завдяки роботі у тренінговій групі вони 

навчились: «бути більш відвертими, відкри-

тими до спілкування», «слухати та довіряти 

іншим», «висловлювати свою думку, без 

остраху осудження» тощо; дізнались: «що 

таке гендерні стереотипи і для чого вони іс-

нують у суспільстві», «що таке гендерні ролі й 

від чого залежить їх розподіл у сім’ї та 

суспільстві» тощо; зрозуміли: «що для того, 

щоб бути успішним потрібно змінювати свої 

погляди на більш демократичні та егалітарні», 

«що оцінювати себе та інших краще відпо-

відно до свого особистого досвіду, а не на 

основі уявлень, припущень та стереотипних 

поглядів інших» тощо; розвинули: «більшу 

впевненість у собі», «впевненість і вміння 

слухати», «вміння висловлювати свою думку з 

повагою до іншого та без остраху осудження», 

«здатність не соромитись», «краще усвідом-

лення своїх поглядів та переконань», «розу-

міти себе та інших людей» тощо. Разом з тим, 

студенти зауважували, що завдяки роботі в 

групі їм вдалось набути таких професійно 

важливих навичок спілкування, як «асертивно 

та впевнено відповідати» «вміти відмовляти», 

«відкрито відповідати», «вміти слухати», 

«бути наполегливим», «більшої самовпевне-

ності» тощо. Серед важливих особистісних 

рис, яких вдалось розвинути, учасники за-

значали «чуйність», «впевненість», «відкри-

тість», «співчуття», «тактовність»  «цілеспря-

мованість», «наполегливість», «альтруїзм» 

тощо. 

В наративних описах себе як представника 

чоловічої та жіночої статі (опитувальник «Я–

жінка/чоловік») у більшості респондентів 

серед дівчат спостерігались гендерно нейт-

ральні відповіді, наприклад, «Я жінка і знаю, 

що все залежить тільки від мене», «Я жінка, 

тому що я сильна духом», «Я жінка і можу 

зробити все заплановане», «Я жінка і радію, 

коли люди посміхаються», «Я жінка і 

засмучена, що існує брехня», «Я жінка і хочу, 

щоб скрізь була злагода» тощо. а серед 

більшості відповідей юнаків – «Я чоловік і 

хочу, щоб у світі панував мир», «Я чоловік і 

радію, коли всі навколо усміхнені й привітні», 

«Я чоловік і я знаю, що я цікава людина» 

тощо. Разом з тим варто зауважити, що в 

самоописах дівчат спостерігалось більше ген-

дерно нейтральних якостей, що засновані на 

егалітарних цінностях, ніж у юнаків, що 

очевидно характеризує меншу особистісну 

гнучкість та більшу поширеність у свідомості 

юнаків патріархальних стереотипів. 

Результати впровадження та апробації за-

пропонованих програм навчального спецкур-

су та гендерно-орієнтованого тренінгу психо-

лого-педагогічного спрямування статистично 

підтвердили ефективність застосування ген-

дерно-освітніх технологій як психолого-педа-

гогічного супроводу майбутніх лікарів в умо-

вах їх навчально-професійної діяльності у 

ВМНЗ. Що є свідченням досягнення навчаль-

ного ефекту за наступними позиціями, які 

підтвердили очікувані результати: 1) в знан-

нях про види та роль гендерних характерис-

тик особистості у процесі професійної та 

особистісної самореалізації, про способи та 

функції ефективної міжособистісної взаємо-

дії; 2) в уміннях критичного і творчого мис-

лення у процесі вирішення професійно-орієн-

тованих завдань, вміннях встановлювати 

міжособистісні зв’язки та обирати оптималь-

ний стиль міжособистісної взаємодії в різ-

номанітних ситуаціях професійного спілку-

вання, активізації процесу керування влас-

ною поведінкою, використанні асертивних 

комунікативних моделей поведінки; 3) в 

навичках рефлексії, позитивного сприймання 

і прийняття себе, самоконтролю і саморе-

гуляції поведінки, впевненої (асертивної) по-

ведінки; 4) в установках відносно навчання 

асертивним вмінням, розвитку стратегій ген-

дерного партнерства та гендерного балансу в 

професійному спілкуванні та міжособистіс-

ній взаємодії. 

Висновки. На основі результатів апроба-

ції та впровадження гендерно-освітніх техно-

логій в навчально-професійний процес у 

ВМНЗ встановлено, що навчальне середо-

вище у вищій медичній школі, яке наповнене 

гендерним змістом, створює передумови для 

виховання гендерної культури і толерант-

ності особистості майбутніх лікарів як необ-

хідних джерел розширення їх цілісної кар-

тини світу.  

Подальшими перспективами дослідження 

є реалізація гендерно-егалітарного підходу у 

зміст навчально-виховної та позааудиторної 

роботи у вищому медичному навчальному за-

кладі на етапах додипломної та післядип-

ломної освіти майбутніх лікарів, проведення 

гендерно-просвітницьких заходів (семінарів, 

тематичних занять, круглих столів та тренінгів 
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з гендерної проблематики) з метою під-

вищення особистісного та професійного зрос-

тання медичних фахівців (студентів, інтернів, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації, 

професорсько-викладацького складу ВМНЗ). 
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Liubina L. GENDER-EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES AS A PSYCHOLOGICAL 

AND PEDAGOGICAL ACCOMPANIMENT 

OF STUDENTS IN HIGHER MEDICAL 

SCHOOL 
The article deals with gender-educational 

technologies as psychological and pedagogical 

accompaniment of professional training for future 

doctors in higher medical. Defined psychological 

conditions and means of gender culture of 

medical students as a necessary component of the 

forming doctor’s professional competence and 

egalitarian consciousness. Indicated that imp-

lementation of gender-educational technologies 

as a psychological and pedagogical accom-

paniment on the basis of personality-oriented 

approach which involves the preparation of 

young people - students of medical university, a 

flexible social sex repertoire of behavior and 

different spheres of life, taking into account their 

abilities, preferences, inclinations, opportunities. 

Promoted the idea of balance and inter-

changeability of gender roles, completeness of 

individuality, harmonic integrity of the indi-

vidual, regardless of the gender identity. Based on 

results of testing and implementation of gender-

educational technologies in educational process 

determined that a learning environment in higher 

medical school is filled with gender content, 

creating conditions for upbringing and gender 

culture of tolerance of future doctors. Author 

introduced a special course on psychology and 

gender-oriented training psycho-pedagogical 

orientation. 

Further prospects of research is the imple-

mentation of gender-egalitarian approach to the 
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content of educational and extracurricular work in 

higher medical school at the stages of under-

graduate and postgraduate education of future 

doctors and conducting gender-educational arran-

gements (seminars, thematic lessons, roundtables 

and training on gender issues). 

Keywords: gender identity, assertiveness, 

personality-oriented approach, an egalitarian 

consciousness, gender and educational techno-

logies, psychological and pedagogical accom-

paniment. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ 

ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

FACTORS IN THE FORMATION OF 

MOTIVATION TO EDUCATION OF 

FUTURE DOCTORS 

 

 

Ключевые слова: мотив, мотивация, цель, 

потребность, формирующие факторы, тип 

мотивации, уровень мотивации, положительная 
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Осипенко В.А., Пендерецька О.М. Социально-

психологические факторы формирования мотива-

ции к учебной деятельности будущих врачей 

В статье произведен теоретико-методологический 

анализ существующих научных исследований, пред-

ложена систематизация литературных источников в 

проблематике «мотивации» и «мотивов» к учебной 

деятельности. Проанализированы факторы, формиру-

ющие позитивную мотивацию, а также «цели» и 

«потребности» к овладению знаниями, навыками и 

умениями во врачебной профессии. Определены 

условия, влияющие на формирование позитивних 

мотивов учебно-познавательной деятельности сту-

дентов, а также методы, которые стимулируют 

учебно-познавательную деятельность: методы фор-

мирования познавательного интереса студентов и 

методы стимулирования их ответственности в учебе. 

Рассмотрены уровни учебной мотивации и призведена 

корелляция между процесса миадаптации студентов к 

условиям учебы в университете и формированием 

(изменением, под. влиянием внешних факторов) 

учебной мотивации. Указана значимость и необхо-

димость позитивной мотивации к учебной деятель-

ности будущего врача, как неотъемлемого элемента 

профессионального развития.  

 

 

Актуальність теми дослідження. Значні 

зміни в сучасному українському суспільстві, 

що відбуваються внаслідок його трансфор-

мації, максимально актуалізують роль і зна-

чення соціально-психологічних факторів ді-

яльності людини. Натомість, однією з акту-

альних задач, що стоять перед сучасною 

вищою школою, є формування професіонала, 

готового відповідати постійно зростаючим 

вимогам ринку праці. Формування у сту-

дентів позитивної мотивації до майбутньої 

професії є тим фактором, який забезпечує 

конкурентоспроможність нашої країни на 

світовому рівні та підвищує якість підго-

товки майбутніх медичних фахівців. Проб-

лема формування мотивів до навчання, що є 

невід’ємним елементом у майбутньому про-

фесійному розвитку, є актуальним тому, що 

сучасні студенти поступово втрачають сти-

мул до навчальної діяльності. 

Мета та завдання дослідження полягає 

у теоретико-методологічному аналізі наявних 

mailto:o_oviktoria@ukr.net
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наукових  досліджень та систематизації літе-

ратурних джерел  щодо мотивації до навчаль-

ної діяльності з метою проведення  в подаль-

шому емпіричного дослідження та оптимі-

зації мотивації студентів Вищого державного 

навчального закладу України» Буковинський 

державний медичний університет»  

Ступінь наукової розробки. Загально-

теоретичні положеннях навчальної мотивації, 

розроблені  у працях В. Давидова, О. Вла-

сової, Д.Ельконіна, Г. Костюка, О. Леонтьєва, 

С.Максименка, С.Рубінштейна, Є.Ільїна. Cта-

новлення і розвиток навчальної мотивації 

вивчалося М.Алексєєвою, Л. Божович, С.За-

нюком, Ю.Орловим, П. Якобсоном. Проблемі 

мотиваційної готовності першокурсників до 

навчання у вищому навчальному закладі при-

свячені наукові розвідки Л.Алімської, Л.Бе-

ляєвої, Г.Бокарьової, А.Громцевої, М.Ка-

пельович, В.Раутен, О.Щеликової та ін. У 

науковому доробку психологів Е.Вальтеран, 

Н.Зенкової, І.Нестерової, М.Силкової розкри-

вається психологічна готовність студентів до 

навчальної діяльності та до набуття знань, 

навичок і вмінь. Питання мотивації діяль-

ності студентів у процесі навчання у вищому 

навчальному закладі при застосуванні різних 

навчальних завдань досліджують В.Білоус, 

Л.Горюнова, С.Занюк, В.Козаков, О.Ко-

валенко, Л.Орбан-Лембрик, А.Цимбалюк і 

С.Цимбалюк, Є. Шматков та ін.  

Для визначення ефективності процесу 

формування позитивної навчальної мотивації 

студентів важливими є праці М. Алексєєвої, 

Ю.Бабанського, В.Богословського, Л.Васи-

ленко, А.Виноградової, В.Галузяка, В.Дави-

дова, Д.Ельконіна, М.Заброцького, А.Мар-

кової, Т.Матись, М.Мільмана, В.Оконя, 

А.Орлова, О.Савонько, М.Савчина, М.Сме-

танського, А. Степанова, З. Хізроєвої, В.Ша-

хова та інших.  

Всебічне вивчення причин поведінки лю-

дини корелюється з аналізом її потреб, мо-

тивів, які спричиняють конкретні вчинки, 

поведінку загалом і все це разом харак-

теризує мотивацію. Розглянемо детальніше 

такі поняття, як «потреба», «мотив» і «мо-

тивація», які допоможуть нам проаналізувати 

роль та чинники мотивації студентів до нав-

чальної діяльності.  

Потреба – стан індивіда, пов’язаний з 

відчуттям необхідності в чомусь важливому 

для існування й розвитку людини
1
. Потреби є 

джерелом активності людини, завдяки їм 

здійснюється регулювання її поведінки, ви-

значається спрямованість мислення, емоцій, 

почуттів і волі. Можливі варіанти для до-

сягнення цілей, що забезпечують задоволен-

ня потреб, обираються на основі мотивів. Се-

ред основних потреб особистості визнача-

ють: біологічні (потреби в їжі, повітрі тощо); 

матеріальні (потреба в предметно-суспільній 

діяльності, в усвідомленні свого місця в 

суспільстві); духовні (потреба в інформацій-

но-пізнавальній, моральній діяльності та ін.). 

Отже, ці потреби людини до тієї чи іншої 

діяльності виступають основою мотивів. 

Мотиви, у свою чергу, складають основу 

мотивації індивіда до тієї чи іншої діяльності 

та зумовлюють його поведінку
2
. За концеп-

цією М. Рогова,виокремлюються два великих 

блоки: безпосередні та опосередковані моти-

ви. Безпосередні мотиви включаються в сам 

процес діяльності і відповідають її соціально 

значущим цілям і цінностям; опосередковані 

ж пов’язані з цінностями, що не належать до 

самої діяльності, але хоча б частково в ній 

задовольняються. До безпосередніх мотивів 

належать: пізнавальні (прагнення творчої до-

слідницької діяльності, процес вирішення 

задач, самоосвіта, орієнтація на нові знання) 

та мотиви розвитку особистості (необхідність 

постійного інтелектуального та духовного 

зростання, прагнення бути ерудованим, під-

вищити свій загальнокультурний рівень). В 

структурі опосередкованих мотивів розріз-

няють: соціальні (усвідомлення необхідності 

вищої освіти; престижність вищої освіти; ба-

жання стати повноцінним членом суспіль-

ства, обов’язок та відповідальність; соціальна 

ідентифікація; певний статус в групі; схва-

лення викладачів) і мотиви досягнення (кра-

ще підготуватися до професійної діяльності 

та отримати роботу, що гарно оплачується)
3
. 

Безперечно, навчально-пізнавальна діяль-

ність студентів завжди є полімотивованою, 

тобто в структурі їх навчальних мотивів по-

єднуються зовнішні та внутрішні мотиви. До 

зовнішніх мотивів відносять прагнення от-

римати певний розвиток в навчанні, набуття 

нових знань, навичок і умінь, взаємодія з 

іншими студентами. Хоча також можуть 

мати місце й нейтральні, а іноді й негативні 

зовнішні мотиви. Наприклад, навчання як 

вимушена поведінка, навчання як намагання 

бути лідером або отримати престиж, прагнен-

ня бути в центрі уваги, бажання отримати 

тільки заохочення
4
. 

Отже, поняття «мотив» являє собою до-

сить складний феномен, якому науковці не 

дають однозначного визначення. В перекладі 

з латинської поняття «мотив» означає «ру-
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хаю». Мотив (Є.Ільїн) – це складне психо-

логічне утворення, що спонукає до свідомих 

дій та вчинків, а також є основою для цих дій. 

Поняттям «мотив» часто позначаються такі 

психологічні явища: намір, бажання, пра-

гнення, побоювання тощо, у яких відобра-

жається наявність у людській психіці готов-

ності, що спонукає до досягнення певної мети
5
.  

На наш погляд, найбільш вдале визна-

чення терміну «мотив» – це предметна по-

треба, тобто прагнення, бажання володіти 

чимось конкретним (дипломом вищої освіти, 

професією, іноземною мовою тощо). Непред-

метна потреба ще не є мотивом, оскільки не 

визначає характеру діяльності, тому що не 

має предмета, на який спрямована дія. Пред-

мет, у свою чергу, окреслюється лише тоді, 

коли людина починає діяти.  

Термін «мотивація» є набагато ширше, 

ніж термін «мотив» та інтерпретується як 

система мотивів або стимулів, чинників, що 

детермінують конкретну діяльність, поведін-

ку особистості.  

Слід, також розрізняти поняття «мотив» і 

«мета». Мета – це можливий, передбачува-

ний результат, який визначає й усвідомлює 

людина. Мотив – спонукання до досягнення 

мети.  

У свідомості студента, безсумнівно, існу-

ють й інші мотиви (отримати гарні оцінки, 

виконати свої зобов’язання, отримати схва-

лення з боку викладачів та одногрупників 

тощо), але це тільки ті мотиви, які є зрозу-

мілими й не для всіх вони є психологічно 

дієвими, особливо, якщо це стосується вико-

нання не дуже «привабливого» завдання (не 

стійка, незріла мотивація до навчання). Тоді 

буває так, що в результаті задоволення цього 

мотиву (виконаннязавдання) студент отриму-

ючи гарні оцінки (схвалення, підтримку тощо 

– позитивне підкріплення), в подальшому з 

меншими зусиллями виконуватиме домашні 

завдання. З’являється новий дієвий мотив – 

зробити завдання, щоб отримати визнання, 

схвалення та підтримку.  

Значення для майбутнього медичного 

працівника того чи іншого мотиву залежить 

від багатьох чинників: віку студента, рівня 

його вихованості, розумових здібностей та 

інтелектуального розвитку, суспільних, соці-

альних умов, у яких проходить навчання, від 

оточення, професійної майстерності викла-

дача, соціальної перспективи навчання. Лише 

за умов реалізації достатньої мотивації нав-

чальної діяльності можна отримати позитив-

ні результати. 

 Одне з основних завдань практичної пси-

хології на сьогодні, як зауважують дослід-

ники, є підготовка молоді до професійного 

самовдосконалення, формування інтересу  до 

поступового оновлення знань. Це неможливо 

без стійкої мотивації до навчально-пізнаваль-

ної діяльності, що пов’язана з майбутньою 

професією.  

Навчальна мотивація – це процес, який 

запускає, спрямовує й підтримує зусилля, що 

спрямовані на виконання навчальної діяль-

ності. Це складна, комплексна система, що 

утворюється мотивами, цілями, реакціями на 

невдачу, цілеспрямованістю та установками 

студента. 

Виокремлюють декілька типів мотивації, 

пов’язаної з результатами навчання: моти-

вація, яку умовно можна назвати негативною. 

Під негативною мотивацією розуміють такі 

спонукання студента, які викликані усві-

домленням певних незручностей і невдач, які 

можуть виникнути, якщо він не буде нав-

чатись (докори з боку батьків, викладачів, од-

ногрупників тощо); позитивна мотивація, 

яка виявляється у двох формах (та, яка по-

в’язана з результатом навчання й та, що по-

в’язана із метою навчання). Безумовно, деякі 

студенти мають позитивну мотивацію до нав-

чання вже на 1 курсі – вони свідомо обрали 

свою майбутню професію і готові отриму-

вати нові знання як для свого професійного 

майбутнього, так і для особистісного зро-

стання. 

 Але, згідно даних, отриманих у резуль-

таті численних опитувань, більша частина 

студентської молоді, вступаючи до ВНЗ, не 

має готовності отримувати нові знання, і як 

наслідок – має низьку мотивацію до навчан-

ня, або взагалі не має мотивації до навчання.  

Проаналізувавши дані, отримані науков-

цями, можна зробити висновок, що тільки 

47% абітурієнтів мають мотив – оволодіння 

професією, мотиви решти абітурієнтів – лег-

кість, з їх точки зору, вступу до ВМНЗ, мож-

ливість спілкування з однолітками, необхід-

ність мати час для самовизначення, престиж-

ність диплома вищої освіти (саме диплому, а 

не освіти)
6
.  

Певним чином про навчальну мотивацію 

свідчить рівень реальної успішності навчаль-

ної діяльності. До неї належать показники 

академічної успішності, відвідування й го-

ловне – показники сформованості навчальної 

діяльності студентів. В процесі навчання тип 

мотивації змінюється. На це впливають різ-

номанітні чинники. Формування мотивації 

можливе лише тоді, коли людині вдається 
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пов’язати мету з особистісними цінностями. 

Чим більш особистісні цінності пов’язані з 

результатом майбутньої діяльності, тим біль-

ше внутрішні мотиви підживлюватимуть 

енергію мотивації особистості. 

Пізнавальний інтерес – сильний внут-

рішній мотив і як мотив навчання має безко-

рисливий характер. 

Кожного студента можна оцінити за по-

казниками його ставлення до навчання і за 

тим, якими є його власні цілі та плани. Висо-

кий рівень мотивації навчання необхідний 

для досягнення успіху в навчанні і в цьому 

внесок мотивації в загальну успішність нав-

чальної діяльності студента можна розгляд-

дати на рівні когнітивних здібностей. Іноді 

менш здібний студент, але той, що має ви-

сокий рівень мотивації до навчання може 

досягнути більш високих результатів в нав-

чанні, тому що прагне до цього і приділяє 

навчанню більше часу та уваги. В той самий 

час у недостатньо вмотивованого студента 

успіхи у навчанні можуть бути незначними, 

навіть, не дивлячись на його здібності.  

Всього виділяють 5 рівнів навчальної мо-

тивації: висока, зовнішня, низька, негативне 

ставлення до навчання-дезадаптація. 

З цього випливає, що викладач має по-

стійно відтворювати умови, при яких ви-

никає потреба вчитися. Отже, досягненню 

позитивних результатів у підготовці висо-

кокваліфікованих фахівців сприяє викори-

стання активних методів особистісно-орієн-

тованого навчання, які дозволяють форму-

вати знання, уміння і навички студентів шля-

хом залучення їх до активної навчально-піз-

навальної діяльності, в результаті чого на-

вчальна інформація переходить в особис-

тісний досвід студентів. 

Висновки. На основі результатів теоре-

тико-методологічного  аналізу наявних нау-

кових досліджень та систематизації літера-

турних джерел  щодо мотивації до начальної 

діяльності термін «мотивація» є набагато 

ширше, ніж термін «мотив» та інтерпрету-

ється як система мотивів або стимулів, чин-

ників, що детермінують конкретну діяль-

ність, поведінку особистості. Це поняття 

охоплює мотиви, потреби, цілі, наміри, пере-

живання тощо. Значення для майбутнього 

медичного працівника того чи іншого мотиву 

залежить від багатьох чинників: віку студен-

та, розумових здібностей та інтелектуального 

розвитку, соціальних умов, у яких проходить 

навчання, від оточення, професійної майстер-

ності викладача, соціальної перспективи нав-

чання тощо.  

Лише за умов реалізації достатньої моти-

вації навчальної діяльності самого студента, 

позитивного підкріплення зі сторони викла-

дачів та підтримки зі сторони батьків можна 

отримати позитивні результати.Формування 

у студентів позитивної мотивації до май бут-

ньої професії є тим фактором, який забез-

печує  якість підготовки майбутніх медичних 

фахівців. Проте, це неможливо без стійкої 

мотивації до навчально-пізнавальної діяль-

ності, що пов’язана з майбутньою професією.  
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Osypenko Victoria, Penderetska Oksana. 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FAC-

TORS IN THE FORMATION OF MOTI-

VATION TO EDUCATION OF FUTURE 

DOCTORS 

In the article the theoretical and metho-

dological analysis of existing research have 

done. Authors proposed systematization of 

literary sources in the problems of «motivation» 

and «motivation» to educational activity. 

Analyzed the factors forming a positive 

motivation, in addition «goal» and «needs» to 

mastering the knowledge and skills in the 

medical profession. Conditions are determined 

that affect the formation of positive motivation 

of teaching and cognitive activity of students 

http://www.psyh.kiev.ua/
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and methods that stimulate learning and 

cognitive activity: the methods of formation of 

informative interest of students and stimulation 

methods of students' responsibility. 

Were investigated the levels of educational 

motivation and was made a correlation between 

the processes of students’ adaptation to the 

conditions studying at the university and the 

formation (external factors) of educational 

motivation. The value for future medical 

employee of the motivation depends on many 

factors: age of the student, upbringing, mental 

abilities and intellectual development, social 

conditions, the environment, professional skills 

of the teacher. Indicated the importance and 

necessity of positivemotivation to educational 

activity ofthe future doctor, as an integral 

element of professional development.    

Key words: motive, motivation, purpose, 

need, forming factors, the type of motivation, 

motivation, positive motivation and negative 

motivation, positive reinforcement, conditions of 

formation of positive motivation, internal 

motivation, cognitive interest. 
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Анистратенко Антонина. Современное состоя-

ние разработки и изучения альтернативной исто-

рии как метажанра 

Специальные символы альтернативной истории 

как жанра объединены в современной постмодер-

нистской прозе и используют последнего как форму 

для нового смысла. Это относится к подходу к лите-

ратуре, когда она рассматривается в виде документа, 

реального факта для создания дополнительного дове-

рия путем прямого подражания языковому и куль-

турному коду журналистики. Критика общества также 

является наиболее значимым мотивом творчества в 

различных альтернативноисторических произведени-

ях, формальным и семантическим фоном схем в фан-

тастических романах.  

 

 
Альтернативна історія (АІ) – історико–

культурний напрям студій з історіографії, 

культурології, генології, феноменології, які за 

основу дослідження приймають багато вимір-

ність історичного часу. В дискурсі літератури 

термін має вужче значення метажанру. „Оста-

точно закріпилась АІ у світовому письменстві 

в епоху модернізму. Як жанр художньої лі-

тератури вона бере початок у творчості ви-

датного американського письменника М. Тве-

на”. Найвідоміші твори в цьому жанрі – „3000 

років серед мікробів” М. Твена (1905), „І про-

гримів грім” Р. Бредбері (1952), „Еутопія” 

П. Андерсона (1967), „Хай живе Трансат-

лантичний тунель! Ура!” Г. Гаррісона (1972), 

„Експеримент доктора Гайдеггера” Н. Готорна 

(1837), „Хай не зійде темрява” Л. С. де Кампа 

(1939), „Острів Крим” В. Аксьонова (1979), 

„Спадкоємець” К. Буличова (1992), „Фатер-

ланд” Р. Харриса (1992), „Інше небо” А. Ла-

зарчука (1993), „Втрачені сторінки” П. Ді 

Філіппо (1998), „72 літери” Т. Чан (2000), 

„Варіант „Біс ” С. Анісімова (2004). 

Найвідоміші дослідники творів жанру аль-

тернативна історія: С. Бєрєжной (Росія), 

Г. Вайт (США), Дж. Клют (США), Р. Коулі 

(США), В. Лещенко (Росія), А Ройфе (Росія), 

С. Соболєв (Україна), Н. Чорна (Росія). 

Роман М. Твена „Янкі з Коннектикута при 

дворі короля Артура” (1889) написаний на 

матеріалі реальних історичних нотаток, хронік, 

свідчень, проте сюжетним каталізатором є 

введений письменником фантастичний еле-

мент, який можна узагальнено назвати: „що 

було б, якби...”. Точка дивергенції, за яку 

править введений ззовні поворотний елемент, 

який змінює звичний (відомий, реальний) 

перебіг історії – це найважливіший жанровий 

маркер, який допомагає ідентифікувати твір як 

такий, що написаний у жанрі альтернативної 

історії. 

Зміна історії в минулому (навіть якщо йде-
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ться про майбутнє суспільства) створює лаку-

ну для розгортання сюжетних схем фантас-

тичного виду літератури, тобто готує вдячний 

ґрунт для реалізації типових фабульних кон-

струкцій наукової фантастики та фентезі, 

наприклад, подорожі в часі, втручання інопла-

нетних цивілізацій чи окремих представників 

позаземних форм життя, результати й зміни 

перебігу НТР тощо.  

Жанровими маркерами творів АІ, окрім 

умови альтернативності, також вважаємо ба-

лансування на межі глобального та часткового, 

тобто history i story; у творах АІ розглядають 

можливі історії розвитку, сценарії життя ви-

нятково людської цивілізації, у стосунку до 

офіційної історіографії, „а не розумних дино-

заврів, ходячих дерев чи мишей”
1
, як на те 

вказує Гоксер (псевдонім засновника сайту 

http://militera.lib.ru, організатора конкурсу 

письменників-альтернативістів). 

Найважливішими стильовими маркерами 

АІ, з досвіду відомих на сьогодні художніх 

текстів, виступають такі: занурення в наці-

онально-ментальні особливості історичного 

розвитку та закони перебігу й зміни істо-

ричних подій; герменевтичний зв’язок АІ з 

християнством (переважна кількість творів АІ, 

написані на матеріалі історії людства після 

появи християнства, або, власне, на матеріалі 

цього процесу чи його заперечення); занурення 

в міфологію та езотеричні знання; критика 

теорії лінійного хронотопу в загальному сенсі; 

залучення міметичних методів інших видів 

мистецтва, науки та широкий спектр фор-

мально-видових утворень.  

До типових жанрових маркерів належать 

такі: зміна історії в минулому („що було б, 

якби...”), епічність та епохальність оповіді, 

тобто опис життя бодай цілого покоління у 

зміненій історичній реальності, національна 

прив’язаність персонажів, алюзій, логічних 

ланцюжків і, разом з тим, притчева узагаль-

неність фабули. 

За Гоксером, жанр альтернативної історії 

має три принципових положення, з яких ви-

пливають його ознаки: 

— до точки дивергенції описана історія 

(history) повністю відповідає зафіксованій сві-

товій чи національній історії, інакше кажучи, 

альтернативна історія не може базуватися на 

криптоісторії, гіпотезах, вигадках, в творі по-

винні фігурувати й діяти реальні історичні 

постаті; 

— альтернативна історія – це історія 

людства, тому в творі цього жанру дійовими 

персонажами не можуть виступати анімаліс-

тичні образи чи представники позаземних ци-

вілізацій; 

— якщо у творі використовується худож-

ній прийом з паралельним світом, віртуальною 

реальністю, то цей світ повинен бути іден-

тичним до реального, цивілізаційного прос-

тору до точки дивергенції та істотно відріз-

нятися після неї. 

Зі статуту конкурсу сучасних письмен-

ників, що працюють у жанрі альтернативної 

історії, можна виокремити тези для створення 

дефініції цього жанру, як його бачать літера-

турознавці та критики у слов’янському прос-

торі. За участю М. Мошкова та письменників 

т. зв. „харківської школи фентезі” було орга-

нізовано конкурс серед письменників-альтер-

нативістів. Він проводився уже вшосте, отже, 

за цей час журі та зацікавлені читачі створили 

літературознавчі, естетичні та навіть філо-

софські критерії жанру, що формується у 

метажанр тепер вже й на ґрунті слов’янських 

літератур.  

Виникнення жанру АІ на межі фантастики 

й історичного роману підтверджується спіль-

ним функціонуванням у ньому маркерів обох 

похідних жанрів. Читаємо у енциклопедичній 

статті Дж. Клюта: „Альтернативна історія – це 

не комп’ютерна гра-стратегія, яку можна 

„зберегти”, „переграти” і потім знову „пере-

зберегти”, і не світські бесіди про те, що „мог-

ло би бути, якби...”
2
. Альтернативна історія 

„дозволяє проаналізувати хід історичних по-

дій, оцінити роль в історії тих чи тих постатей 

і випадкових факторів, і, разом з тим, – що 

найголовніше – зрозуміти закономірності істо-

ричних подій, щоб у реальності уникнути пов-

торення колись зроблених помилок”
3
. 

Амбівалентність ознак цього жанру пов’я-

зана з тим, що він виокремився з царини 

наукової фантастики та виробився на жан-

ровій матриці історичного роману. 

Жанрова схема історичного роману успіш-

но працює для творів альтернативної історії. 

Адже сама альтернативність виникла у полі 

історизму, що прийшов на зміну історії. Поява 

історичного роману пов’язана з відродженням 

історичної прози в епоху Середньовіччя, моди-

фікацією романної оповідної структури, й 

перетворенням історичної літератури в епоху 

Нового часу з міфологічно-притчевого – в 

епічний рід, пізніше канонізований, жанр 

роману. „Історична проза – своєрідний жанр, в 

якому сполучаються фактографічність, науко-

вість позиції й стиль викладу, що базується на 

засадах поетики”
4
. Це визначення С. Абрамо-

вича стосується генези історичної прози. Але у 

ХХ ст. „[...] у зв'язку зі становленням тоталітар-

них режимів у Європі й практикою „перепи-
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сування”  історії [...] численні виклади історич-

них подій[...] все більше тяжіють до міфологі-

зації [...] та спостерігаються численні стилізації
5
. 

Прямування до узагальнення наділило іс-

торію роллю посередника між філософією і 

релігією: вона перетворилась на світську релі-

гію. Тож її стосунки з церквою набули дво-

значності. Вона заступала „божественне Про-

видіння” умінням пояснювати хід речей, але 

водночас історія залишалась поєднаною з Бо-

гом (unmittelbar zu Gott), в ній завжди зали-

шалось щось неприступне для раціональної 

історичної реконструкції. Свого часу Гумбольдт 

порівняв історію з мистецтвом, що „також є не 

стільки наслідуванням образу, скільки вжи-

ванням в Ідею, що гніздиться в цьому образі” 

(„[...] auch nicht sowohl Nachahmung derGestalt, 

als Versinnlichung der inder Gestaltruhenden 

Ideeist” 
a
 
6
[423].  

Так філософія історії повернулась до 

полеміки між історією та романом. Д. Дідро, 

говорячи про С. Річардсона, протиставляв 

історію як „поганий роман”– романові як 

„добрій історії”. Саме роман, на думку 

О. Тьєрі, висуваючи ясні й послідовні засади 

розуміння, наближається до істини більшою 

мірою, ніж укрита пилом історія, здатна лише 

нагромаджувати факти без їх внутрішнього 

логічного зв’язку. Довга й заплутана історія 

побутування історичного роману, зокрема в 

англійській (В. Скотт) та французькій літера-

турах (Ж. Мішле), трохи розборонила ворогу-

ючі табори „фантазерів” та „ істориків”. 

В історичній науці та художній літературі 

все частіше реалізується прагнення людини 

змінити щось в історії, щоб повернути її в 

„правильне” русло. Заміна фактів чи їх трак-

тування лише політизує історичні хроніки та 

саму історіографію, але бажаного виправлення 

„історичної сучасності” не дає. Розуміючи ло-

гіку подій, особливо на певній хронотопній 

відстані, успішно можна створювати проекти 

нових варіантів, накладаючи їх на вже відомі 

схеми історичних подій минулих епох. Особ-

ливо вдало за допомогою цього методу можна 

реконструювати національну історію. Тож пер-

ша несмілива спроба відбулась 1889 року.  

А в ХХ ст. у есеїстиці, драмі, малій прозі, а 

пізніше й у романі з’являються елементи АІ. 

Історичні проміжки та моменти, що найбільше 

зацікавили зарубіжних письменників, переваж-

но належать до історії воєн та зламів століття, 

а також стосуються історії християнства. Нато-

                                                           

a
  Не як імітація форми, а як образ, що спочиває в 

ідеї (перекл. авт.) 

мість українські спроби переважно стосуються 

вітчизняної історії (часто – політичної) і нале-

жать до кінця ХХ – початку ХХІ ст. Це „Рівне-

Ровно” О. Ірванця, „Долина Бельведеру” Я. Яно-

вського, „Час смертохристів” Ю. Щербака, 

„VitaNostra” М. і С. Дяченків і, звичайно, „де-

філядна” серія з трьох романів В. Кожелянка. 

Величезна кількість (понад 1000 одиниць 

поданих творів на конкурс письменників-аль-

тернативістів на сайті Гоксера!) творів фентезі 

та фантастики, що значаться під грифом АІ, 

використовуючи його як бренд для успішного 

поширення книжкового продукту, оскільки в 

Європі нині цей жанр користується попитом 

читачів та увагою літературних критиків. Од-

нак не завжди марковані такою абревіатурою 

тексти виходять за рамки масової літератури, 

особливо на ґрунті літпроцесу слов’янських 

держав. У російській літературі нині спосте-

рігаємо інтенсивне наповнення корпусу тек-

стів, позначених деякими маркерами цього 

жанру. Вони здобувають на кількості й часто 

втрачають на якості письменницького про-

дукту.  

Ось що пише про рідну йому літературу 

засновник найбільших інтернет-ресурсів з пи-

тання альтернативної історії А. Андрєєв у 

„Time o'clock: news-дневник фут-уролога”: „В 

основі моєї давньої бестіалогії лежить ідея про 

те, що в російській фантастиці давно зако-

рінилась „фейлетонна епоха”. Оригінальних 

письменників з цілісним творчим методом 

немає вже років двадцять. Все, що є, – це гіб-

риди–мутанти, склеєні з пістрявих огризків 

минулого”
7
. Не зупиняючись на тому, що його 

„давня бестіалогія” перебрана у Франца Бляя із 

книги „Бестіарій сучасної літератури”
8
 , ба-

чимо, що самобутніми й цілісними письмен-

никами пан А. Андрєєв вважає братів А. та 

Б. Стругацьких та К. Буличова.  

Підтримую естетичну концепцію ро-

сійського інтернет-діяча; заперечуємо тільки 

зарахування харків’ян, М. та С. Дяченків, до 

російських письменників. Вони пишуть росій-

ською і українською мовами, або ж здійнюють 

авторизований переклад своїх творів укра-

їнською. 

У „своїй бестіарній” класифікації А. Анд-

рєєв поділяє письменників-альтернативістів на 

„…„голівудських лепетальників”, що творя-

ться гібридизацією Стругацьких та Голівуду, і 

на „крокодильників”, яких можна отримати, 

схрестивши письменників та філософів з ра-

дянським гумористичним журналом „Кроко-

дил”. „[...] вони жартують досить подібно, 

навіть у тому випадку, коли пишуть про різне. 

Кастанеда плюс „Крокодил” дорівнює Пєлєвін, 
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Толкієн плюс „Крокодил” дорівнює Пєрумов, 

російські народні казки плюс „Крокодил” до-

рівнює Успенський. В ту ж клітку втрапляє й 

рідкісне звірятко [...] Сорокін, цей вічний шес-

тикласник, що розмальовує портрети у під-

ручнику з літератури”
9
. В нашому дослідженні 

(див. п. 1.3., 1.4.) ми повернемося до згаданих 

письменників, щоправда, не в такому гротеск-

ному контексті, а в дискурсі стильових мар-

керів АІ. 

Наразі, звернімо увагу на другий важливий 

теоретичний елемент, – фантастичний і його 

роль в АІ як жанрово-стильового компонента 

метажанру, що формується в українській лі-

тературі як жанрово-стильовий різновид аль-

тернативна історія України. 

Фантастика як метажанр у своєму апофеозі 

творить сагу-містифікацію на фантастичному 

ґрунті. Інакше кажучи, фантастична повість чи 

роман розробляє „світ” і надалі описує часовий 

проміжок життя персонажів у ньому (поко-

ління). Так, імітуючи основні причинно-наслід-

кові схеми справжнього світу, фантастична літе-

ратура неминуче приходить до реалізації „іс-

торії” (чи історіографії, або хоча би story). Для 

більш філігранного ефекту мімезису бажано, 

щоб „нова історія” (в ширшому значенні термі-

на) була альтернативною і, водночас, наближе-

ною до фантастичного сюжету – фактичною аль-

тернативою, запрограмованою письменником. 

Так, фантастика у ХХ і ХХІ ст. стає мета-

жанром художньої літератури, який викорис-

товує надбання своїх, колись дочірніх, жанрів, 

в т. ч. альтернативної історії. „Жанр, перейня-

тий з іншої літератури, у новому культурному 

середовищі зазнає певних видозмін. Взаємодія 

у жанрі стійкого і змінного, загальнотеоре-

тичного й національно неповторного – одна з 

найскладніших проблем генології” – пише в 

передмові до однієї з найавторитетніших віт-

чизняних праць з генеалогії Н. Копистянська
10

. 

Другим чинником, що на нашу думку, на-

рощує кількість жанрових маркерів, що своєю 

чергою, збільшують розмивання меж АІ, стала 

саме вказана дослідницею теорії жанрів про-

блема трансформації жанру на основі трациції 

конкретної національної літератури. Тому, 

власне, говоримо про відкриття В. Коже-

лянком не просто роману в жанрі АІ для ук-

раїнської літератури, а створення специ-

фічного жанрового різновиду альтернативна 

історія України.  

На розширення географічних меж побу-

тування альтернативної історії (в широкому 

значенні терміна) ще у ХІХ ст. вказує у статті 

„Метаісторія: Історична уява в Європі XIX 

віку” Г. Вайт
11

. У ХІХ ст. європейська циві-

лізаційна теорія, а відтак й історіографія, скла-

далась подібно до середньовічного уявлення 

про будову Всесвіту. Думка, що абсолютний 

центр розумної історії людства належить Єв-

ропі, була розроблена Великобританією й під-

тримана надалі Францією, Італією, Німеччи-

ною. Щоправда, поза Європою (в географіч-

ному значенні) функціонували інші теорії. 

Проте культурний розвиток держав нашої час-

тини світу, зокрема літератури, дозволяв моно-

полію на історіографію в її науковому та ху-

дожньому вияві.  

Так, пістряві й неспівмірні ідеї „варились у 

власному соку” протягом століть, то забува-

ючись, то зринаючи знову й діючи на новий 

лад. Ж. Ніва назвав цей процес „парниковим 

ефектом Європи” у статті „Народження та 

смерть національних міфів”. Європа – це 

„складний ботанічний сад, в якому повинні 

культивуватися всі види і де уніфікація спро-

щеною гібридизацією відбуватися не повинна. 

Кожен різновид повинен мати у ньому своє 

місце, і за браком його він зникне, а разом з 

ним щезне ідея Європи, тобто багатство й 

національне розмаїття, з яких зіткана Європа. 

Набагато простіше засадити все соснами, аніж 

зробити Arboretum. Європейський сад не може 

зрости за відсталого сільського господарства. 

Європа не може бути Middle-West’ом”
12

. Аль-

тернативність кожної історичної праці та ро-

ману зокрема, з року в рік доводила цю 

філософську ідею, яка розкриває внутрішню 

особливість Європи. З плином часу, реалі-

зуючись у кожній новій національній літе-

ратурі АІ не тільки розширювала географічні 

межі, але й отримувала нові жанрові ознаки й 

перетворювалась з дочірнього жанру, утворе-

ного на стику наукової фантастики, фентезі та 

історичного роману, в метажанр, що містить 

множину власних дочірних жарів. 

Недопущення альтернатив – це історична 

особливість Азії (в ширшому культурологіч-

ному сенсі поняття), що вкорінилась на слов’-

янському просторі. Саме причина ментального 

колоніалізму країн колишнього СРСР й спро-

вокувала майже цілковиту відсутність творів 

альтернативної історії в художніх літературах 

України, Білорусі, Словаччини, Болгарії до 

часу здобуття цими країнами політичної неза-

лежності. Наявність великої кількості текстів 

АІ у Росії ще не свідчить про подолання коло-

ніального комплексу, адже важлива не тільки 

кількість, але й якість написаного, про що вже 

згадували, перефразовуючи А. Андрєєва: ро-

сійські письменники не здатні створювати сві-

ти, а лише пародіюють, імітують дію. Про це 

влучно й безапеляційно писав також росій-
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ський письменник, московський перформер 

(коріння якого походить Івано-Франківська) 

М. Єлізаров у книзі „Мультики”
13

. 

Про далеку від мобільності світоглядну 

концепцію та рівень майстерності митця, в 

східнослов’янських літературах, з проекцією 

на культурний виріб, писав ще наш видатний 

співвітчизник Микола Зеров: „Ох, ви, сосни 

мої, – азіатський край”
14

. Отже, глибше, „бо-

танічний сад” Ж. Ніви символізує штучність 

європейської культури, залежність її розвитку 

від своїх законсервованих, повторюваних про-

цесів, власного мікроклімату, на відміну від 

азіатської культури (хоча б тому, що її прос-

тори – ширші). 

Які процеси в літературі Європи відбулися 

в перерозкладі жанрів та їхній відголосок в 

Україні читаємо в працях з літературної ге-

неалогії роману
15

. Що ж стосується власне ук-

раїнського сучасного роману, то своєрідною 

рисою цього різновиду в нашій літературі, яка 

суголосна романові в Західній Європі, є міфо-

логізація історії в глобальному та локальному 

значенні цього терміна. Своєрідний порятунок 

від „консервування” в європейській літературі 

реалізує міф. В українській літературній прак-

тиці сучасного роману відбувається повторна 

міфілогізація, тобто створення новітнього міфу 

на грунті міфологеми історіографії, що по-

біжно зауважує в монографічній праці Т. Бов-

сунівська
16

 і що спостерігаємо в романі В. Ко-

желянка „Конотоп” на прикладі розшарування 

історичних вислідів Конотопської битви та 

міфологізації альтернативних варіантів історії 

в кожному з них.  

Проте міф, народжений у Європі, якісно 

відрізняється від міфу Європи. Нехай назвемо 

тут оказіонально, так би мовити, європейський 

міф – внутрішнім, а міф Європи – зовнішнім. 

Розкриття стратегії внутрішнього міфу та 

етимології й генези зовнішнього, дають у під-

сумку відповідь на питання про сутність Європи. 

Також цей аналітичний ланцюжок є одним зі 

способів осягнення шляху від історичного 

роману до роману альтернативної історії, що 

з’явився саме в найяскравішому прошаркові 

культури Європи – в літературі. Найперше в 

літературі Великобританії й поширився згодом 

на європейські терени, до США. 

Отже, розгляньмо тези М. Новикової, які 

дослідниця виклала у статті „Юдейсько-хри-

стиянське коріння Європи”
17

. Почнемо з ко-

ментування міфів зовнішніх. Існують такі: 

 „Європа та давнє Середземномор’я 

дали людству [...] єдинобожжя”
18

. Але, за-

перечує собі сама ж дослідниця, до Європи 

Нового часу не існувало жодної культури, 

яка була б атеїстичною. Не кажучи вже про 

те, що жодна інша культура не продукувала 

такого божественно-демонічного плюраліз-

му. І вже таки напевно всі ці речі не існували 

одночасно й симбіотично в жодній іншій 

культурі. З цих катехізичного викладу тез 

бачимо, що навіть на такому початковому 

рівні визначення сутності Європи виникають 

два „світлофори” зовнішнього міфу: Єв-

ропа=європейська культура, та вже на 

релігійному й філософсько–етичному пла-

нах з’являється альтернативність. 

 „Європа та давнє Середземномор’я да-

ли людству[...] Боголюдськість [...] саму ідею 

людини як істоти, співобразної Богові”
19

. Але 

одночасно вона дала нам теорію і практику 

людинобожжя, яку вперше помітив Ф. Дос-

тоєвський і радо привітав Ф. Ніцше. Обидва 

культи зливаються в ідолопоклонстві. Аль-

тернативи невтішні і їхня двоякість у тому, 

що перший – гріховний з погляду христи-

янства, а другий – утопічний у формі й змісті 

– лишає по собі запитання: НАВІЩО?  

 „Європа дала людству поняття (й пра-

ктику реалізації) [...] особистості”
20

. І майже 

одночасно (у співвідношенні людського жит-

тя й епох) запропонувала абсолютне знео-

сіблення. На поч. ХХІ ст. бізнесмени й по-

літики наполягають на електронному індек-

суванні всього людства. Отже людина стає 

віртуальною, навіть у якості індивідуального 

існування – номером. 

 „Європа дала людству історію як по-

ступ”
21

. Не циклічне ходіння по колу чи 

спіралі, а цілеспрямоване крокування до 

прогресу. І ця ж Європа дала людям відчуття 

історії як глухого кута „Про таке до- і 

позаєвропейські культури й (за усіх їхніх 

історичних драм і трагедій) гадки не мали”
22

. 

Треба зауважити, що ми (чи М. Новикова) 

мали на увазі не вкриту тотальним песи-

мізмом Європу кінця ХХ століття чи „При-

смерк Європи” О. Шпенґлера. Різкішим в 

обрисах та відчутнішим фаталізм історії став 

саме зараз, на початку другого десятиліття 

ХХІ віку. До глухого кута історії додалось 

ще й давнішнє відчуження. Ніде й ніколи, 

окрім новоєвропейського досвіду, людина не 

відчувала себе нічиєю. Вона належала Богові, 

людям, родині і роду, своїй землі. Гірке й, у 

певному вираженні, глобалістичне, відчу-

ження читаємо в неймовірно емоційному та 

яскравому романі англійського (!) письмен-

ника П. Дібісі „Згасло світло в країні див”
23

. 

Екстренною допомогою в реставрації тако-

го необхідного (адже – сутнісного) міфу Євро-

пи стала альтернативна історія. Як уже зга-
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дувалося, спочатку в історіографічній практиці 

та галузі історичної реконструкції а згодом – у 

художній літературі. Спочатку – в англійській, 

і надалі – у всіх національних літературах 

Європи й США. 

У літературах слов’янського світу на пере-

шкоді альтернативній історії стояли ще два 

ідеологічні стовпи: приховане язичництво і 

тоталітаризм. Внутрішні міфи Європи („Єв-

ропа – колиска цивілізації”, „Англія – колиска 

Європи”, „Німеччина – мати філософії”, „ле-

генда про скандинавський світ”, „єдність 

Європи у контрастах”, „європейське мислен-

ня”, „європейська історія (розмежовуємо з 

історією Європи)”, „Міфологічне походження 

Європи (у прямому сенсі – з давньогрецького 

міфу про Європу)” та ін.) в конструкції з двома 

вже вказаними „стовпами” творять сакраліза-

цію історії. 

Так, у спробі подолання цієї сакралізації та 

на кшталт прийнятої альтернативізації кож-

ного компонента Європи, як ми вже зазначили, 

діють альтернативні history та story(s). 

Отже, всі дослідження міфу Європи можна 

зарахувати до суми студій з альтернативної 

історії. Міфологізм Європи завжди творив 

альтернативу історизму, і, водночас, вони ра-

зом – парадигму значень цієї загадкової час-

тини світу. І дослідники про це знають. 

Разом з тим, письменники, що пишуть аль-

тернативну історію не завжди роблять це 

абсолютно свідомо. Деякі автори вдаються до 

альтернативізації через технічні потреби (спо-

сіб поєднання відчужених сюжетних ліній, 

складнощі із переходом між композиційними 

елементами) й тому не докладають зусиль 

оформити свої задуми жанровими й сти-

льовими засобами АІ. Тому стан розроблення 

жанру, як і його дослідження, подібний до 

айсберга: марковані тексти складають частину 

наявного банку творів і студій.  

Альтернативи Європи і в Європі наскрізь 

пов’язані з духом руїни. І хоч європейська 

культура – це сад, за визначенням Ж. Ніви, ці 

дві різнопланові якості успішно поєднані. Яс-

кравим тому підтвердженням вважаємо есей 

Юрія Андруховича „Центрально-східна реві-

зія”: „[...] руїни, цей особливий слід, особ-

ливий сад колишнього буття [...] ландшафт 

моєї частини світу достатньо насичений цими 

об’єктами[...] часовий злам у провінціях 

відчутний загалом не так демонічно, як, на-

приклад, у Відні, але все ж більша частина 

того світу лежала в руїнах вже в мить мого 

народження[...]”
24

. Погляд українця Андрухо-

вича на т. зв. „стару Європу” – це погляд 

слов’янського поганина, який живе у квітучій 

„країні бароко” на християнську руїну Європи 

перманентного внутрішнього fin de siècle.  

Цікаво, що момент появи поняття „старої 

Європи” важко визначити, навіть складається 

враження, що Європа є вічно старою. А най-

цікавіше починається там, там на перетині 

цих двох світів, до яких належать Буковина та 

Галичина. Від Галичини до студій з десак-

ралізації історії (першого кроку створення 

вдячного ґрунту для формування жанру АІ) 

долучився Ю. Андрухович, зокрема в романі 

„Московіада” (1992), а від Буковини тихою і 

копіткою працею узявся латати літературні 

білі плями В. Кожелянко. Трохи альтернатив 

від О. Ірванця (роман „Рівне–Ровно”) та 

Я. Яновського (роман у співавторстві з В. Най-

деновою „Долина Бельведеру”), історична 

містифікація від Ю. Щербака (роман „Час 

смертохристів”) – ось і весь арсенал альтер-

нативної історії в Україні. 

Рівень літературознавчого опрацювання 

досягнень у жанрі альтернативної історії також 

неоднаковий у різних країнах. США – гене-

тична колонія Великобританії - найпершими 

почали творити альтернативну історію. Цей 

факт і не викликає подиву, адже нагальна не-

обхідність існування власної історії реалізу-

валась у такий простий, з погляду логіки, 

спосіб. Багаторічний дослідник літератури в 

жанрі наукової фантастики та фентезі, про-

фесор кількох університетів США, письмен-

ник Дж. Клют підготував і перевидав у двох-

тисячних роках енциклопедію фантастики
25

. 

Видання вміщує кілька енциклопедичних ста-

тей, де згадується жанр альтернативної історії 

у його різнопланових ракурсах. 

У полі української науки станом на 2012 

рік було два дослідження, присвячених функ-

ціонуванню жанру альтернативної історії. До-

слідження С. Соболєва, що вилилось у нау-

ково–публіцистичне видання „Альтернативная 

история: пособие для хронохичхайкеров”
26

 та 

дисертаційна праця з ономастики „Онімний 

простір постмодерністського тексту” М. Мак-

симюк
27

, що виконана на матеріалі трьох ро-

манів В. Кожелянка. 

Саме ж метажанрове утворення протягом 

століття розшарувалось на окремі жанри та 

різновиди й прийняло до своїх активів чис-

ленні фабульні схеми інших жанрів, зокрема 

канонічних, таких як історичний роман, беле-

тристика, детективістика, хроніка, фентезі.  
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Anistratenko Antonina. CURRENT STA-

TUS, DEVELOPMENT AND RESERCH OF 

ALTERNATIVE HISTORY AS METAGEN-

RE 

Structure of modern text demonstrates a new 

understanding of the traditional principle of 

reflection. Thanks to this mimetic attraction the 

story gets to a new syncretism level "text-idea." It 

lies in the recovering the series of moments of life 

which have been seen or imagined by the author 

and displayed using artistic means and genre 

models. With the special way it change the genre 

its modern condition and realized itself in the new 

form. This article deals with alternative history 

genre genesis and Ukrainian alternative novels in 

world literary context, its particular, aesthetic, 

thematic, genre features of science fiction, con-

nection with the typical Ukrainian novel. 

Special characters of Alternative history genre 

are combined in modern postmodern novel and 

use it like form for new sense. This refers to the 

approach of literature to document, to the real fact 
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and the creation of the impression of extracre-

dibility through direct imitation of linguistic and 

cultural code of journalism. 

Criticism of society is the most significant 

motif of creativity in AH various formal and 

semantic schemes of the fiction novels. For ex. in 

the frame of an ironic writer gives a long-term 

scheme of the internal economic and legal slavery 

of the citizens of their country. Social and socio-

psychological topics are among of interest to 

authors of fiction genres and alternative history of 

the last century. 

Key words: alternative history, genre 

features, genesis of genre, science fiction, 

historical novel, reflection, novel. 
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ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ  

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ  
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Вылка Л. Трудности адаптации иностранных 

студентов к языковой среде Украины. 

В статье осуществлено анализ современного 

обеспечения социокультурной адаптации иностран-

ных студентов, раскрыто главные трудности во время 

адаптационного процесса, установлено три главных 

уровня адаптации, а также предложено пути решения 

проблем адаптации. В работе акцентировано внимание 

на трех этапах адаптации личности в новое макро- и 

микро среду, а также на трудностях адаптационного 

периода. В статье отмечено, что во время адаптации 

иностранных студентов к языковой среде Украины 

более действенной и эффективной можна cчитать 

такую организацию обучения, которая б обеспечивала 

вовлечение студентов к коммуникативной деятель-

ности, потому что сам процесс общения усложненный 

многими факторами.  

 

 
У сучасних соціальних умовах студентам-

іноземцям важко адаптуватися до умов нав-

чання у вузах України. А.І.Суригін характер-

ризує ці адаптаційні процеси як «гострі» і 

«складні»
1
. Більше того, автор виділяє таке, 

що навчання іноземних студентів повинно 

враховувати «формування системи цілей у 

області адаптації і розробку інструментів ді-

агностики рівня адаптування іноземних сту-

дентів»
2
. Слабка здатність до адаптації про-

являється у тому, що, відчувши по приїзді в 

Україну умовно названий, «культурний 

шок», студент, зазвичай, виявляє малу осо-

бисту активність. Вона супроводжується сла-

бко вираженою особистісною само реалі-

зацією, відсутністю здатності адекватно оці-

нювати вид вибраної діяльності, виникнен-

ням комунікативних проблем, неадекватніс-

тю оцінки чужого для них менталітету. У 

стані адаптивної кризи тільки окремі сту-

денти самостійно можуть знайти вихід із 

складної соціально-психологічної ситуації. 

На початку навчання більшість іноземних 

студентів мають низький рівень інформо-

ваності про політичну, економічну і соціаль-

ну систему України; про норми, звичаї, тра-

диції і культуру народу; про існуючу в країні 

систему вищої освіти. Для більшості студен-

тів вперше виникає проблема інтерна-

ціоналізації, необхідності комунікації з но-

сіями різних соціальних, етнічних, національ-

них норм і культур. Тому основне завдання 

на першому етапі адаптації повинно полягати 

в забезпеченні умов для полегшення мож-

ливих труднощів, які викликані перерахо-

ваними факторами. Це перший початковий 

етап входження особистос ті в нове макро- і 

мікросередовище. Другим етапом є етап соці-

алізації і адаптації особистості в нових ма-

кро- і мікро соціальних умовах. Іноземні сту-

денти – це соціалізовані сформовані особис-

тості, сформовані під дією того середовища, 

в якому виховувались. Вони, як правило, ма-

ють визначену життєву позицію, цільову 

установку, систему цінностей і ціннісні орі-

єнтації. Крім того, кожний студент має свої 

mailto:vilkalida@mail.ru
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специфічні особливості: етнічні, національ-

но-психологічні, психофізіологічні, особисті 

та ін. Третім етапом є етап неадекватного 

психічного і фізичного навантаження. Іно-

земний студент, включений в нове мікро- і 

макросередовище, відчуває природній дис.-

комфорт, оскільки іде перебудова та зміни 

психофізіологічних процесів особистості. У 

початковий період адаптації іноземний сту-

дент знаходиться в «шоковому стані» (у етапі 

стресу):  

• інформаційне перенасичування на всіх 

рівнях; емоційне перенавантаження (нові зна-

йомства, комунікації, мовний бар'єр та ін.);  

• адаптація на побутовому рівні (само-

стійність у розподілі бюджету, самообслу-

говування, самозабезпечення та ін.) Тому 

завдання на цьому етапі полягає в наступ-

ному: 1. У забезпеченні студентів механіз-

мом саморегуляції і допомоги у володінні 

ним; 2. У створенні комфортних умов для 

зняття психофізіологічних труднощів (регу-

лярне медичне обстеження, психологічна під-

тримка та ін.). Вище перераховані особивості 

іноземного контингенту і ряд інших є дже-

релом тих труднощів, які іноземний студент 

особливо гостро відчуває в перший рік пере-

бування у новій країні. Ці труднощі можуть 

бути згруповані таким чином:  

• адаптаційні труднощі на різних рівнях: 

мовному, понятійному, морально-інформа-

ційному, кліматичному, побутовому, комуні-

кативному;  

• психофізіологічні труднощі, пов'язані з 

перебудовою особистості в умовах почат-

кової адаптації і «входження» в нове мікро- і 

макросередовище; • навчально-пізнавальні 

труднощі, пов'язані, в першу чергу, з мовним 

бар'єром; подоланням різниці в системі ос-

віти, адаптацією до нових вимог в системі 

контролю знань: організацією навчально-ви-

ховного процесу, який повинен будуватися 

на принципах саморозвитку особистості;  

• комунікативні труднощі як по вертикалі 

(з адміністрацією навчального закладу, з ви-

кладачами), так і по горизонталі (тобто в про-

цесі міжособистісного спілкування всередині 

міжнаціональної малої групи, навчального 

потоку, гуртожитку, на вулиці, в магазинах 

та ін.);  

• побутові труднощі, пов'язані із від-

сутністю навичок самостійності, прийняття 

рішень і розв'язання проблем. Всі ці групи 

труднощів взаємопов'язані і являють собою 

психологічний бар'єр, подолання якого поєд-

нано з психічними (душевними), особистіс-

ними, емоційними, інтелектуальними, фізич-

ними перенавантаженнями, що підтверджу-

ється дослідженнями. Завдання викладачів 

полягає в тому, щоб створити умови для ус-

пішної адаптації і адекватного функціодуван-

ня особистості іноземних студентів в умовах 

чужомовного соціокультурного і соціопеда-

гогічного середовища шляхом зняття трудно-

щів при їх «входженні» в нове мікро- і мак-

росередовище. У сучасних концепціях нав-

чання вивчення іноземної мови розглядається 

як відображення культури відповідного на-

роду, як оволодіння іншомовною культурою і 

як засвоєння світових духовних цінностей. 

Таким чином, таке навчання передбачає не 

тільки формування в студентів-іноземців, що 

вивчають українську мову, необхідних іншо-

мовних умінь та навичок, але й ознайомлення 

через мову держави, в якій вони живуть і 

навчаються, з її культурою, традиціями, істо-

рією та сучасністю. Під час адаптації інозем-

них студентів до мовного середовища Укра-

їни найбільш дієвою та ефективною можна 

вважати таку організацію навчання, яка за-

безпечувала б залучення студентів до кому-

нікативної діяльності, адже саме процес спіл-

кування ускладнений багатьма чинниками. 

Насамперед, треба зважати на той факт, що 

новий матеріал має опиратися на вже вив-

чений, і це дещо обмежує форми роботи. Та-

кож при вивченні української мови інозем-

ними студентами першочергову роль відіграє 

мотивація, тобто переконання в необхідності 

засвоєння лексичного потенціалу цієї мови. 

Мотивація навчального процесу найбільше 

залежить від правильної організації власне 

процесу, а також від якості навчальних мате-

ріалів, майстерності викладача і багатьох ін.-

ших чинників. Одним з таких чинників є 

білінгвізм в Україні. Хоча незаперечним фа-

ктом є те, що українська мова є єдиною дер-

жавною мовою України, мовою її органів 

влади та усіх державних інституцій, мас ме-

діа та ін. Але, на превеликий жаль, в деяких 

областях України більша частина населення 

використовує переважно російську мову. Це 

активне або пасивне використання саме ро-

сійської мови, зумовлене об'єктивними при-

чинами: нашим історичним минулим, геопо-

літичною ситуацією, розвитком національної 

культури, зрештою, нашою ментальністю. 

Адекватне ставлення до такої ситуації білінг-

візму характерне для нас українців – гро-

мадян України. Але мовна ситуація в Україні 

дуже швидко стає очевидною для будь-якого 

іноземця, який одразу ж зіштовхується із 

проблемою двомовності у практичному пов-

сякденному житті українців, коли він розу-
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міє, що у багатьох регіонах у більшості сфер 

життя домінує російська мова – мова іншої 

сусідньої держави, яка, до того ж, не вивча-

ється у навчальних закладах. А тому інозе-

мець опиняється у ситуації невизначеності та 

двоякості. З одного боку, вивчення україн-

ської мови як державної – завдання звичайне 

й усім добре зрозуміле. А з іншого боку, що 

ж робити з цією мовою і навіщо її вивчати, 

якщо мовне середовище навколо якесь не 

дуже зрозуміле для іноземця – «наполовину 

російсько-українське». Викладання українсь-

кої мови ускладнюється багатьма чинниками. 

Це і відсутність навчально-методичної літе-

ратури, обмаль довідкових джерел, аудіо та 

відео засобів навчання. Але один з найва-

гоміших чинників – вищезгадана двомовність 

українців у їх щоденному житті. Тому пер-

шочерговим завданням для педагога стає 

мотиваційне завдання – виклик та стимулю-

вання мотивації іноземних громадян, «тобто 

переконання в необхідності вивчення та за-

своєння...» української мови як іноземної
3
. І 

від того, наскільки студент увійде у процес 

навчання, організує себе і свою навчальну 

діяльність, залежить кінцевий результат. Ос-

кільки курс «Українська мова для іноземних 

студентів» є практичним курсом, то і мета 

його також практична – практичне оволодін-

ня мовою. Вона полягає у формуванні кому-

нікативно-професійного спілкування інозем-

них студентів. Тобто, комунікативний аспект 

є основним фактором, який формує методич-

ний підхід викладача-мовника до викладання 

української мови іноземним студентам. Інак-

ше, викладання і навчання мови має комуні-

кативну спрямованість. У процесі формуван-

ня комунікативних умінь щодо вивчення ук-

раїнської мови іноземцями, найбільш дієвою 

та ефективною можна вважати таку органі-

зацію навчання, яка забезпечувала б залучен-

ня студентів до комунікативної діяльності. 

«Комунікативний підхід передбачає вихід у 

такі ділянки комунікації, де проявляються на-

міри та інтенції мовця, його рольові харак-

теристики, особливі стратегії мовленнєвої 

поведінки. В центрі уваги опиняються питан-

ня, пов'язані з використанням мови у конк-

ретних мовленнєвих актах, явища мовної та 

мовленнєвої варіантності»
4
. Розвиток комуні-

кативних навичок у процесі вивчення україн-

ської мови іноземцями ускладнений багатьма 

чинниками. Одним з яких є те, що новий ма-

теріал має опиратися на вже вивчений, і це 

дещо обмежує форми роботи. Інший полягає 

у тому, що «при вивченні української мови 

іноземними громадянами першочергову роль 

відіграє мотивація, тобто переконання в не-

обхідності її засвоєння...»
5
. І від того, нас-

кільки студент увійде в навчання, прийме 

його мету, умову і організує себе в свою нав-

чальну діяльність, залежить кінцевий резуль-

тат. У найновіших методиках рекомендується 

вводити нову інформацію чи нову лексику 

так, щоб її можна було зрозуміти з контексту. 

Викладач має подати її таким чином, щоб 

якомога менше використовувати англійську 

мову. Для цього повинні застосовуватись всі 

можливі аудіовізуальні засоби, міміка, жести, 

творчий потенціал. Тобто викладач має не 

просто подавати нову інформацію, а найтов-

хувати на її розуміння. Оскільки відмінності 

говоріння і письма вагомі, то на заняттях з 

української мови, мета яких розвинути кому-

нікативні навички студентів, викладач по-

винен враховувати ці особливості і вчити 

студента висловлюватися правильно. Комуні-

кативна мовна компетенція передбачає ово-

лодіння правильною артикуляцією та здат-

ністю підбирати відповідні мовні засоби, ви-

ходячи з комунікативних намірів. У цьому 

процесі можна розрізнити наступні основні 

компоненти:  

• лінгвістичні (такі мовні навички, як го-

воріння, читання, аудіювання, письмо);  

• прагматичні (підбір вербальних та не-

вербальних засобів відповідно до конкретно-

го мовного акту);  

• соціокультурні (вивчення культури та 

звичаїв країни, мова якої вивчається).  

Взаємодія всіх цих компонентів забезпе-

чує здійснення вдалого комунікативного ак-

ту, тобто взаєморозуміння. Вивчення україн-

ської мови іноземними студентами має за 

мету успішне спілкування з носіями мови, а 

також сприйняття українських текстів, отже 

користування мовою. При цьому вивчення 

мови завжди пов'язане з вивченням культури 

відповідної нації. Ми повинні виходити з 

того, що той, хто вивчає мову, є вмотивова-

ним. Не дивлячись на це, викладач потребує 

певних стратегій для того, щоб підтримувати 

цю вмотивованість довгий час. Для цього ре-

комендуються наступні стратегії:  

• ситуація на занятті повинна бути пов-

ністю використана;  

• текстові матеріали повинні підбиратись 

таким чином, щоб вони містили цікаві теми 

та розмовні моделі;  

• комунікативні вправи повинні прово-

дитись регулярно, але завжди короткими фа-

зами;  
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• слід особливо наголошувати на тому, 

що українська мова потрібна для щоденного 

спілкування.  

З перших занять повинна практикуватись 

вільна комунікація, тобто вираження власних 

думок, пропозицій, суджень, пояснень, запи-

тань у незапланованих ситуаціях. Викладач 

може починати заняття із запитання, які без-

посередньо стосуються життя студентів: «Як 

ваші справи? Що ви робили вчора? Як ви 

провели вихідні? Який фільм ви переглядали 

вчора?» Для активізації раніше вивченої лек-

сики та розвитку креативних здібностей на 

початку заняття можна проводити різнома-

нітні вправи: асоціограми, навчальні картки, 

ланцюжкові ігри, маленькі кросворди, впра-

ви, типу питання – відповідь. Подальшою 

формою розвитку комунікативних навичок є 

короткі діалоги, які базуються на мовних мо-

делях, але містять власні судження студентів. 

Дуже часто ці вправи вимагають роботи у па-

рах, під час якої студенти-іноземці спілку-

ються між собою українською мовою. Важ-

ливо вернути увагу на те, щоб партнери у 

діалогах змінювалися. Ще одним видом ко-

мунікативних вправ є рольова гра, яка вико-

ристовується для відображення побутових 

ситуацій, наприклад, дорожня пригода, по-

купка, планування вільного часу тощо. До 

рольової гри належить також посилене ви-

користання стимуляції. Для цього студенти 

розподіляються на групи за інтересами та 

визначаються функції учасників. Спільним 

для цих вправ є те, що вони повинні розви-

вати креативні здібності студентів, активі-

зувати їх фантазію та акторський потенціал, 

який прихований майже в кожній людині. 

Проведення занять має викликати приємні 

емоції, що сприяють засвоєнню матеріалу. 

Ефективність процесу формування комуні-

кативних умінь також може забезпечуватись 

шляхом залучення студентів до діяльності, 

яка максимально моделює навчальний про-

цес і створює умови для професійно орієнто-

ваного спілкування. У вирішенні даних проб-

лем доцільно було б запроваджувати такі еле-

менти комунікативної діяльності, як ситу-

ативне мовлення та комунікативні блоки. 

Коли мова йде про оволодіння професійною 

термінологією, цей процес може відбуватися 

на основі прикладів мовленнєвих ситуацій, 

діалогів та полілогів. Щодо мовленнєвої си-

туації, то необхідною умовою є той факт, що 

вона має бути якнайповніше наближена до 

умов природного спілкування і стимулювати 

студента до мовленнєвої діяльності. Доціль-

ним є створення комунікативних ситуацій у 

формі діалогу, оскільки саме він передбачає 

природне та повне використання аудіо та 

мовленнєвих вмінь. Діалоги можуть бути різ-

ної тематики. Для прикладу: 1) розмова між 

лікарем і пацієнтом у лікарні; 2) розмова між 

аптекарем і покупцем у аптеці; 3) розмова 

між продавцем і покупцем у магазині; 4) 

розмова касира і клієнта тощо. При такій 

формі роботи студент-іноземець вчиться ви-

словлювати свої думки, судження з приводу 

різних життєвих ситуацій, отримувати необ-

хідну інформацію. Добре і вміло органі-

зована бесіда чи дискусія в найвищій мірі 

може сприяти введенню, розкриттю значення 

і закріпленню того чи іншого терміну. На 

нашу думку, за допомогою саме таких видів 

роботи може відбуватись найбільш активне 

засвоєння термінології та професійної лек-

сики студентами медичних спеціальностей. 

Отже, у нашій статті ми намагались висвіт-

лити основні проблеми адаптації студентів-

іноземців до мовного середовища України та 

можливі шляхи їх вирішення.  
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Vylka L. THE DIFFICULTY ADAP-

TING OF FOREIGN STUDENTS TO THE 

LINGUISTIC ENVIRONMENT OF UK-

RAINE. 

This paper analyzes the contemporary prob-

lems of socio-cultural adaptation that foreign 

students have to face in nowedays Ukraine. The 

major difficulties during the adaptation process 

and the ways of solving the problems of 

adaptation are considered on three main levels. 

The paper focuses on the three stages of entering 

the new individual macro and microenvironment 

and the difficulties arising on each of these 

stages. It has been indicated in the paper that 

during the adaptation of foreign students to the 

linguistic environment of Ukraine the most 
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effective and efficient organization there should 

be considered the study, which would ensure the 

involvement of students in communicative 

activities, with consideration of factors which 

complicate the communication process. 

The effectiveness of the process of formation 

of communicative skills may also be provided 

by engaging students in activities that  stimulate 

the process of studying and creates conditions 

for professionally oriented communication. In 

addressing these issues it would be appropriate 

to introduce such elements of communication as 

situational broadcasting and communication 

blocks. When it comes to mastering professional 

terminology, this process can be based on 

examples of speech situations and dialogues as 

well as polylogue. As for the speech situations, a 

necessary condition is that it should be made in 

the manner close to the natural conditions of 

communication and encourage the student to 

speech activity. It is appropriate to create 

communicative situations in the form of a 

dialogue, because it provides a natural and full 

use of audio and speech skills. Dialogues can be 

dedicated to different subjects. For example: 1) 

conversation between doctor and patient in the 

hospital; 2) conversation between the pharmacist 

and the buyer in pharmacy; 3) conversation 

between the seller and the buyer in the store; 4) 

the cashier and the customer conversation and 

more. In this form the foreign students learns to 

express their thoughts, opinions about various 

life situations obtain the necessary information. 

Well and skillfully organized conversation or 

discussion may facilitate in the highest degree 

the introduction and practical operationalization 

of the new linguo-cultural knowledge and 

experience in the shotest terms. In our view, 

through the work of such technique there may 

achieved the most active mastering of ter-

minology and professional vocabulary by the 

students of medical specialties. 

Keywords: adaptation, bilingualism, inno-

vative technology, socio-psychological situation 

internationalization. 

 

Received 22-10-2015    

Advance Acces Publischer: November 2015 

 



Мовознавство, літературознавство 

АПСНІМ. – 2015. – № 3 (7) 83 

УДК 821.161.2.09.(477.83)„196/197” 

 

Ірина СКРИПНИК, 

ВДНЗ України “Буковинський державний 

медичний університет”, 

Чернівці (Україна), 

 

 

 

 

Iryna SKRYPNYK, 

Higher State Educational Establishment of 

Ukraine «Bukovinian State Medical 

University», 

Chernivtsi (Ukraine), 

tirovyvan@gmail.com  

 

 

 

ЗБІРКА “ПОСТАТЬ ГОЛОСУ” ЯК 

ОБРАЗ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

В ДІАЛОЗІ З ПРИРОДОЮ ТА 

ПРИМУСОВОГО ФІЗИЧНОГО 

МОВЧАННЯ В ДІЙСНОСТІ  

 

THE COLLECTION "FIGURE OF VOICE" 

OF GREGORY CHUBAY AS AN IMAGE 

OF MONOLOGUE SPEECH IN A 

DIALOGUE WITH NATURE AND OF A 

COMPULSORY PHYSICAL SILENCE IN 

REALITY 

 

Ключевые слова: Григорий Чубай, тотали-

тарный режим, речь, голос, образ, природа, 

самобытность. 

 

 

Скрипник Ирина. Сборник "Фигура голоса" 

Григория Чубая как образ монологической речи в 

диалоге с природой и принудительного физичес-

кого молчания в действительности 

Сборник "Фигура голоса" состоит из выбранных 

юношеских стихов Григория Чубая. Сборник напол-

нен внутренней глобальностью, которая выходит 

наружу и декларирует свой сознательный протест 

против цивилизации как смерти культуры. Лири-

ческий герой находится в пограничном состоянии, 

где-то на "грани крика" и дикого, почти злостного 

молчание ради выживания в системе, которая нена-

видит слышать своих же "винтиков". В этом и 

заключается беззащитность поэта, основным инстру-

ментом которого являются слова, язык, речь, но, волей 

судьбы, слова в тисках режима деформированы, про-

глочены в глубину психики автора. Даже название 

сборника апеллирует читателя к только фигуре голоса, 

как к чему-то призрачному, мигающий, похожем на 

тень в темной комнате. Сборник "Фигура голоса" яв-

ляется ярким примером того, что украинская лите-

ратура выстояла все возможные режимы и не потеряла 

свое слово, своей колоритный и независимый язык 

образов и гениальных метафор. 

 

 
Збірка “Постать голосу” складається з ви-

браних юнацьких віршів Григорія Чубая. Наз-

ва надзвичайно тонко й символічно під крес-

лює онтологічні драми ліричного героя. З од-

ного боку, маємо широкоплановий монолог у 

діалозі (це, коли інша сторона діалогу лише 

“постать голосу”, а не сам голос, лише віддер-

калення), а з іншого – фізичне мовчання як 

єдиноправильний шлях зберегти свою “ін.-

шість”.  

Костянтин Москалець з цього приводу ро-

бить висновки: “Уважно вчитуючись […] зна-

ходимо, відтак, два ключові для поетичної фі-

лософії Грицька Чубая орієнтири: прихід до 

себе тотожний можливості говорити – і чути – 

справжні речі; на противагу ж з’являється 

антиномічний двійник, коли самовтрата озна-

чає не тільки виступання з автентичності, а ще 

й лихий надмір “не тих”, фальшивих слів та 

людей, єдиним порятунком від яких стає сві-

доме, затяте  мовчання”
1
. 

mailto:tirovyvan@gmail.com
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Уся збірка просякнута внутрішньою гло-

бальністю, яка виходить назовні й декларує 

свій свідомий протест проти цивілізації як 

смерті культури у шпенглерівському розумін-

ні. Цікаво, що культура та природа як первіс-

ний стан окультуреності людини з усіх боків 

просто проростають, вилізають назовні, борю-

ться з ненависними поетові цивілізаційними 

клешнями. Яскравим прикладом до цього мо-

же послужити вірш “Трава”, до якого ми по-

вернемось згодом. 

Зачинає збірку поезія “Я ніколи ні про що 

не запитував…”, що якраз рецитує внутрішню 

глобальність монологу ліричного героя. Гри-

цько Чубай настільки гармонійний із приро-

дою, що в нього навіть не було внутрішньої 

потреби запитувати щось у Природи. Він сам 

жив за її законами, мовчки думав і знав, що в 

ній все гармонійно поєднано. А от цивілізація 

розриває цю гармонію, як перерізує пуповину, 

що поєднує дитя з матір’ю. Важливим концеп-

том тут виступає довіра в релігійному та 

міфологічному розуміннях.  

Я ніколи ні про що не запитував 

ні в тиші, ні в грому, які жили зі мною 

поруч. Я мовчки жив, я мовчки міркував, 

скільки ж то кисню дає щодня те дерево, що 

під вікном,  

який - то вийде стіл а чи кушетка  

із дерева того за кілька літ 
2
. 

Кругозір ліричного героя глобальний у 

своїй речевності та окремовості. Споглядання 

увінчується раптовим приходом “постаті голо-

су мойого”, яка запитує сама в себе те, що 

письменник потенційно вже знав, те, про що 

він міркував, як у молитовності – подумки. Це 

своєрідний момент осяяння – те, що мало 

прийти, прийшло й перетворило звичайні речі 

на міфопоетичну реальність. Постать голосу 

звернулася до дерева: 

доброго ранку, зелена пташко, 

чи не втомилась ти всеньке літо 

понад хатою літати? 

Сядь на підвіконня, 

я пшона тобі винесу, 

зелена пташко
3
. 

Це істинне існування в собі, що може 

перевтілити дерево на пташку, нагодувати її і, 

таким чином, віддячити йому та природі за дар 

знання та ініціалізації. “Відтепер поетові, як 

первісному чародієві, що пройшов усі стадії 

ініціалізації, вділяються дари таємних знань. 

Він починає розуміти мову побутових речей, 

риб і птахів, уміє бачити їхнім баченням, чути 

їхнім слухом, читати – і записувати – їхні 

думки” 
4
: 

фіолетові водорості тіней 

повиростали у ній аж до стелі 

і тільки ще де-не-де поміж ними 

блукають червоні продовгуваті риби 

що відбились від косяка призахідного 

сонці 
 

і вже ти зачудовано слухаєш 

як чотириноге крісло намагається 

переконати шафу 

в тому що вона є родичем восьминога
5
. 

Саме такі образи та поетичні почування 

об’єднують Григорія Чубая в одне концеп-

туальне версифікаційне поле з Езрою Паун-

дом, Томасом Еліотом, Герасимовичем, Анто-

ничем, раннім Тичиною та Бруно Шульцом. 

Інший бік мовчання бачимо в поезії “І знов 

нестерпно тихо настає…”. У цьому тексті про-

слідковується глибока прострація поета перед 

рутинною та світовою веремією. Таке прожи-

вання для нього чуже та нестерпне: 

І знов нестерпно тихо настає 

якась чужа зухвала веремія, 

де тінь моя мене не впізнає, 

де голос мій і той мені чужіє
6
. 

Свою знімовану душу Чубай тут порівнює 

з хрестом і проводить акт саморозпинання. Це 

– природна реакція на нестерпний тягар, де 

навіть звичне для нього, органічне – слова, 

оминаються. Невимовленість – психічний бунт 

й чітке протиставлення вищості поетичного 

“я” зі світом: 

Я там мовчу. Задихано мовчу. 

Я там слова навшпиньки обминаю. 

Мов хрест важкенний, душу волочу, 

і сам себе на ньому розпинаю
7
. 

Ліричний герой перебуває в межовому 

стані, десь на “грані крику”. Тобто, ми маємо, з 

одного боку, мовчання, а з іншого – депре-

сивне анотування голосу. Крик та сам текст 

виступають єдиним способом “виговоритися”. 

Страх приходить подивитися на пробігання 

цього стану, але його з’ява – лише миттєвість, 

він лише тінь самого страху, бо, насправді, він 

не забирає з собою ані звуку; страх – пасив-

ний, і ліричний герой знову залишається зі 

своєю невимовленістю сам на сам: 

Та він лиш мить торкається плеча 

і геть іде, не взявши ані звуку, 

і знов, моє мовчання, як свіча, 

поодаль слів блукає тихо руко. 
 

Над ним небес дірявий балаган. 

Над ним пригасле місячне багаття… 

Та цілий гурт немовлених благань, 

які все більше схожі на прокляття
8
. 

Очищення голосом не відбувається. При-

сутнє якесь циклічне пробігання однієї й тої 

самої дії, яка в чомусь найосновнішому відбу-



Мовознавство, літературознавство 

АПСНІМ. – 2015. – № 3 (7) 85 

вається з помилкою, й ліричний герой не може 

встановити, у чому полягає неправильність 

ритуалу. 

Уже в “Постаті голосу” ми спостерігаємо 

образи, які набудуть свого апогею в модерній 

поемі “Вертеп” – глибока ненависть до циві-

лізації, до тоталітарної системи й терору люд-

ської свідомості, масовості й натовпу, що 

навіть не вміє думати. 

Вірш “Моя задихана коридо…,” окрім нос-

тальгійних іспанських мотивів має ще й проти-

ставлення теперішнього минулому – радян-

ського з європейським. У четвертій строфі зву-

чить риторичне запитання: “Чи, може, совість 

до музею, / поки не пізно, відвести !?”
9
. Радян-

ську владу ліричний герой розцінює як епоху 

ерзаців: 

Рядочком кожним і абзацом, 

і кожним всміхненим кліше 

кричать газети про ерзаци –  

ерзаци душ з пап’є-маше
10

. 

Поетові гидке саме поняття кальковості 

проживання, а не самого життя, безглуздої ви-

димості синтезованої цивілізації з всякими 

вождями на її чолі: 

Замість часу – ерзацгодину, 

замість людей – ерзацлюдину, 

а всім крикливим на догоду 

ми подамо ерзацсвободу! 

І для годиться ще й посієм 

із власних рук ерзацмесію
11

. 

Ця поезія є вишуканою сатирою на всю он-

тологічну та екзистенційну сутність радянської 

системи. Грицько Чубай навмисне окремі 

строфи подає своєрідним спічевим стилем, як 

промову біля трибуни чи одне з багатьох куль-

тових радянських гасел. Це додає ще більшої 

бутафорності висміюваному та риторичності 

текстові. 

Викривальним тоном пронизаний твір під 

промовистою назвою “Гіпноз”. Написаний у 

формі гіпнотичного навіювання вірш апелює 

до абсолютної заблокованості комуністичного 

режиму. Автор, просто шокуючи, заявляє: вся 

українська нація просто спить, її загіпнотизу-

вали й показали єдино правильну дорогу; це не 

життя, а суцільна психопатія: 

Ви не бачите цієї тюрми 

Ви не чуєте цієї мови 

Ви бачите лише цю дорогу 

Ви чуєте лише мій голос 

А тепер розслабте своє тіло 

Ви засинаєте 

Вам сняться чудові сновидіння 

Про гастроном і єдину дорогу 

І ви спите… 

Спите...
12

 

Поезія “Вдосвіта” продовжує ці ж настрої. 

А остання строфа просто геніальна у своїй 

простоті прозріння, яке мало б остаточно пере-

рвати пуповину зв’язку між народом та ни-

щівною системою: 

ми ще не думаємо про те чому 

ці марші звучать зовсім так 

як колискові
13

. 

Грицько Чубай говорить, що нас приспали, 

як малих дітей приспали. Цілу націю з тися-

чолітньою історією просто взяли й приспали. І 

те, що Росія не приховує свою гегемонію, під-

креслює її уроборичний комплекс матері, яка 

пожирає те, що потенційно вважає своїм ди-

тям. Колискова ж є невід’ємним символом ма-

тері, навіть, якщо вона міфічний звір. 

У творах Григорія Чубая дуже часто зустрі-

чається символ дерева (це взагалі один із най-

улюбленіших його символів), який у різних 

поезіях набуває інколи абсолютно протилеж-

них конотацій. “Постать голосу” репрезентує 

декілька, інколи абсолютно кардинальних, 

виявів цього символу. Часто дерево виступає у 

дефініціях зеленого кольору і це є класичним 

виявом життєствердної енергії природи. Але 

маємо й всохле дерево, що моделює проти-

лежні до попереднього вияву конотації.  

Цікавим бачимо образ дерева у верлібрі 

“Дерево парадоксальності…”. Парадоксаль-

ність цього дерева породили радянська сис-

тема, сам абсурд проживання-існування в та-

кому режимі та цивілізація, яка може давати 

лише патологічні плоди, та й зрештою сам ріст 

цього дерева протилежний до росту звичай-

ного дерева на лоні природи: 

дерево парадоксальності 

корінням вгору посаджене росте 

і десь там під землею 

на ньому вже спіють 

квадратні груші
14

. 

Версифікаційну лінію бутафорності, маска-

радності та взагалі акту вдягання масок, при-

творних облич продовжують вірші “Дон 

Кіхот”, “Новорічне”, “Таємна тиш вечірніх 

перевтілень…”. Невпинний перебіг початку в 

кінець та кінця в початок маскараду бачимо в 

поезії “Новорічне”. А в “Таємній тиші..” вза-

галі присутній театр життєвого абсурду, де 

ліричний герой розуміє, що залишитися із 

своїм власним обличчям й обійтися без пере-

вдягань практично неможливо, бо такі правила 

гри. Ми спостерігаємо викриття чи не однієї з 

життєвих псевдоістин – насправді речі не є 

тими, якими ми собі їх уявляємо, це є великим 

оптичним самообманом, особливо, коли цю 

думку нам нав’язують: 

і на останок стишено послухай, 
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щоб маскарад відчуть уже сповна 

як поночі дзижчить велично муха, 

що має тінь сіамського слона
15

. 

Неодмінним для поетичного сприйняття 

Грицька Чубая є протиставлення митця – на-

товпу. У збірці “Постать голосу” такі образи 

нерозривно поєднані з театром, перевдяганням 

та лицедійством. Творець тут завжди самотній 

і навіть, якщо його допіру слухають, дивляться 

на його гру, то це лише до певного моменту. 

Потім неодмінно настає екзистенційний злам 

та самотність. 

У поезії “Дон Кіхот” присутній образ мит-

ця XX століття, який бореться уже не з 

вітряками, а чимось набагато реальнішим і 

сильнішим, але ця боротьба не перестає бути 

смішною, оскільки, в принципі, користі не 

приносить ні країні, ні самому митцеві: 

Вітряк задумливо осмислює свій рух. 

Надвоє переламується шпага. 

То ж грайся у безумство одчайдух, 

тоді й повірять, що у тебе є одвага
16

. 

Більшість творів аналізованої збірки мають 

у собі мотив самозанурення, що практично 

суголосний із мотивом і проблемою мовчання, 

внутрішнього поліфонічного монологу. Це теж 

ритуал, тим паче, що він часто версифікаційно 

поєднаний із символом води, дощу. Наприк-

лад, у творі “Вечір” такий ритуал перебиває 

зовнішній чинник, але відчуття втаємниченості 

залишається: 

ти забув навіть про те 

що треба дихати 

і лишень тоді як із сусідньої кімнати 

покличуть вечеряти 

раптом опам’ятаєшся і гарячково почнеш 

шукати 

довкола себе  

акваланг
17

. 

Антицивілізаційні настрої корелюють вір-

ші “Трава”, “А я тебе давно уже забув”, “Так 

спроквола надходить” тощо. Поезія “Трава” 

написана від першої особи й це ще більше 

підкреслює конфлікт культури та природи з 

цивілізаційними вбивчими процесами. Це, як 

монолог-сповідь, цивілізаційний зойк трави, 

але й чітка саморефлексія та самоідентифіка-

ція: “я трава”. Ця первісна рослина, дика, “пра-

давня” – за самою класифікацією автора, має 

ще конотації чогось первинного в природі та 

людині як такій, що безнастанно намагаються 

знищити або зробити лише технічним деко-

ром: 

Я трава прадавня дика трава 

до билиночки вирвана до стеблиночки 

витоптана і врешті гудроном гарячим 

напоєна і здавалось назавжди 

під ним похована
18

. 

Проте Чубай свідомий того, що насправді 

все остаточно вбити не вдасться нікому, і все 

рухається по спіралі. Період, в якому він пере-

буває, лише остання фаза, після якої настане 

циклічне очищення. Інша справа, що такі про-

цеси йому глибоко неприємні. Трава, тобто 

життя, все одно переможе: 

та сьогодні вранці я потрощила  

ваші асфальти 

росту 

ось я вже вам по пояс 

ось я вже вам по шию 

ось я вже вам по очі 

і дивлюся у очі віщо 

ось я від вас уже й вища 

я трава
19

. 

Остання строфа найглобальніша. Трава го-

ворить, що вона прийшла нагадати людям, ким 

вони є. Ця трава є посланцем Бога, трава-ян-

гол, яка зносить на собі тортури цивілізації, 

щоб пригадати першопочатки світу. Вона різко 

декларує: 

я просто трава і я не про себе 

прийшла вам нагадувати бо ви не тільки 

мене одну забули я прийшла вам нагадати 

що ви все-таки люди і що ви також 

повинні щодня рости 

я трава
20

. 

Частим у всій творчості Григорія Чубая є 

образ дому. Це, як і традиційний символ чо-

гось рідного й того, в чому можна знайти при-

хисток, щось природно тепле й затишне. Але 

існує й мотив дому в собі. Тої кімнати в мозку, 

куди втікає ліричне “еґо” поета, де найзруч-

ніше виголошувати свої монологи та вироки 

системі й цивілізації. Зазвичай, такий образ 

дому-в-собі супроводжується означенням бо-

лю, втоми, психологічного виснаження: 

Я там мовчу. Приречено мовчу 

під тихим криллям втомленого дому 

і знов свічу мовчання, як свічу, 

за упокій собі ж таки самому
21

. 

Поезія “Постаті голосу” надзвичайно фло-

ристично-фаунальна. І саме такі мотиви заспо-

коюють зболену свідомість та підсвідомість 

поета. Це тонка лірика проживання ідилії при-

роди, її оречевлення. Тут присутній і ледь 

вловимий еротизм, чи, радше, ерос, що сприяє 

якісному діалогові та полілогові з природою. 

Також важливу роль відіграє музичність – 

синестезія версифікаційних елегій письмен-

ника. Саме такими настроями переповнений 

текст “Музика”. Тонке сприйняття та суто пое-

тична рецепція музики створює геніальну 

картину дивовижних метаморфоз: 

І бігла музична струнка олениця, 
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і птаха музична кудись летіла… 

і стояла моя зачудована ницість. 

Тремтіла… і деревом стати хотіла
22

. 

Схожі кореляції створюють інтимні вірші 

цієї збірки. Наприклад, вже майже народний 

хіт у виконанні сина поета Тараса Чубая “Коли 

до губ твоїх…”. Чистота та святість почуттів 

вражають. Відчувається перебування лірично-

го героя в стані напівзомління та заглядання у 

задзеркалля очей жінки, де залишається лише 

миттєвість до повного злиття з коханою: 

Зіниці твої виткані із подиву, 

в очах у тебе синьо і широко… 

Але до губ твоїх лишається півподиху, 

до губ твоїх лишається півкроку
23

. 

“Постать голосу”, на нашу думку, далеко 

не схожа на збірку дев’ятнадцятилітнього юна-

ка. У цьому є щось містичне й загадкове. Оче-

видно, саме це, як нікого пов’язує Грицька 

Чубая з Б.І. Антоничем, які чи то Божим про-

видінням, чи то силою власного розуму та 

геніальності, зуміли відчути, що проживуть на 

цій планеті дуже мало й через це неймовірно 

швидко намагались великими порціями видати 

все те, що приховували за своєю деміургічною 

“іншістю”. 
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Skrypnyk Iryna. THE COLLECTION 

"FIGURE OF VOICE" OF GREGORY 

CHUBAY AS AN IMAGE OF MONOLOGUE 

SPEECH IN A DIALOGUE WITH NATURE 

AND OF A COMPULSORY PHYSICAL 

SILENCE IN REALITY 

The collection "Figure voice" consists of 

juvenile poems of Gregory Chubay. The entire 

collection is imbued with an internal global 

character that exposes itself and declares its 

conscious protest against the civilization as a 

death of culture. The persona is within a boundary 

condition, somewhere on the "verge of shouting" 

and wild, almost willful silence in order to survive 

in a system that hates hearing its own "cogs". This 

reveals the helplessness of the poet, whose main 

instrument is word, language, speech, but words 

fated in the grip of the regime are warped, 

unsubstantiated, silenced, swallowed into the 

depths of the author's psyche. Even the title of the 

collection refers the reader to the figure of the 

voice only, something ghostly, someone who 

disappears, similar to the shadow in a dark room, 

to a more visual, not auditory image that depicts, 

describes, but does not speak. The first thing that 

comes to mind is a sign language, deaf expression. 

The figure has to express emotions of 

synchronous masks of a semi-life flow in a 

blocked regime. Major part of the analyzed 

collection has a motive of self-exposure that is 

almost unified with the motive and the problem of 

silence, inner polyphonic monologue where 

speaking with yourself is the only possible way 

not to go crazy and not to lose one's sense of 

speech, enunciation for the sake of life. The 

collection "Figure of voice" is a bright proof that 

Ukrainian literature survived all the possible 

regimes and has not lost its word, and its vibrant 

independent language of images and brilliant 

metaphors.  

Keywords: Gregory Chubay, totalitarian 

regime, language, voice, image, nature, dis-

tinctiveness. 
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Давыденко И., Тюленева Е., Парастивьюк Е. 

Профессор Н. М. Шинкерман – основатель кафед-

ры патологической анатомии и современной пато-

логоанатомической службы на Буковине. 

Авторами в статье изложены этапы жизненного 

пути профессора Наума Моисеевича Шинкермана – 

выдающегося ученого, профессионального препо-

давателя и врача-патологоанатома, который стал 

организатором кафедры патологической анатомии и 

современной патологоанатомической службы на 

Буковине. За основу взяты материалы, которые 

хранятся в архивах Буковинского и Одесского 

государственных медицинских университетов, и в 

документации организованной им кафедры, включая 

также бесценную для всех нас «Историю кафедры 

патологической анатомии Черновицкого меди-

цинского института (1944-1969)». 

 

Department of Pathology, affiliated to the 

Chernivtsi State Medical Institute, started working 

at April 1945. Firstly, there were no professional 

teachers at the Department, and doctors taught 

other doctors. In September 1945 Professor Naum 

Moiseyevich Shinkerman came to the Department 

as a professional teacher and physician-patho-

logist. In fact, he was the creator of the Depar-

tment of Pathological Anatomy and modern pa-

thomorphology service in Bukovina. 

The past history documents about his life are 

still remaining in archives of Bukovina and 

Odessa State Medical University, also present in 

the "History of the Department of Pathological 

Anatomy of Chernivtsi Medical Institute (1944-

1969)". This priceless work was done on Russian, 

about 39 pages of typewritten text. 

There is some interesting information about 

Professor Shinkerman in the archival documents 

of Higher School of Ukraine "Bukovina State 

Medical University" (former Chernivtsi State 

Medical Institute). In 1953, due to the “doctors’ 

investigation”, Naum Moisevich was required to 

prove his personality and medical diploma 

validation at the public court of the 1st region of 

Stalin's district of Chernivtsi. This problem was 

mailto:tuleneva@bsmu.edu.ua
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caused with different spelling of his name in the 

medical diploma (Nuhym Moschcowitz Sheyn-

kerman) and in the identity documents (Naum 

Moiseevich Shinkerman)
1
. 

There is no doubt that the outstanding N.M. 

Shinkeman’s writing talent was manifested in his 

early ages. It is certainly known, that before and 

during his studying at medical school, he worked 

as a proofreader of Russian in the Odessa 

newspaper "Zarya". Later, being worked as the 

Head of the Department of Pathological Anatomy 

in Chernivtsi Medical Institute, Professor N.M. 

Shinkerman fruitfully continued his activity in 

informatics media.  

 

 
 

Given arguments are especially interesting, 

due to fact that this Professor didn't belong to 

educated family. His father, Moshko Mende-

levich, was a watchmaker, and his mom, Mona 

Isakivna, was a housewife. N.M. Shinkerman was 

born in 1907 at the rural area of the small town of 

Podolsk province (present territory of Odesa 

region). His family moved to Odessa around 

1920. It also should be considered, that Shin-

kerman began his carrier in revolutionary period, 

which was not favourable for education
2
.  

One of the episode from his autobiograhy was 

all about dificulties of that time. After graduated 

from the technical school "Trud" in 1923-1925 he 

accepted the invitation of his aunt, to visit her in 

the city of Haifa (Palestine). About a year of being 

there he came back to Odessa and got the job as a 

proofreader of newspapers. Naum Moiseyevich 

was an extraordinary talented and willed person 

who progressed in all spheres of his working life. 

He passed out from medical school before 

1935 and worked as intern in a village of Odessa 

region. Then he served as a junior military doctor 

in the Soviet Army for two years. Only after this 

he found his way in profession of pathomor-

phology. He created a special memory of himself 

as a teacher, doctor and scientist. We can sum-

marise all above, key stages of Shinkerman's ca-

reer at "Odessa time periods": being a professor’s 

assistant, defending PhD thesis on "Primary lung 

cancer," associated professor of pathology, simu-

ltaneously working as a prosector in Clinical Hos-

pital no. 2 in Odessa. 

From June 1941, when Second World War 

captured the area of USSR, N.M. Shinkerman was 

called to join the Red Army, where he has 

developed his carrier from a doctor-specialist to 

the main pathologist of the 4th Ukrainian Front 

and the chief pathologist of Prykarpattya Military 

District, in a rank of Major of medical service. He 

was awarded two Orders of Red Star, Cze-

choslovak Military Cross, five front-line medals. 

Interestingly, the document does not explain why 

the last award was received in 1939 – it’s a kind 

of "white spot" in the biography of a famous 

pathologist. In 1943 N.M. Shinkerman joined the 

Communists Party. After the war he was appoint-

ted a main pathologist in the Prykarpattya Military 

District at the rank of Major until July 1946, but 

also (since September 1945) he acted as a Head of 

the Department of Pathological Anatomy in 

Chernivtsi Medical Institute. The last was new 

affiliation of the 2
nd

 Kyiv Medical Institute, which 

was open after the deoccupation of Bukovina in 

October 1944
3
.  

Actually, Bukovinian pathomorphology ser-

vice wasn’t functioning beforel 1945. While in the 

archive of regional pathoanatomical bureau have 

been preserved postmortem reports, up to 1918 

and even later. Students at the Department were 

taught by teachers of non-pathomorphology 

speciality. Therefore, a difficult task of creating 

not only a sterling Department of Pathological 

Anatomy, but also re-organization of prosection 

service in the region was on the shoulders of N.M. 

Shinkerman. So Naum Moiseyevich should be 

considered a true founder of the Department of 

Pathological Anatomy and all modern patho-

morphology service in Bukovina
4
.  

Naum Moiseyevich published a relatively 

small number of research articles - no more than 

fifty. It can be explained not only with requ-

irements of that time, but also with Shinkerman’s 

specific amount of organizational work on 
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medical research area and intensive participation 

in non-medical journalism. However, Nahum 

Moiseyevich’s assets include: doctoral thesis 

"Materials of pathological and normal mor-

phology of thyroid goiter in Bucovina"(1955), one 

monograph, a museum of macro and micro 

specimens, pleiad of students, 8 doctoral and 8 

candidate thesises on various fields of medicine. It 

is necessary to note such famous in Ukraine and 

abroad followers of Professor N.M.Shinkerman as 

Academician of MSA of Ukraine, corresponding 

member of NSA of Ukraine, Honored Scientist of 

Ukraine, professor D.D. Zerbino and member of 

the International Academy of Pathology, professor 

V.S. Prokopchuk
5
.  

In 1957 the Higher Attestation Commission 

approved N.M. Shinkerman’s title of “Professor” 

of the Department of Pathological Anatomy. But 

the way to this recognition was not easy, 

especially if to read "between the lines" of the 

official documents.  

In February 1953 N.M. Shinkerman applied to 

rector (in the original document "Director") to 

release him from his occupation due to serious 

family reasons and not suitable climate of 

Chernivtsi, to change his job. 

This was related to N.M. Shinkerman’s 

identity proofs and notorious events in 1953 in 

USSR. The application was satisfied. But despite 

this, he was able to defend his doctoral thesis in 

April 1955. N.M. Shinkerman was approved as 

the head of the Department at April 11, 1956. 

Professor N.M. Shinkerman continues his 

multifaceted activities with renewed strength. 

Lectures for students and doctors, which were 

been remembered forever, meaningful Department 

meetings, diagnostic work, clinical and patho-

morphological conferences, research, social acti-

vity - evidenced by printed documents, photos and 

eyewitnesses. Some of them are still working at 

the Department: associate professor I.F.Kurchen-

ko, senior assistant S.D. Tashchuk and physician-

pathologist M.O. Kolachova. 

In 1968 N.M. Shinkerman’s name was listed 

in honor roll of the Medical Institute. After 

Professor N.M. Shinkerman had taken well-

deserved rest in 1969, his name was included to 

the "Book of Honor of the Institute"
6
. 

After leaving the Department N.M. Shinker-

man has worked at the regional hospital as a 

prosector and then moved to a permanent 

residence to Moscow, where he lived until his 91
st
 

birthday.  

Present-day employees of Pathomorphology 

Department of Higher State Educational Estab-

lishment of Ukraine "Bukovynian State Medical 

University" will always remember the merits of 

Professor N.M. Shinkerman as a pathomorpho-

logist, a teacher, an organizer and outstanding 

person, who will always inspire them for hard 

work, creativity and progress. 
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Давиденко І., Тюлєнєва О., Парастивюк Є. 

ПРОФЕСОР Н. М. ШІНКЕРМАН – ЗАС-

НОВНИК КАФЕДРИ ПАТОЛОГІЧНОЇ 

АНАТОМІЇ ТА СУЧАСНОЇ ПАТОЛОГО-

АНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА БУКОВИНІ 

Авторами у статті викладено етапи жит-

тєвого шляху професора Наума Мойсейовича 

Шінкермана – видатного науковця, професій-

ного викладача і лікаря-патологоанатома, який 

став засновником кафедри патологічної ана-

томії та сучасної патологоанатомічної служби 

на Буковині.  

Після закінчення Одеського медичного ін.-

ституту до 1935 р. Н. М. Шінкерман працював 

на посаді ординатора у одному із сіл одеської 

області. У червні 1941 р., коли Друга світова 

війна охопила територію СРСР, Н. М. Шін-

керман був призваний до лав Радянської армії, 

де пройшов шлях від лікаря-спеціаліста (пато-

логоанатома) до Головного патологоанатома 4-

го Українського Фронту, за заслуги нагород-

жений медалями, орденами, Чехословацьким 

воєнним хрестом. По закінченні війни призна-

чений на посаду Головного патологоанатома 

Прикарпатського Воєнного Округа, на якій був 

до липня 1946 р. Лише потім доля май бут-

нього професора-патолога назавжди пов’язана 

з кафедральною стезею, на якій він залишив 

про себе особливу пам’ять і як педагог, і як 

лікар, і як науковець. Викладацька робота на 



Davydenko I., Tiulienieva O., Parastyvyuk Y. Professor N.M. Shinkerman – founder … 

  

АПСНІМ. – 2015. – № 7 (3) 91 

                                                                                          

посаді асистента, кандидатська дисертація на 

тему «Первинний рак легені», посада вико-

нувача обов’язки доцента кафедри патоло-

гічної анатомії – такі ключові кар’єрні етапи 

«одеського періоду» Н. М. Шінкермана.  

За основу статті взято матеріали, які збе-

рігаються в архівах Буковинського та Одесь-

кого державних медичних університетів, та в 

документації організованої ним кафедри, 

включено також безцінну для всіх нас «Исто-

рию кафедры патологической анатомии черно-

вицкого медицинского института (1944-

1969)». 

Ключові слова: Н. М. Шінкерман, кафед-

ра патологічної анатомії, історія патолого-

анатомічної служби Буковини. 
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Мойсей Антоний. Кафедра общественных наук 

БГМУ: история и перспективы развития 

В статье сделана попытка освещения аналитичес-

кого и комплексного рассмотрения истории организа-

ции и развития кафедры общественных наук и 

украиноведения Буковинского государственного ме-

дицинского университета. Приведены основные науч-

ные и педагогические достижения сотрудников кафед-

ры, указаны перспективы ее развития на современном 

этапе.  

 

Вступ. Концепція системи формування осо-

бистості лікаря передбачає не тільки глибокі 

професійні знання, але й знання людської душі 

і серця, здатність розуміти іншу людину. 

Колектив кафедри суспільних наук та украї-

нознавства ВДНЗ «Буковинський державний 

медичний університет» всебічно працює у сфе-

рі мовних (українська мова за професійним 

спрямуванням, українська мова як іноземна), 

культурологічних, філософських проблем. 

Широкий спектр навчальних курсів, які викла-

даються на кафедрі, робить її багатогранною 

та насиченою в науковому плані. Кредо кафед-

ри – спрямувати у важливе русло навчання і 

виховання майбутніх медиків, підживлювати 

національну свідомість. Адже справжнім ліка-

рем може бути лише всебічно розвинена осо-

бистість. 

Пріоритетним для співробітників кафедри є 

національно-патріотичне виховання, на заса-

дах якого вони ґрунтують свою діяльність. 

Можна сказати, що колектив кафедри суспіль-

них наук та українознавства вже багато років 

поспіль творить власну скарбницю гуманітар-

них знань задля духовних потреб великої 

лікарської родини БДМУ. Як сказала Ліна 

Костенко: «Ти лиш храм збудуй, а люди в 

нього прийдуть». 

Історіографічну літературу, яка стосу-

ється досліджуваної проблеми, умовно можна 

поділити на 2 групи. До першої належать 

наукові розвідки, присвячені історії розвитку 

кафедри суспільних наук та українознавства
1
, 

в тому числі автора статті
2
. До другої групи 

віднесемо біографічні довідки про окремих 

членів кафедри
3
. Підсумовуючи огляд літера-

тури з історії становлення та розвитку ка-

федри, доходимо висновків про те, що у цій 

проблематиці ще багато прогалин, як-от: ком-

плексне дослідження окремих етапів її станов-

лення і розвитку окремо не виконано, недо-

статньо введенно у науковий обіг архівні 

матеріали з даної проблематики.  

У результаті пошукової роботи вдалося 

виявити нові архівні матеріали і документи, які 

введені в науковий обіг вперше, вони суттєво 

розширюють джерельну базу дослідження. Іх 

умовно можна поділити на декілька груп: 1) 

річні звіти про діяльність, матеріали науково-

дослідної роботи Буковинського державного 
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медичного університету (до 1997 р. – Черні-

вецький державний медичний інститут)
4
; 2) 

протоколи засідань ради професорів та вченої 

ради університету (інституту)
5
; 3) книга нака-

зів
6
; 4) річні звіти про роботу кафедр

7
; 5) річні 

звіти та історичні довідки про організацію та 

роботу кафедри суспільних наук та україно-

знавства (у минулому – кафедра марксизму-

ленінізму)
8
; 6) річні звіти про роботу кабінету 

марксизму-ленінізму
9
.  

Виклад матеріалу. Заснування кафедри су-

спільних наук та українознавства органічно 

переплетене з історією навчального закладу, 

заснованого 20 жовтня 1944 року, та бере свій 

початок з середини листопада 1944 р., коли, 

відповідно до вимог того часу, було створено 

кафедру марксизму-ленінізму. Вона розпочала 

свою роботу серед перших 12 кафедр, створе-

них у жовтні–грудні 1944 р. У цей період 

призначені перші в. о. завідувачів кафедр: з 21-

го жовтня – доц. Шульга М.С. (кафедра гіс-

тології) та доц. Тіняєв Г.Ф. (кафедра вій-

ськово-медичної підготовки); з 25-го жовтня – 

викл. Кауль К.Є. (кафедра латин. мови), доц. 

Водатурський Г.А. (кафедра заг. хімії), доц. 

Конозенко І.Д. (кафедра фізики), доц. Анд-

рєєв І.Ф. (кафедра біології); 3 1-го листопада – 

Сафранков Н.Х. (кафедра органічної хімії), 

Василашко І.Д. (кафедра іноз. мов); з 11-го 

листопада – Пономарьова В.А. (кафедра фізик-

ної підготовки); з 16-го листопада – Ме-

ленівського А.А. (кафедра марксизму-ленініз-

му); з 24-го листопада – Андрєєв Б.В. (кафедра 

фізіології); з 21-го грудня – проф. Миха-

лойц Н.І. (кафедра отоларингології). Перший 

завідувач кафедри Меленівський  А.А. при-

значається за рекомендацією Сталінського РК 

КП(б)У у м. Чернівці.
10

  

З кінця жовтня 1944 р. на основі Постанови 

РНК УРСР № 1360 від 20.10.1944 р. Інститут 

тимчасово розміщувався у приміщенні теоло-

гічного корпусу колишньої резиденції Буко-

винських митрополитів. Одночасно Інституту 

було передано будинок на Театральній пло-

щі, 5 (сьогодні центральний корпус ВДНЗ 

України «БДМУ» на вул. Театральній, 2)
1
 для 

адміністративного корпусу. В цьому корпусі 

було розміщено: дирекцію; конференц-зал на 

120 місць; кафедри марксизму-ленінізму, 

військово-медичну, фізики, хімії, іноземних 

мов; спортивний зал Інституту. Як і 

навчальний заклад, кафедра створювалась в 

умовах повоєнної руїни: по всьому місту була 

відсутня електроенергія, дуже часто виникали 

перебої з водозабезпеченням. 

У лютому 1945 р. адміністрація Інституту 

здобула під гуртожиток для студентів примі-

щення на вул. Червонармійській, 3 на 34 кім-

нати (рішення Чернівецького міськвиконкому 

№ 99 від 21.02.1945 р.)
11

.
 
Саме на ІІІ поверх 

цієї будівлі кафедра була переведена у жовтні 

1995 р., тут залишається і досі.
 2
  

Меленевський Антон Андрійович, який був 

завідувачем кафедри з листопада 1944 по 1947 

рр., народився у с. Мелені Коростенського р-

ну Житомирської обл., член КПРС з 1928 р., 

закінчив Харківський інститут Червоної Про-

фесури (філософське відділення), стаж педа-

гогічної роботи на той час – 22 роки. У пер-

шому складі кафедри, крім завідувача, посади 

старших викладачів обіймали Соболева Ана-

стасія Іванівна, яка закінчила історичний фа-

культет Київського університету та Гриценко 

Степан Максимович, який закінчив Московсь-

кий інститут історії, філософії та літератури 

ім. М. Чернишевського. Старшим лаборантом 

працювала студентка Рябко О.П.
12

.  

Перші наукові теми кафедри: 1. «Історико-

філософські погляди О. Кобилянської» 

(А.А. Меленівський); 2. «60-ті роки у спогадах 

М. Антоновича» (А.І. Соболева)
13

. Перший 

навчальний курс на кафедрі: «Основи марксиз-

му-ленінізму». У центрі уваги – вивчення 

праць класиків марксизму-ленінізму (К.Марк-

са, Ф.Енгельса, В.Леніна, Й.Сталіна). Першо-

курсники у І семестрі складали залік з цього 

предмету. Навчальний курс читався також і 

студентам 2 курсу у ІІІ семестрі (протокол № 3 

засідання вченої ради ЧДМІ від 29.12.1945 

р.)
14

. За результатами перших сесій з курсу 

«Основи марксизму-ленінізму» якість знань у 

порівнянні з іншими предметами була задо-

вільною, процент неатестованих склав від 3,3 

до 4,8 % 
15

 (див. табл. № 1). У 1945-1946 н. р. 

навчальний курс вже читався у всіх семестрах 

перших двох курсів.  

Таблиця № 1.  

Результати весняної сесії студентів 

ЧДМІ з курсу «Основи марксизму-

ленінізму» у 1944-1945 н. р.  

«від-

мінно» 

«доб-

ре» 

«задо-
вільно» 

Всього 

студентів 

Всього не 

атестовано 

І курс 

152 110 103 377 12 / 3,3 % 

ІІ курс 

20 42 19 85 4 / 4,8 % 

 

Основним навчальним посібником для сту-

дентів був «Короткий курс історії ВКП(б)», 

якого, до речі, у перші місяці діяльності кафед-

ри не вистачало. Бракувало також й іншої нав-

чальної літератури з курсу. Так, наприклад, у 

1944-1945 н. р. на 367 студентів І-го курсу на 

кафедрі було в наявності лише 5 примірників 
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«Короткого курсу історії ВКП(б)», 2 примірни-

ка «Маніфесту Комуністичної партії». У 1945-

1946 н. р. був лише один комплект повного 

зібрання творів В.І. Леніна
16

. Лише у січні 

1945 р. було отримано 100 посібників.  

Із самого початку створення кафедри перед 

нею було поставлено головне завдання: фор-

мувати в студентів-медиків комуністичний сві-

тогляд, тобто, кафедра була партійною. У звіті 

кафедри за 1944-1945 н. р. завдання сформу-

льовано так: «... показати силу і міць Ра-

дянського соціалістичного господарства і його 

Радянської армії...», «... силу і міць народів 

СРСР», «велику роль партії Леніна-Сталіна...». 

У звіті також наголошувалося, що «... вся 

робота кафедри була направлена на мобіліза-

цію активності професорсько-викладацького 

складу і студентського колективу на здійснен-

ня всебічної допомоги фронту для прискорен-

ня перемоги над ненависним ворогом...».
17

  

У світлі цих завдань проводились:  

- щорічні 1-2-денні науково-теоретичні кон-

ференції за участю наукових співробітників 

інших кафедр; діяв гурток з вивчення книги 

Й.В. Сталіна «Велика Вітчизняна війна СРСР» 

для професорсько-викладацького складу Інсти-

туту; 

- щотижневі інструктивні наради з агітато-

рами Інституту (співробітники кафедри керу-

вали агітколективами студентських груп і агі-

таторами профгруп, здійснюючи керівництво 

масовою роботою з ідейно-політичного вихо-

вання); 

- бесіди-лекції у студентських гуртожитках; 

- школа комсомольського активу;  

- політико-масова робота серед населення 

міста і районів області (всі члени кафедри були 

позаштатними лекторами обкому партії. Вони 

періодично виїжджали у райони області, де 

читали лекції для партійного активу району, 

інтелігенції, робочих підприємств; глядачів кі-

но, у військових частинах, серед учнів; прово-

дили консультації для агітаторів та лекторів, 

які працювали «серед неорганізованого насе-

лення»).  

Велася робота під час виборів до Верховної 

ради СРСР на 12-й виборчій дільниці м. Чер-

нівців
18

. У 1950-1951 н. р. у період підготовки 

до виборів депутатів до Верховної ради УРСР, 

виборів у місцеві ради за співробітниками 

кафедри було закріплено 2 виборчі дільниці 

(організовано 2 агітпункти). Агітаційна робота 

проводилась також у підшефному колгоспі 

ім. Й.В. Сталіна у Сторожинецькому районі
19

.  

У перші 3 роки своєї діяльності кафедра 

була розміщена у 3-х невеликих кімнатах ко-

лишньої квартири. В них розмістили довгі 

вузькі столи (не навчального типу) та лави, але 

їх не вистачало на кожного студента, тому 

була велика скупченість і частина студентів 

займалися стоячи. Наочних матеріалів не було. 

Лекції читалися в актовій залі Інституту за 

курсами і потоками (курс ділився на 2 потоки). 

У залі не було столів, а лише стільці, тому сту-

денти записували лекції, тримаючи зошити у 

руках або на колінах. Приміщення кафедри і 

лекційного залу у період з 1944 по 1948 рр. 

майже не опалювались, викладачам і студен-

там зимою доводилося займатися у верхньому 

одязі і робити більш часті перерви у заняттях, 

ніж це передбачалося за розкладом. Світло 

часто було відсутнє і вечірня робота проводи-

лася з труднощами. 

Плинність кадрів на кафедрі у перші роки її 

діяльності була велика. Ст. викл. Соболева А.І. 

звільнилася з роботи у вересні 1947 р., замість 

Гриценка С.М., який звільнився за хворобою, 

був прийнятий доц. Васільєв М.І., який, у свою 

чергу, у 1946-1947 н. р. звільнився з роботи у 

зв'язку з переведенням до Дніпропетровська. 

Були зараховані нові співробітники: Темніко-

ва О.Н., Лісіцкій М.В. (працював за сумісницт-

вом, основна робота – лектор обкому партії), 

Новіков І.Т. та 2 лаборанти
20

. У 1948 р. наван-

таження викладачів кафедри у середньому 

дорівнювало 550 год. для ст. викладачів та 425 

год. для зав. кафедри
21

. 

У 1947-1962 рр. кафедру очолював доц. Ма-

лий Данило Петрович. Він народився 1901 р. у 

с. Садове Херсонської області, у 1926 р. 

закінчив Херсонський інститут народного гос-

подарства (спец. «Економіка»), а у 1936 р. – 

аспірантуру при економічному відділі Інститу-

ту Червоної Професури у м. Києві. У 1951 р. 

захистив кандидатську дисертацію на здобуття 

наукового ступеню кандидата історичних наук 

в Інституті підвищення кваліфікації викладачів 

марксизму-ленінізму при Московському дер-

жавному університеті ім. М. Ломоносова. 

У 1947-1948 н. р. при кафедрі був 

організований навчальний кабінет марксиз-

му-ленінізму. Кафедра отримала додаткове 

приміщення за рахунок ліквідації квартири, 

розміщеної поруч з кафедрою. Після перепла-

нування кафедра вже складалася з 6-ти кімнат: 

кабінет завідувача, викладацька, 2 аудиторії 

(розраховані кожна на одну групу), кабінет 

марксизму-ленінізму та бібліотека при нав-

чальному кабінеті. Якщо спочатку у партій-

ному кабінеті не вистачало меблів, наочних 

матеріалів, літератури, то у 1949-1950 н. р. 

кабінет був обладнаний фундаментальною ви-

ставкою, яка була розміщена за темами лекцій-

ного курсу: стенди, що охоплювали 1-6 теми 
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розмістили у навч. кабінеті, 7-12 теми – у 2-х 

навч. аудиторіях, стенди присвячені Великій 

Вітчизняній війні – у прохідній кімнаті. 

Виставка складалася з 23 стендів, на яких було 

розміщено 670 експонатів. У 1951-1952 н. р. у 

коридорі додатково була обладнана виставка з 

4-х стендів з політекономії капіталізму і 

соціалізму. Надалі тематика стендів 

змінювалася.  

Стрімко збільшувався книжковий фонд біб-

ліотеки при кабінеті марксизму-ленінізму. Так, 

у 1946-1947 н. р. бібліотека нараховувала 1429 

книг (без періодичних видань). За рік відвіду-

ваність склала: 967 студентів і 103 викладача 

(кабінет відвідало 1200 студентів)
22

. У 1950-

1951 н. р. фонд бібліотеки вже налічував 2968 

книг, 14 найменувань газет та 11 журналів. За 

рік надано 9160 консультацій студентам. Кабі-

нет мав 1153 абонементи, на які було видано 

8073 книги
23

. У 1951-1952 н. р. придбано 2897 

книг, і загальний фонд становив 5632 книг і 

брошур; проведено 9690 студентських кон-

сультацій.
24

 1953-1954 н. р. – фонд бібліотеки 

складав 5890 книг, 9 найменувань центральних 

і місцевих газет, 10 журналів. Кабінет відвіда-

ло 8100 чол., виконано 13.000 книговидач
25

. 

1965-1966 н. р. – бібліотека отримувала 8 цент-

ральних і місцевих газет та 22 журнали
26

. 1970-

1971 н. р. – фонд бібліотеки складав 8500 

книг
27

 та поступово збільшувався.  

У вересні 1947 р. була введена нова штатна 

посада завідувача кабінетом марксизму-ленініз-

му, на яку був призначений І.М. Сіденко – ко-

лишній секретар партійної організації Інституту. 

Проте вже у 1948 р. посаду завідувача кабінетом 

марксизму-ленінізму обіймав А.Ф. Желіховсь-

кий, пізніше Бугайченко, у 1952 р. – В.Д. Хал-

чанський, у 1955 р. – М.В. Лісіцкій
28

.  

Станом на 1950-1951 н. р. на кафедрі пра-

цювали 6 викладачів та 2 лаборантів: зав. 

кафедри Д.П. Малий, ст. викл. І.Т. Новіков, ст. 

викл. О.Н. Темнікова, викл. В.М. Барська (з 

1948 до 1952 р.), викл. П.А. Хоміч (звільнений 

з роботи у 1951 р.), асист. І.Ф. Піскуненко У 

1952 р. на посаду викладача прийнятий В.І. 

Кочененко, а на посаду доцента к. економ. н. 

Г.Є. Бандурко, який перебував на цій посаді до 

1955 р. З 1955 р. на викладацьку посаду пере-

ведений зав. кабінетом В.Д. Халчанський, за 

сумісництвом працював секретар партійної ор-

ганізації ЧДМІ І.І. Козирев.  

Кафедра, починаючи з березня 1950 р., 

включилась у роботу з підготовки студентів 5 

курсу до державних іспитів. Білетна програма 

(48 білетів) в основному охопила весь курс з 

«Основ марксизму-ленінізму». В білетах було 

одне питання з філософії, одне з вивчення 

творів класиків марксизму-ленінізму та одне з 

історії ВКП(б). У березні 1951 р. було органі-

зовано цикл лекцій з філософії (читав доц. Ма-

лий Д.П.) та з вивчення творів класиків мар-

ксизму-ленінізму (І.Т. Новіков, О.Н. Тем-

нікова)
29

.  

Для професорсько-викладацького складу 

ЧДМІ, що вивчали твори класиків марксизму-

ленінізму, у 1951-1952 н. р. був організований 

філософський семінар, яким керував запроше-

ний з Держуніверситету зав. кафедри філосо-

фії, к. філос. н., доц. Сопельнюк (у семінарі 

займалися 29 професорів і доцентів)
30

. 

У 1960-1961 н. р. склад кафедри був 

наступним: зав. кафедри Д.П. Малий, І.І. Ко-

зирев, В.В. Тимченко, Н.В. Моїсеєнко, Г.С. Іва-

нушко, Ф.М. Сєрий, Ю.Д. Поліщук, А.В. Ко-

берник, Н.В. Лісіцкій
31

. У серпні 1966 р. ка-

федра марксизму-ленінізму передала кафедрі 

загальної хімії дві навчальні кімнати на 4 

поверсі та отримала 4 аудиторії на 3 поверсі у 

зв'язку з переведенням кафедри фізики в 

інший навчальний корпус. Таким чином ка-

федра додатково отримала 2 кімнати, в яких 

облаштовано навч. аудиторію та кімнату-

музей В.І. Леніна
32

. У 1960-ті рр. кафедра була 

повністю обладнана новими меблями.  

У період 1962-1972 рр. кафедрою завідував 

к. філос. н. Передерій Віктор Іванович. Він 

народився 1927 р. у м. Білопольє Сумської 

обл., член КПРС з 1953 р., закінчив філо-

софський факультет та аспірантуру Московсь-

кого університету, отримав звання доцента у 

1961 р. Склад кафедри у 1970-1971 н. р. був 

таким: зав. кафедри В.І. Передерій, доц. В.В. 

Тимченко, доц. Д.П. Малий, А.М. Глугов-

ський, Ю.Д. Поліщук, А.Т. Козачок, 

В.Є. Дерезюк, Б.В. Починок, В.В. Огородник, 

С.В. Хільчевський, зав. кабінетом Л.Д. Ар-

шінова, ст. лаборанти: В.М. Нетреба, О.О. За-

горуйко, лаборанти: Ю.І. Марценкова, Л.Б. Си-

рцова.  

У 1965-1966 н. р. на кафедру придбано 

епідіоскоп, у 1970-1971 н. р. навчально-мето-

дичний кабінет кафедри мав такі технічні засо-

би: кіноапарат «Україна», «Леті», 3 діапроек-

тори, 5 фільмоскопів «Етюд», магнітофон.
33

  

Після В.І. Передерія завідувачами кафедри 

марксизму-ленінзму у радянський період були 

к. філос. н. І.П. Северчук
3
 (1972–1973), к. фі-

лос. н., ст. викл. Ю.Д. Поліщук
4
 (1974–1975), к. 

істор. н., доц. Н.А. Баєва
5
 (1976–1981), д. істор. 

н., проф. А.Г. Ткачук
6
 (1981–1982), д. філос. н., 

проф. М.А. Ожеван
7
 (1983–1988). 

Навчальні курси. Незабаром, після введен-

ня предмету «Основ марксизму-ленінізму», у 

вересні 1948 р. був введений навчальний курс 
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«Політична економія капіталізму і соціаліз-

му». Штатних викладачів не вистачало, і тому, 

впродовж 1948-1949 та 1949-1950 н. р. цей 

курс за сумісництвом викладав зав. кафедри 

політекономії Чернівецького державного уні-

верситету доц. І.Ф. Бруневський, а семінарські 

заняття проводили аспіранти цієї ж кафедри 

Г.С. Іванушко та М.М. Ерман. У вересні 

1948 р. на посаду ст. викладача, що читав цей 

курс, був прийнятий П.А. Хоміч (ІІІ – IV 

курси), семінарські заняття вів І.Ф. Піску-

ненко. У 1952-1955 рр. на посаді доцента з 

політекономії працював к. е. н., доц. Г.Є. Бан-

дурко. З вересня 1955 р. для читання лекцій-

ного курсу з політекономії був переведений 

зав. кабінетом В.Д. Халчанський, за сумісницт-

вом працював Г.С. Іванушко. У зв'язку з тим, 

що у 1965-66 н. р. кафедра працювала за 

перехідним планом і курс політекономії чи-

тався на ІІ, ІІІ і IV курсах, довелося запро-

шувати викладачів Чернівецького держунівер-

ситету (доц. Зуєв С.Н., доц. Іванушко Г.С.), а 

для читання лекцій і проведення семінарських 

занять викладачів технікумів (Бакіс С.Г., 

Зарітовська Г.С.)
34

. У 1968 р. на посаду асис-

тентів для викладання політичної економії 

були зараховані А.Т. Козачок і В.Ю. Дерезюк.  

Наступним був введений навчальний курс 

«Історія КПРС». Цей курс викладали секретар 

Чернівецького обкому КП(б)У з пропаганди та 

агітації, к. істор. н., доц. І.К. Фесенко та к. 

істор. н., доц. І.І. Козирев.  

У 1956-1957 н. р. у ЧДМІ введено курс 

«Діалектичного та історичного матеріаліз-

му» («Філософії»). Цей курс читав зав. кафед-

ри, доц. Д.П. Малий, а з вересня 1959 р. на по-

сади асистента з діалектичного та історичного 

матеріалізму були зараховані Ю.Д. Поліщук і 

І.М. Сєрий. Пізніше лекційний курс читав зав. 

кафедри В.І. Передерій, асистенти Кошевой 

В.А., Огородник В.В., Починок Б.В., з жовтня 

1962 р. – доц. В.І. Передерій. У серпні 1967 р. 

на посаду викладача філософії зараховано 

В.В. Огородника, який працював до 1978 р. 

Викладачем цього ж курсу з 1968 по 1973 рр. 

працював Б.В. Починок. На його місце (всту-

пив до аспірантури) зараховано В.А. Троян-

ського, який працював на кафедрі до 2015 р. За 

період з 1997 по 2001 рр. викладачами 

філософії (проф. М.А. Ожеван, М.М. Сидо-

ренко, доц. В.А. Троянський) було видано три 

навчально-методичних посібники. 

Ще з 1950-1951 н. р. при кафедрі працюва-

ли 2 філософські гуртки (керівники: О.Н. Тем-

нікова, В.Н. Барська), в яких займалося 68 

студентів
35

. Починаючи з кінця 1960-х рр. і до 

наших днів викладачі кафедри приймали що-

річно кандидатські іспити з «Філософії». 

Впродовж 45 років викладачі кафедри прийня-

ли кандидатські іспити у понад 1000 здобува-

чів та аспірантів БДМУ та інших вишів Черні-

вецької області. 

З 1959-1960 н. р. було започатковано вив-

чення курсу «Основи марксистсько-ленінської 

етики та естетики». Викладання цього курсу 

забезпечували доценти університету В.А. Свір-

ський, А.С. Пулинець.  

З 1961-1962 н. р. введено курс «Науковий 

атеїзм». Відомо, що лекція з наукового 

атеїзму «Несумісність наукового і релігійного 

світоглядів» читалася в планетарії з демон-

страцією будови Всесвіту. Студенти, які вив-

чали курс атеїзму, разом з викладачами відві-

дували молитовні будинки з тим, щоби вести 

конкретну атеїстично-виховну роботу за за-

кріпленими за ними віруючими. З цією метою 

всі студенти 5 курсу були закріплені за віру-

ючими для проведення індивідуальної роботи 

за місцем проживання сектантів. Конкретно ця 

робота проводилась у підшефних 3-х селах 

області: Клішківці Хотинського р-ну, Чер-

ленівка Новоселицького р-ну, Репужинці Зас-

тавнівського р-ну. У цих населених пунктах 

були обладнані кімнати атеїста. На кафедрі 

також працював філософський гурток з нау-

кового атеїзму
36

.   

У 1963-1964 н. р. у ЧДМІ введено курс 

«Основи наукового комунізму» Його викладав 

ст. викл. Г.С. Іванушко, секретар обкому партії 

І.К. Фесенко, ст. викл. Поліщук Ю.Д.; пізніше 

- викладачі державного університету П.І. Ме-

льник, В.А. Тюков.  

Кожен викладач і студент був зобов’язаний 

мислити і діяти відповідно до вимог марк-

систсько-ленінської теорії, партійних поста-

нов, рішень і з’їздів КПРС. Викладаючи будь-

яку суспільну дисципліну, викладач обов’язко-

во повинен був критикувати антимарксистські 

погляди, концепції, український буржуазний 

націоналізм. Викладання суспільних наук, як 

правило, проводилося російською мовою. Па-

нувала тотальна політизація навчального про-

цесу не тільки суспільно-гуманітарних дисцип-

лін, а й фахових, медико-біологічних наук. 

Науково-дослідна робота кафедри. Зав-

дання кафедри формувати в студентів-медиків 

комуністичний світогляд відзеркалювалися не 

лише в назві навчальних курсів, які читались її 

співробітниками, але й в змісті НДР кафедри 

та тематиці захищених кандидатських дисер-

тацій.  

Тематика комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри:  
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 у 1976-1980 рр. «Формування марксист-

сько-ленінського світогляду у студентів-

медиків у процесі викладання суспільних 

наук» (наук. керівник: к. істор. н., доц. 

Н.А. Баєва; виконавці: Г.І. Безарова, Л.М. Га-

вриленко, С.Д. Кобилянський, Е.Е. Мручко, 

М.А. Ожеван, Ю.Д. Поліщук, В.А. Тро-

янський); 

 у 1981-1985 рр. «Морально-етичні і еконо-

мічні фактори соціалістичного способу 

життя» (наук. керівник: д. істор. н., проф. 

А.Г. Ткачук, відп. виконавець: к. філос. н., 

доц. М.А. Ожеван; виконавці: В.С. Іфтемі-

чук, С.Д. Кобилянський, І.П. Одинський, 

М.А. Ожеван, Ю.Д. Поліщук, С.Б. Сілін, 

А.Г. Ткачук, В.А. Троянський); 

 у 1986-1990 рр. «Гносеологічні і світогляд-

ні проблеми розвитку медичних знань у 

зрілому соціалістичному суспільстві» (на-

ук. керівник: М.А. Ожеван).  

Основною проблемою у науковій роботі 

було недостатня кількість кандидатів і докто-

рів наук, які працювали на кафедрі. Так, за 

перші 25 років існування кафедри лише три 

викладачі захистили кандидатські дисертації:  

1. Малий Д.П. «Боротьба трудящихся Півн. 

Буковини проти румунських імперіалістів 

за соціальне і національне звільнення та 

возз'єднання з Радянською Україною (1930-

1940-ві рр.)» (1951 р.);  

2. Піскуненко І.Ф. «Прибутки колгоспів та 

їхній розподіл (на матеріалах західних об-

ластей УРСР)» (1954 р.); 

3. Іванушко Г.С. «Принципи матеріальної за-

цікавленості у колгоспному виробництві» 

(1963 р.).  

Аналіз тематики захищених дисертацій та 

наукових публікацій співробітників кафедри у 

1980-х рр. свідчить про поступовий відхід від 

суто ідеологічних робіт до наукових, зменшен-

ня політизації суспільно-гуманітарного знання, 

вихід на цивілізаційні тенденції розуміння 

наук взагалі. 

З 1991 року в Україні докорінно змінилася 

політична система. Розпався Радянський Союз. 

Україна стала незалежною державою. Все це 

суттєво вплинуло на стан і перспективи викла-

дання суспільних наук. Якщо за радянських 

часів суспільні дисципліни зводилися до про-

паганди марксистсько-ленінських ідей, то про-

голошення незалежності України дало пош-

товх ґрунтовним і численним соціально-еконо-

мічним і політичним перетворенням в Україні. 

Розпочалися процеси духовного відродження і 

демократизації суспільства, з’явився значний 

інтерес до історії нашої держави.  

Одночасно з відбудовою незалежної Укра-

їнської державності відбувається переосмис-

лення викладання суспільних наук у вищих 

навчальних закладах України. Юридичним 

підґрунтям став наказ № 161 від 2 червня 1993 

року. Міністерства освіти України. Тоді кафед-

ру марксизму-ленінізму було реорганізовано й 

на її базі створено дві кафедри: 1) кафедру 

українознавства та гуманітарних наук, яку спо-

чатку очолював д. філол. н., проф. С.Д. Абра-

мович, потім – к. істор. н. С.Д. Кобилянський; 

2) кафедру суспільних наук, яку очолив д. фі-

лос. н., проф. М.А. Ожеван. На кафедрі зміни-

лася структура навчальних дисциплін: «Соціо-

логія», «Політологія», «Основи права», «Філо-

софія», «Основи економічної теорії», «Релігіє-

знавство», «Історія України», різні спецкурси. 

У 1995 р. було видано першу частину роботи 

«Риторика та гомілетика». Колектив кафедри 

визначився з комплексною темою наукового 

дослідження: «Вивчення валеологічного потен-

ціалу соціогуманітарної освіти». У плані ви-

конання кафедральної теми була захищена 

дисертація Н.І. Зорій «Філософські проблеми 

гуманітаризації сучасної медицини» (Чернівці, 

1998 р.) на здобуття наукового ступеня канди-

дата філософських наук.  

У 1993 р. до програм усіх вищих і середніх 

спеціальних навчальних закладів освіти 

України було введено навчальну дисципліну 

«Ділова українська мова». З 1994 р. ділова 

українська мова вивчається і студентами Бу-

ковинської державної медичної академії. Пер-

шими, хто впроваджував вивчення української 

мови у БДМА, були шкільні вчителі – Л.Я. Со-

колик та З.І. Патук. З 1996 року у БДМА по-

чали працювати викладачами ділової українсь-

кої мови випускниці Чернівецького націо-

нального університету ім. Ю. Федьковича 

Л.Б. Шутак і Г.В. Навчук, а з 1998 року – 

А.В.Ткач. 

З 1994 р. на кафедрі запроваджено викла-

дання дисципліни «Українська та зарубіжна 

культура»
8
. Навчальний процес у викладанні 

курсу здійснювали доц. С.І. Комарницький і 

проф. С.Д. Абрамович, які розробили нав-

чально-методичні посібники, вказівки, роз-

робки (Українська та зарубіжна культура. 

Метод. вказівки по підготовці до лекцій та 

практичних занять. – Чернівці, 1995). 

У період 1991–1998 рр. кафедрою суспіль-

них наук завідував к. філос. н., доц. 

М.А. Ожеван. Упродовж трьох років (1989–

1991), допоки М.А. Ожеван навчався у докто-

рантурі, обов’язки завідувача кафедри викону-

вав доц. І.П. Одинський. На кафедрі в цей 

період працювали: М.А. Ожеван, В.А. Троян-

ський, В.С. Іфтемічук, І.П. Одинський, С.Д. Ко-
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билянський, С.І. Комарницький, Г.І. Безарова, 

Т.І. Тарануха, Л.Б. Потапова, викладачі-суміс-

ники Н.І. Зорій, В.І. Радучик. 

З 1995 до 1999 рр. викладачами кафедри 

було видано 9 навчальних посібників, зокрема: 

«Методичний посібник з філософії»
37

 (1997), 

«Короткий словник філософсько-медичних тер-

мінів»
38

 (1998), «Економічна теорія: Нав-

чальний посібник»
39

 (1999), «Історія меди-

цини»
40

 (1996), «Ділова українська мова»
41

 

(1991), «Практикум з психології»
42

 (1999), 

«Українська та зарубіжна культура»
43

 (1999), 

«Нариси з історії України»
44

 (1999), «Історія 

України»
45

 (1996) та ін. 

У травні 1998 р. проф. М.А. Ожеван 

звільнився з роботи. Кафедру суспільних наук 

приєднали до кафедри соціальної медицини та 

організації охорони здоров’я (зав. кафедри – 

проф. Ц.В. Ясинський, а пізніше – доц. 

В.Л. Таралло). Кафедра тоді називалася «Со-

ціальної медицини, організації охорони здо-

ров’я та суспільних наук» (1997-1999 рр.). 

Кафедра українознавства та гуманітарних наук 

у цей період стала курсом кафедри іноземних 

мов.  

У квітні 2000 р. було створено кафедру 

суспільних та гуманітарних наук (зав. кафедри 

– проф. М.М. Сидоренко
9
). До її складу входи-

ли: І.П. Одинський, В.А. Троянський, Н.І. Зо-

рій, С.І. Комарницький, Г.І. Безарова, Л.Б. По-

тапова, Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук, О.С. Гнатчук, 

А.В. Ткач, Т.В. Медіна, Л.В. Байцар, А.С. Бо-

рисюк, О.М. Пендерецька, Р.Ф. Єфтемій, 

В.А. Осипенко. Упродовж 2001-2005 рр. ко-

лективом кафедри було заплановано вико-

нання двох комплексних наукових тем: «Вив-

чення актуальних аспектів сучасного людино-

знавства», «Соціально-психологічні детермі-

нації творчого діалогу під час надання медико-

психологічної допомоги». Відповідальними ви-

конавцями тем було затверджено доцентів 

В.А. Троянського та Н.І. Зорій. 

До навчальних планів включались предмети 

«Історія України», «Основи права та Консти-

туційного права», «Ділова українська мова», 

«Українська та зарубіжна культура», «Філо-

софія», «Основи економічних теорій», «Соціо-

логія», «Політологія», «Релігієзнавство», «Пе-

дагогіка», «Психологія». Кафедрою забезпечу-

валося викладання двох курсів за вибором сту-

дентів – «Логіка. Формальна логіка» й «Ети-

ка», а також здійснювався прийом кандидат-

ських іспитів з філософії.  

З вересня 2002 р. (наказ №30-0 від 27 

червня 2002 р.) на базі кафедри суспільних та 

гуманітарних наук було створено кафедру 

суспільних наук та українознавства (завідувач 

– д. філос. н., проф. М.М. Сидоренко, який 

очолював її до серпня 2011 р.) і кафедру пси-

хології та соціології (завідувач – к. філос. н., 

доц. Н.І. Зорій, яка очолювала її до 2015 р.). 

Назва кафедри – суспільних наук та україно-

знавства – не випадкова. Так, 24 жовтня 2001 

р. надійшов лист (№ 23-01-9/421) Міністерства 

охорони здоров’я України на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів від 

31.08.2001 р. (№ 28) щодо здійснення плану за-

ходів із реалізацій пропозицій, висловлених 

учасниками ІІІ Всесвітнього форуму українців 

з питань мовного будівництва в Україні. Цим 

документом Міністерство охорони здоров’я 

України зобов’язує створити кафедри україно-

знавства у всіх вищих медичних закладах 

України І–IV рівнів акредитації.  

З часу заснування кафедри суспільних наук 

і українознавства кандидатські дисертації 

захистили Н.В. Нечаєва-Юрійчук, Т.В. Медіна, 

О.С. Гнатчук, Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук, 

А.В.Ткач. Викладачами кафедри підготовлено 

й низку наукових і навчально-методичних 

робіт: «Методичний посібник з філософії для 

студентів-іноземців»
46

 (2001), «Філософсько-

релігійні проблеми біології: Навчальний по-

сібник»
47

 (2001), «Словотвірна категоризація 

суб’єктивної оцінки в сучасній українській 

мові: Монографія»
48

 (2002), «Ділова українська 

мова. Навчальний посібник»
49

 (2003), «Фор-

мально-синтаксичні та функціонально-семан-

тичні особливості окличних речень в укра-

їнській мові: Монографія»
50

 (2007), «Україн-

ська мова професійного спрямування: Нав-

чально-методичний посібник»
51

 (2008).  

З 2003 р. на кафедрі функціонує сту-

дентський науковий гурток. За період 

існування його очолювали доцент В.А. Тро-

янський, викладачі Ю.М. Руснак та І.І. Скрип-

ник. 

З 2004 року навчальний процес на кафедрі 

суспільних наук та українознавства проходить 

відповідно до вимог Болонської декларації. 

Оновлено матеріали лекційних курсів, нав-

чально-методичної літератури, створений банк 

тестових завдань з усіх дисциплін, що ви-

кладаються: «Філософія», «Ділова українська 

мова», «Українська мова як іноземна», «Ос-

нови економічних теорій», «Історія України», 

«Історія української культури». Крім цього, 

викладачі кафедри вели курси за вибором, як-

от: «Філософські питання медицини» (IV 

курс), «Краєзнавство» (І курс) та «Етика» (І 

курс). Співробітники кафедри читали курс 

«Філософія медицини» для клінічних орди-

наторів та здійснювали прийом вступних 

іспитів до університету з української мови.  
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Сучасне життя ставить перед вищою шко-

лою завдання – готувати для вітчизняної науки 

та виробництва фахівців нової генерації: висо-

кокваліфікованих, грамотних, компетентних, 

духовно багатих. Це завдання, які без належ-

ного знання державної мови не можуть бути 

вирішені. Йдеться про якісну підготовку май-

бутнього потенціалу українців – її інтелігенції. 

У зв’язку з цим, з 2009 року до навчальних 

програм вищих навчальних закладів України, 

зокрема й медичних, введено курс «Українська 

мова за професійним спрямуванням» (що 

замінив курс «Ділова українська мова»). Його 

мета – формувати необхідну комунікативну 

компетенцію у сфері професійного й науково-

ділового спілкування.  

У 2010 р. кафедра успішно завершила вико-

нання комплексної науково-дослідної роботи 

на тему «Дослідження системи цінностей у 

контексті науки та культури» (2005–2010 рр.; 

наук. керівник: проф. М.М. Сидоренко). У 

2005 р. видана колективна монографія ви-

кладачів кафедри «Філософські проблеми лю-

динознавства»
52

 з теми наукової роботи. До 

написання колективної монографії крім спів-

робітників кафедри долучилися науковці 

Чернівецького національного університету 

ім. Ю.Федьковича: М.Марчук, Н.Бабич, Р.Рож-

кулець, Л.Костик, В.Костик, О.Бродецький. 

У 2011-2013 рр. кафедру очолював д. мед. 

наук, проф. В.І. Чебан. У цей період на кафедрі 

викладалися, крім вищезазначених, такі нав-

чальні дисципліни, як: «Історія медицини», 

«Медична деонтологія». 

З 1 вересня 2013 р. кафедру очолює д. істор. 

наук А.А. Мойсей. До складу кафедри входять: 

д. філос. н., проф. М.М. Сидоренко, доценти: 

Г.В. Навчук, А.В. Ткач, І.О. Скакун, В.А. Тро-

янський, Л.Б. Шутак; старші викладачі: 

Л.Я. Вилка, Л.Б. Потапова, Ю.М. Руснак; 

викладачі: кандидати філологічних наук: 

М.В. Максимюк, Л.А. Роман, А.В. Аністра-

тенко; викладачі А.І. Гелецька (звільнилася з 

роботи у 2015 р.), І.Я. Антофійчук, І.І. Скрип-

ник, Н.В. Скрицька; старші лаборанти Т.Ф. Да-

видова, А.В. Орлецька-Дронь; лаборант 

Г.В. Сергєєва (17 викладачів і 3 лаборанти). За 

сумісництвом працюють к. філос. н., викл. 

Б.В. Манчул; к. філол. н., викл. М.В. Цуркан. У 

березні 2015 р. у зв'язку з виходом на пенсію 

звільнилися проф. М.М. Сидоренко та доц. 

В.А. Троянський. 

Викладачами кафедри за період роботи у 

складі кафедри опубліковано близько 1000 

наукових і навчально-методичних робіт, ста-

тей у пресі.  

Колектив кафедри забезпечує викладання 

навчальних дисциплін студентам (вітчизняним 

– І–ІІ курси, а також іноземним громадянам 

англійською мовою чи з її використанням – І–

ІV курси) не лише ІІІ – ІV рівнів акредитації, 

але й І – ІІ (коледж БДМУ), зокрема: «Історія 

української культури», «Філософія», «Укра-

їнська мова за професійним спрямуванням», 

«Українська мова як іноземна», «Основи 

економічної теорії» (остання дисципліна чита-

лася до 2014 р.) (ІІІ – ІV рівні), «Культуроло-

гія», «Українська мова», «Українська літера-

тура», «Світова література», «Економічна 

теорія», «Філософія» (І – ІІ рівні). Викла-

дається також «Філософія медицини» для клі-

нічних ординаторів (доц. Троянський В.А., з 

2015 р. – доц. І.О. Скакун та викл. Манчул 

Б.В.); здійснюється прийом кандидатських 

іспитів з філософії в аспірантів і пошукачів 

(Сидоренко М.М., Троянський В.А., Скакун 

І.О., Манчул Б.В., з 2015 р. – д. філос. н., проф. 

Педагогічного університету ім. М. Драгомано-

ва І.Б. Остащук); вступні випробування з укра-

їнської мови під час вступу до БДМУ чи 

коледжів університету (Шутак Л.Б., Нав-

чук Г.В.). Крім того, ст. викл. Л.Я. Вилка і 

викл. І.Я. Антофійчук готують слухачів підго-

товчого відділення до складання ЗНО з укра-

їнської мови. Мовну підготовку студентів-іно-

земних громадян, які виявили бажання 

навчатися в БДМУ й навчаються на підго-

товчому відділенні, також здійснюють вик-

ладачі кафедри: Аністратенко А.В., Скри-

цька Н.В.  

Значно покращена навчально-методична 

робота. Зокрема, лише за 2015 р. співробітни-

ками кафедри направлено до ЦМК МОЗ для 

отримання грифу 4 навчально-методичні 

посібники:  

1. Мойсей А.А., Ткач А.В., Скакун І.О. 

«Історія української культури» (укр. 

мовою); 

2. Мойсей А.А., Троянський В.А., Манчул Б.В. 

«Філософія» (укр. та англ. мовами); 

3. Вилка Л.Я., Роман Л.А., Руснак Ю.М., 

Максимюк М.В. та ін. «Українська мова як 

іноземна» (укр. та англ. мовами);  

4. Аністратенко А.В. «Українська мова: гра-

матика і лексика» для підготовчого від-

ділення БДМУ (укр., англ. та араб. мовами) 

– перший посібник в історії БДМУ та в 

історії викладання української мови іно-

земцям в Україні, написаний з використан-

ням арабської мови.  

Належна увага на кафедрі приділяється 

впровадженню новітніх методик та технологій 

оптимізації навчального процесу. Специфіка 

кафедри полягає передусім в актуалізації гума-
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нітарного потенціалу. Саме тому урізноманіт-

нення форм проведення лекцій, використання 

сучасних аксіологічних та гносеологічних еле-

ментів на семінарських та практичних заняттях 

сприяє формуванню у майбутніх медичних та 

фармацевтичних фахівців належного рівня фі-

лософського, мовно-літературного та культу-

рологічного рівня знань.  

У листопаді 2015 р. кафедра успішно за-

вершила виконання комплексної науково-

дослідної роботи на тему: «Формування ук-

раїнознавства як цілісної системи знань» 

(2011–2015 рр. виконання; наук. керівники: 

д. філос. н. М.М. Сидоренко (2010–2013 рр.) та 

д. істор. н. А.А. Мойсей (з 2013 р.); відп. вико-

навець: доц. Г.В. Навчук). Її наукова новизна 

полягає в різнобічному філософсько-методоло-

гічному, культурологічному, соціально-еконо-

мічному, духовно-правовому, валеологічному 

та філологічному дослідженні ролі україно-

знавства як цілісної системи знань у форму-

ванні світогляду і практичних установок у 

майбутніх фахівців – патріотів Вітчизни. У 

2015 р. під наук. редакцією Мойсея А.А. ви-

дана колективна монографія викладачів ка-

федри "Українознавство в системі вищої 

медичної освіти"
53

 з теми науково-дослідної 

роботи. До написання колективної монографії 

крім співробітників кафедри долучилися нау-

ковці Інституту мистецтвознавства, фолкло-

ристики та етнології ім. М. Рильського НАН 

України (проф. О.В. Курочкін) та ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича (проф. Н.О. Руснак).  

Результатом виконання НДР кафедри стало 

видання 2 монографій, захист 4-х кандидатсь-

ких дисертацій, публікація 184 наукових ста-

тей, з яких: 119 – у вітчизняних наукових збір-

никах, 31 – у вітчизняних збірниках за матеріа-

лами конференцій, 16 – у закордонних науко-

вих журналах, 17 – у закордонних збірниках за 

матеріалами конференцій, 1 – передмова до 

видання; 110 тез доповідей у вітчизняних та 

закордонних збірниках за матеріалами конфе-

ренцій.  

Розуміючи важливість співпраці з іншими 

вищими навчальними закладами, кафедра 

плідно співпрацює з низкою організацій, ос-

вітніх закладів України та інших країн: кафед-

рами суспільного та гуманітарного профілю 

Національного фармацевтичного університету 

(м. Харків), Львівського національного медич-

ного університету ім. Д. Галицького, Київ-

ського медичного університету ім. О. Бого-

мольця та ін.; Науково-дослідним інститутом 

українознавства МОН України; Бухарестським 

університетом (кафедра порівняльного мово-

знавства); Товариством румунських славістів 

(м. Бухарест); Сучавським університетом ім. 

Штефана чел Маре (кафедра історії); редко-

легією міжнародних журналів «Романосла-

віка» (Бухарест); «Кодрул Космінулуй» (Суча-

ва, Румунія). 

Значно активізовано виховну роботу ка-

федри. Проводяться виховні заходи зі студен-

тами, приурочені визначним пам’ятним датам, 

історичним подіям. Уперше в університеті 

стартував конкурс студентських науково-дос-

лідних робіт з народної медицини. Розроблено 

низку заходів щодо відзначення 200-річчя від 

дня народження Т.Г. Шевченка, зокрема кон-

курс наукових та творчих робіт «Мій Шев-

ченко». Студенти під керівництвом викладачів 

кафедри беруть активну участь у благодійних 

науково-мистецьких вечорах, присвячені су-

часним реаліям, героям; у заходах приуро-

чених до Дня Конституції України, Дня матері, 

Дня сім'ї, Дня українського козацтва, Дня 

української писемності та мови, Міжнародного 

дня рідної мови, Дня Соборності та Свободи 

України (круглий стіл), Дня памяті героїв Крут 

(міні-лекторій з відеопрезентацією "Пам'ята-

ємо героїв Крут", "Герої Крут – цвіт україн-

ської нації") тощо. Інформацію про прове-

дення виховних заходів відображено на сайті 

БДМУ, кафедри, а також в університетській та 

обласній пресі.  

Під керівництвом викладачів кафедри 

щорічно студенти беруть участь та часто 

стають переможцями обласних етапів Міжна-

родного мовно-літературного конкурсу учнів-

ської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

ім. П. Яцика та ін. 

Співробітники кафедри, як і студентство 

ВДНЗ України «БДМУ», матеріально та мо-

рально підтримують воїнів АТО. Так, на-

приклад, викл. І.І. Скрипник є одним з авторів 

кишенькової книги-віршів для воїнів АТО 

«Знаєш солдате, Ти мусиш вистояти ...» 

(Чернівці: БукРек, 2014 р.). Це антологія від 

десяти українських поеток, які написали свої 

позитивні вірші-візії підтримки воїнам АТО. 

Книгу було масово розіслано в АТО, а кошти з 

проданих книг пішли на допомогу військовим.  

Під керівництвом ректора Бойчука Т.М. 

(гол. редактор) та зав. кафедри Мойсея А.А. 

(заст. головного редактора) кафедра заснувала 

та зареєструвала у Міністерстві юстиції Ук-

раїни фаховий міжнародний журнал «Акту-

альні питання суспільних наук та історії 

медицини» (Свідоцтво про державну реєс-

трацію № 20497-10297 Р від 27.12.2013 – серія 

КВ), підготовлено офіційний сайт журналу на 

4-х мовах – http://apsnim.bsmu.edu.ua. На даний 
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час надруковано 6 номерів журналу (2014 р. – 

№ 1, 2, 3, 4; 2015 р. – № 1, 2), готується до 

друку наступний номер (2015. – № 3). Жур-

налу присвоєно міжнародні стандартні серійні 

номери (ISSN: 2311-9896; EISSN: 2411-6181) 

окремо для паперового та електронного 

формату друку. У 2015 р. номери журналу 

розміщені на сайті Національної бібліотеки 

України ім. В. Вернадського, бібліографічній 

базі даних Google Scholar, зареєстровано у 

міжнародних наукометричних базах даних 

Socionet (Російська Федерація), Copernicus 

International (Польща), European Reference 

Index for the Humanities - ERIH Plus 

(Норвегія), Ulrichs Web-Global Serials 

Directory (CША). До редакційної колегії 

входять 2 академіка НАН України, 42 докторів 

наук, професорів з 10 країн світу: Австрії, 

Іспанії, Канади, Нідерландів, Польщі, Респ. 

Молдови, Румунії, Сербії, України, Швейцарії 

(провідні фахівці з історичних наук, філософії, 

психології, мовознавства, літературознавства 

та історії медицини). На даний час журал пере-

реєстрований у Міністерстві юстиції України 

щодо зміни його статусу. Підписаний Уста-

новчий договір між Буковинським державним 

медичним університетом та Сучавським уні-

верситетом ім. Штефана чел Маре про спільне 

видання «Щоквартального спільного україн-

сько-румунського наукового журналу». У по-

дальшому планується включити журнал до 

списку фахових видань, затвердженого ДАК 

України.  

Висновки. Сьогодні на кафедрі є всі умови 

для проведення повноцінної навчально-мето-

дичної та наукової роботи. Вдосконалюються 

форми і методики викладання навчального 

матеріалу згідно вимог часу та відповідно до 

директив Міністерства охорони здоров’я та 

Міністерства освіти і науки України. Виклада-

чами кафедри застосовуються передові методи 

викладання (використання мультимедійних 

засобів, інтерактивні засоби та прийоми), що 

дозволяє проводити навчальний процес на 

високому професійному рівні. Використання 

інноваційних технологій допомагає виконува-

ти важливе суспільне завдання – виховання 

творчої особистості, навченої самостійно мис-

лити і генерувати ідеї, приймати сміливі, 

нестандартні, мудрі рішення і втілювати їх у 

життя. 

 

Примітки:  

1. Раніше на вул. Театральній, 2 працювала 

Торгово-промислова палата Буковини, що 

була створена відповідно до указу австрійсь-

кого цісаря від 18 березня 1850 р. 

(архітектор Фрідріх Готесманн, голова 

будівельного комітету – президент палати 

Фрідріх фон Лангентан). 

2. На сьогодні загальна площа кафедри складає 

362,7 м
2 

(кабінет завідувача, лаборанстська, 

3 викладацькі кімнати), з яких площа 

аудиторного фонду – 254 м2 (10 аудиторій).  

3. Северчук Іван Петрович народився 1939 

року у с. Зеремля Барановського району 

Житомирської області. Закінчив історичний 

факультет ЧДУ у 1964 році, навчався в ака-

демії суспільних наук при ЦК КПРС 

(інститут наукового атеїзму), працював зав. 

відділу пропаганди й агітації Чернівецького 

обкому КП України. 

4. Поліщук Юрій Дмитрович народився 1929 

року у с. Федюковка Черкаської області. 

Закінчив історико-філософський факультет 

Київського державного університету, канди-

дат філософських наук з 1974 року, доцент – 

з 1978 року. 

5. Баєва Нона Арсентівна народилася 1929 

року в станиці Чаплино Дніпропетровської 

області. У 1973 році закінчила історичний 

факультет Ленінградського державного 

університету, звання доцента присвоєно у 

1979 р. 

6. Ткачук Антін Григорович народився 1921 

року в Балакивці Городокського району 

Хмельницької області. У 1946 році закінчив 

історичний факультет Середньоазіатського 

державного університету, кандидат історич-

них наук з 1954 року, звання доцента 

присвоєно у 1963 році, у 1969 році – 

науковий ступінь доктора історичних наук, а 

з 1971 року – вчене звання професора. 

7. Ожеван Микола Андрійович народився 1947 

року в с. Ломачинці Сокирянського району 

Чернівецької області. Закінчив з відзнакою 

Чернівецький державний медичний інститут 

(1971), клінічну ординатуру з патологічної 

анатомії (1973), заочну аспірантуру при 

кафедрі філософії природничих факультетів 

Київського державного університету (1978). 

У 1981 році захистив кандидатську дисерта-

цію з філософії науки, а у 1984 році йому 

було присвоєно звання доцента. Докторську 

дисертацію захистив у 1993 році, звання 

професора присвоєно у 1994 році. З 1998 

року – зав. відділу інформаційної безпеки та 

міжнародних інформаційних відносин 

Національного інституту проблем міжнарод-

ної безпеки при  РНБО України. Підготував 

1 доктора та 5 кандидатів наук. Автор понад 

140 наукових праць (16 монографій). 

8. З 1996 року предмет викладає старший 

викладач Г.В. Навчук, яка є автором 
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навчально-методичного посібника; упро-

довж 2000–2001 рр. – викл. Н.В.Нечаєва-

Юрійчук, 2001–2004 рр. – викл. Т.М. Зінчен-

ко. Останнім часом курс читали  викл. Л.Б. 

Костик, І.О. Скакун,  з 2013 р. – д. істор. н. 

А.А. Мойсей. 

9. Сидоренко Микола Миколайович народився 

у 1940 р. в с. Спас Коломийського району, 

Івано-Франківської області. У 1962 році 

закінчив біологічний факультет ЧДУ, зго-

дом – аспірантуру з філософських питань 

природознавства при кафедрі філософії 

ЧДУ. У 1966 році захистив кандидатську 

дисертацію, 1993 року – докторську. У 1996 

році отримав звання професора, а з 29 

грудня 1993 р. – обраний деканом 

філософсько-теологічного факультету ЧНУ 

(1993–1998 рр.). У 1998–2000 рр. – завідувач 

кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ. 

Відмінник освіти України (1996), нагород-

жений медаллю Святих Кирила і Мефодія, 

орденом Святого Рівноапостольського князя 

Володимира ІІІ ступеня. У БДМУ працював 

з квітня 2000 по березень 2015 рр. З 2001 по 

2011 рр. – завідувач кафедри суспільних 

наук та українознавства БДМУ. Автор понад 

135 наукових праць.  
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Moysey Antoniy. DEPARTAMENT OF SO-

CIAL SCIENCES AND UKRAINIAN STU-

DIES OF BSMU: HISTORY AND DEVE-

LOPMENT PROSPECTS 

The article attempts to highlight the analytical 

and comprehensive review of the history and 

organization of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Country Study of the Bukovynian 

State Medical University. The basic scientific and 

educational achievements of the department staff 

are given and the prospects of its development 

today are also shown. As a result of the research 

activities it became possible to identify new 

archival materials and documents which are put 

into scientific circulation for the first time, they 

significantly expand the source base of the 

research. 

                                                                                          

The specificity of the department deals pri-

marily with a humanitarian potential actualization. 

That is why diversifying forms of lectures, the 

usage of modern axiological and epistemological 

elements during seminars and workshops 

contributes in future medical and pharmaceutical 

specialists’ appropriate level of philosophical, 

literary and linguistic and cultural knowledge. 

Modern life sets high school task to be ready for 

domestic science and manufacture professionals 

of a new generation, highly skilled, competent, 

qualified and spiritually rich. These are problems 

that cannot be solved without proper knowledge 

of the State language. Since 2004 the educational 

process at the Department of Social Sciences and 

Ukrainian Country Study is conducted according 

to the requirements of the Bologna Declaration. 

Through the prism of the historical path of the 

Department from its foundation to the present and 

prospects of development of the departments, 

BSMU highlights the priority task for the 

employees of the department - the national-

patriotic education of its students. So, today there 

are all conditions at the department for full-

fledged teaching and research, improved forms 

and methods of teaching-learning material, 

according to the requirements of time and in 

accordance with the directions of the Ministry of 

Health and Ministry of Education and Science of 

Ukraine. Lecturers apply advanced methods of 

teaching (using multimedia, interactive tools and 

techniques) that allow the learning process to be 

conducted in a professional manner. Using 

innovative technology helps to fulfill important 

social task - education of the creative personality, 

training to think independently and to generate 

ideas and take bold, innovative, wise decisions 
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Тимофийчук І., Семененко С., Роман Л.,Савчук 

Т., Слободян К., Васкул Н. История зарождения и 

становления медсестринства: европейский кон-

текст. 

В статье исследуются этапы зарождения и 

становления такого важного звена в сфере меди-

цинского обслуживания как медсестринство. На при-

мере выдающихся фигур (графиня Елизавета, Флоренс 

Найнтингель, мать Тереза) дан краткий экскурс в 

историю медсестринства в европейском контексте. 

Отражено нелегкие времена, коллизии и сложные 

условия, в которых формировались основы совре-

менного медсестринства. Отмечено большую роль и 

значительный вклад именно женщины в развитие 

медицины в целом и медсестринства в частности. 

 

Професія медсестри вже не викликає тако-

го захоплення у суспільстві, як на початку сво-

єї історії. Зараз медсестра – це просто середній 

медичний персонал, який практично не при-

ймає самостійних рішень, а лише виконує вка-

зівки лікуючого лікаря. Але лікарі, медсестри і 

волонтери, які рятували від смерті Майдан, 

змусили всіх нас по-новому подивитися на 

їхню роботу, оцінити їхню професійність, са-

мовідданість і мужність, а тому варто замисли-

тись з кого і чого все починалось.  

Загальновідомим є те, що професію мед-

сестри започаткувала черниця. Але для чер-

ниць отримати змогу опікуватися хворими в 

той час було надзвичайно складно, адже кон-

такт із тілом вважався прерогативою жінок за-

міжніх або вуличних. На сьогодні є багато спе-

ціалізованих навчальних закладів, де готують 

кваліфікований медичний персонал, а в ХІ сто-

літті поняття «медична сестра» і «навчання» 

були практично несумісними.  

На території Західної Європи створюва-

лись общини для жінок, які мали бажання до-

помагати лікарям з доглядом за хворими. Такі 

жінки на добровільних засадах працювали в 

шпиталях, де їм у мирний час дозволяли об-

слуговувати хворих жінок, а в період війсь-

кового положення і хворих чоловіків. Завдання 

полегшувати страждання хворим, яке вважа-

лося малопочесним у соціальній ієрархії, завж-

ди делегували жінці – гарантові розвитку і 

продовження роду.  

mailto:physiology@bsmu.edu.ua
mailto:liliya.roman@ukr.net


Тимофійчук І., Семененко С., Роман Л., Савчук Т., Слободян К., Васкул Н. Історія зародження …  

АПСНІМ. – 2015. – № 7 (3) 106 

У Північній Європі першими надавати до-

помогу хворим почали бегінки – жінки, які 

спонтанно, без офіційного церковного схва-

лення, збиралися в групи аби провадити чер-

ниче життя. Вони надихнули своїм прикладом 

терціаріїв (Італія, ХІІІ ст.), пов’язаних із до-

мініканцями та францисканцями. Катерина Сі-

єнська, яка належала до Третього домінікан-

ського ордену, доглядала хворих на чуму, на-

ражаючись на смертельну небезпеку, але то 

була надзвичайна ситуація, яка вимагала нас-

правді героїчних заходів. 

Першим, хто подолав табу, яке відділяло 

черниць від догляду за хворими, був св. Ві-

кентій де Поль, який у 1617 році заснував спі-

льноту Дочок Милосердя. «Замість монастиря 

– домівки хворих, замість келії – орендована 

кімната, замість каплиці – парафіяльна церква, 

замість внутрішнього монастирського дворика 

– міські вулиці, замість затворництва – послух, 

замість решітки – страх Божий, замість вельо-

ну – свята скромність», – писав він. 

Численні конгрегації, які постали у ХІХ ст., 

крім навчання, стали займатися організацією 

лікарень і доглядом хворих на дому, попри те, 

що церковні правила все ще забороняли це 

робити, не кажучи вже про абсолютну забо-

рону наближатися до породіль та пацієнтів чоло-

вічої статі. У 1909 році Священна конгрегація у 

справах ченців навіть розпочала розслідування в 

усьому католицькому світі з огляду на численні 

протести, що черниці доглядають не тільки 

хворих жінок та дітей, а й чоловіків. Чимало з 

черниць заплатили за це своїм життям: 14 Дочок 

Милосердя було страчено 1870 року в Китаї, ще 

10 – під час останньої іспанської революції, і цей 

список можна продовжувати. 

Зрештою черниці перемогли і, усвідомлю-

ючи потребу професійної підготовки, отримали 

від папи Пія Х дозвіл заснувати першу про-

фесійну школу для медсестер. Таким чином, 

діяльність Церкви у сфері милосердя міцно 

вкоренилася на місцях і, як не дивно, живе і досі. 

В Угорщині в ХІІІ столітті графиня Єлі-

завета на власні кошти організувала шпиталь і 

побудувала притулок для малолітніх сиріт і 

покинутих дітей. У пам'ять про неї була ство-

рена община так званих «єлізаветинок», які 

продовжували справу графині, яка пізніше 

була канонізована і зарахована до лику святих. 

А медичних сестер називали в той період сес-

трами милосердя.  

Перше навчання сестринській справі було 

організовано у Франції, в ХVII столітті. В той 

же час з’явились і перші вимоги до тих, хто 

вступав на навчання: приймали тільки моло-

диць і вдів, причому вони не повинні були 

бути черницями. Навчали мінімальним медич-

ним знанням і розмежовували поняття «сестра 

милосерддя» й «сиділка». Поступово такі шко-

ли почали з’являтися по всій Європі і вже до 

дев’ятнадцятого століття на її території налі-

чувалось вже шістнадцять тисяч медичних сес-

тер, які отримали відповідну освіту. Їх навіть 

офіційно приймали на роботу в шпиталі і з’я-

вилась потреба в кадрах.  

Професійні медсестри з’явились під час 

Кримської війни, завдяки англічанці Флоренс 

Найтінгейл. Саме вона зруйнувала стереотип 

про те, що медсестри не повинні володіти 

потрібними знаннями.  

Флоренс Найтінгейл відома не тільки як 

засновниця професії медичних сестер, а і як 

ініціатор реформи госпіталів. Саме в служінні 

людству, в позбавленні людей від страждання і 

хвороб, яким можна запобігти, вбачала вона 

свою високу місію. Виявляючи безприкладну 

наполегливість Флоренс Найтінгейл більшу 

частину свого життя присвятила боротьбі за 

реформу системи медичного обслуговування в 

англійській армії і перетворення служби ме-

дичних сестер у серйозну, шановану професію 

на основі програми спеціальної підготовки і 

пред'явлення високих професійних вимог до 

діяльності медсестер. Багато з того, що складає 

сьогодні основу медичного обслуговування, 

бере початок у запеклих баталіях, які Флоренс 

Найтінгейл вела в XIX ст. Будучи старшою ме-

дичною сестрою в період Кримської війни 

(1854-1856 рр.), Флоренс переконалася на вла-

сному досвіді, що, поліпшивши санітарні умо-

ви у військових госпіталях і казармах, можна 

різко знизити смертність і врятувати тисячі 

життів. Але, щоб переконати в цьому скеп-

тиків, що стояли при владі, їй довелося вести 

нелегку боротьбу. Хоча в той час збір та аналіз 

даних у галузі соціальної статистики ще мало 

практикувалися, Флоренс зрозуміла, що надій-

ні дані про кількість померлих в армії, смерті 

яких можна було б запобігти, можуть стати пе-

реконливим доказом необхідності проведення 

реформи. Так вона не лише сприяла здійснен-

ню реформи медичного обслуговування, але й 

однією з перших підтримала новаторську ідею 

про те, що соціальні явища можуть бути об'єк-

том виміру і математичного аналізу. Досяг-

нення Флоренс були значними, тому що до-

билася вона їх в умовах соціальних обмежень, 

з якими стикалася жінка у вікторіанській Анг-

лії. Батько Флоренс, Вільям Едвард Найтін-

гейл, був багатим землевласником і його сім'я 

належала до вищого кола англійського сус-

пільства. У той час жінки не навчалися в уні-

верситетах і не прагнули професійної кар'єри – 
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метою їхнього життя було вийти заміж і на-

роджувати і виховувати дітей. Флоренс поща-

стило: її батько вважав, що жінка повинна бу-

ти освіченою і сам навчав її італійської, ла-

тинської і грецької мов, філософії та історії, а 

також, що було вкрай незвичайним для жінки 

того часу, – письма та математики. Коли двад-

цятирічна Флоренс висловила бажання стати 

медсестрою, батько вирішив порадитися з лі-

карями чи личитиме його доньці подібне за-

няття. Якщо у той час для жінки вищого кола 

рішення обрати будь-яку професійну кар'єру 

вимагало виняткової рішучості, то про про-

фесію медсестри не могло бути й мови навіть у 

такій освіченій сім'ї, в якій жила Флоренс. 

Коли батьки не дозволили їй стати мед-

сестрою, Флоренс звернулася за розрадою до 

релігії, яка все життя була її провідною зіркою. 

Однак її релігійні почуття завжди ґрунту-

валися на переконанні, що найкращий спосіб 

служити Богу полягає у служінні людству і 

тому навіть у важкі роки вона не залишала 

думки про майбутню професію. Флоренс пере-

читувала книги з медицини та догляду за хво-

рими, відвідувала лікарні і поралася з дітла-

хами з лондонських нетрів, яких вона називала 

«своїми Вестмінстерськими злодюжками». На-

решті, в 1851 р. їй вдалося виїхати з Англії і 

провести три місяці в Німеччині, під Дюсель-

дорфом, де знаходилися лікарня і притулок 

протестантського ордена дьякониць. Пізніше, 

незважаючи на заперечення батьків, вона 

стажувалася в лікарні в Сен-Жермені, під Па-

рижем, якою відала католицька організація 

«Сестри милосердя». Їй було вже 33 роки, і 

врешті-решт вона змогла долучитися до об-

раної професії.  

Повернувшись в 1853 р. до Лондона, Фло-

ренс невдовзі отримує своє перше «місце» 

(безоплатне) наглядачки в лондонському «Зак-

ладі для хворих жінок благородного поход-

ження». У її обов'язки входило стежити за 

роботою медсестер, станом медичного облад-

нання та контролювати приготування ліків. 

Хоча за нормами того часу їй вдалося створити 

зразковий медичний заклад, до якого було від-

крито доступ хворим усіх класів суспільства і 

віросповідань, а проте Флоренс відчувала, що 

не змогла досягти те, що вважала своєю ме-

тою: створити школу, де медсестри отримува-

ли б повноцінну професійну підготовку. Вико-

нуючи численні адміністративні обов'язки під 

час Кримської війни, вона все-таки знаходила 

час доглядати за хворими власноруч. Пізно 

вночі вона постійно обходила палати з хво-

рими, що породило легенду про «ангела-хра-

нителя» Криму. Істотним доказом успіху, до-

сягнутого Флоренс, слугують цифри: до весни 

1855 р., через півроку після її приїзду в Ску-

тарі, смертність в госпіталі скоротилася з 42,7 

до 2,2%. Використовуючи кошти з Фонду 

Найтінгейл (майже 50 тис. фунтів стерлінгів, 

зібраних громадськістю), вона змогла здійнити 

свою давню мрію, заснувавши в 1860 р. Учи-

лище з підготовки медичних сестер. Сподіван-

ня очолити училище не здійснилися, але в цьо-

му навчальному закладі практично реалізува-

лися основні принципи його засновниці Фло-

ренс Найтінгейл:  

1) професійна підготовка медсестер повин-

на проводитися в лікарнях, спеціально ство-

рених з цією метою;  

2) медсестри повинні жити в  умовах, які 

забезпечували б належну моральну поведінку і 

дисципліну.  

Для свого часу обидва ці принципи були 

досить радикальними. Те, що сьогодні вони 

сприймаються як звичайні речі, свідчить про 

великий внесок Флоренс Найтінгейл у справу 

підготовки медичних сестер, що не меншою 

мірою, аніж будь-яке наукове досягнення, спри-

яло загальному підвищенню якості медичного 

обслуговування.  

Ще одним прикладом для наслідування в 

одвічному прагненні служити захисту життя і 

здоров’я людини є мати Тереза, яка впродовж 

багатьох років здійснювала благодійні місії та 

акції милосердя в усьому світі. Мати Тереза 

(Агнеса Гонджа Бояджиу) народилася 26 сер-

пня 1910 року в місті Скопи в сім’ї албан-

ського продавця зелені. Ще навчаючись у шко-

лі, вона зрозуміла, що якимось чином повинна 

присвятити своє життя Богу. Отож, у 18 років 

Агнеса покинула затишну батьківську оселю і 

стала черницею міссіонерського ордена «Ло-

ретські сестри». Своє послушництво вона роз-

почала в Індії. У повній відповідності з кон-

цепцією ордена Лорето вона 16 років вірою та 

правдою служила людям, навчаючи бенгаль-

ських дівчаток історії й географії на їх рідній 

мові
1
. Життя її булo насичене й різноманітне – 

вона співала в церковному хорі, і як людина 

освічена та мудра була призначена директри-

сою однієї зі шкіл, де користувалась заслуже-

ною повагою як вчительського, так і учнів-

ського колективу. 16 серпня 1948 року Мати 

Тереза, отримавши дозвіл Риму стати вільною 

черницею, перевдягнувшись в куплене на рин-

ку дешеве сарі, покинула сестринську обитель. 

З п’ятьма рупіями в кишені вона зникла в 

нетрях Калькутти. В покинутому будинку се-

ред сміття вона заснувала школу для нікому не 

потрібних дітей – немовлят зі сміттєвих баків, 

маленьких інвалідів і сиріт, що поклало по-
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чаток системі дитячих притулків Ордена 

Милосердя. Однак її подвижничество не зам-

кнулося на вуличних дітях і організації шкіл. 

Вона взяла на себе місію допомагати поми-

раючим. У 1948 році мати Тереза заснувала в 

Калькутті общину, конгрегацію черниць «Сес-

три-Міссіонерки Любові», діяльність якої була 

направлена на створення шкіл, притулків, лі-

карень для бідних і тяжкохворих людей. У 

Калькутті прямо на вулицях вмирали сотні бід-

няків і звістка про блаженну черницю, яка до-

помогала помираючим бездомним, досягла 

міської влади. Муніципалітет виділив їй пус-

тий храм, присвячений індійській богині Калі. 

Так, у 1952 році було створено перший хоспіс 

«Будинок для помираючих», де приреченого 

на смерть бідняка оточували любов’ю й тур-

ботою, щоб він міг дожити свої дні достойно
2
. 

З 1965 року діяльність монашеської конгрега-

ції, зоснованої Матір’ю Терезою, переступила 

кордони Індії, на даний час вона має 400 

відділень у 111 країнах світу і 700 будинків 

милосердя у 120 країнах. Притулки, лікарні, 

лепрозорії були потім, але на початку свого 

шляху вона страждала від самотності, перший 

час їй часто доводилось лягати спати голод-

ною. Але вже через три роки, у 1949 р., як і го-

диться для великих починань, до неї приєд-

нались 12 послідовниць, в основному попе-

редні її учениці. Мати Тереза почала клопо-

тати про облаштування власного монашесько-

го ордена. Дозвіл було отримано тільки у 1950-

му, після особистої зустрічі Терези з Папою. 

30 вересня того ж року в Калькутті черниця-

католичка заснувала Орден Милосердя з єди-

ною метою – допомогати бідним. Те, що почи-

налось як орден із 12 чоловік, зараз нараховує 

300000 співробітників. Її орден живе під уп-

равлінням 66-річної сестри Нірмали, яка не 

дозволяє називати себе «матір’ю», кажучи: «У 

нас одна Мати – велика Тереза». В 1997-му, 

році смерті Матері Терези, в її общині налі-

чувалося біля 4000 сестер і 610 монастирів у 

123 країнах світу
3
. Через три роки після смерті 

своєї засновниці, орден налічував біля 600 лі-

карень і притулків у 128 країнах світу. В. Ер-

ліхман пише: «Слідом за першою лікарнею, 

з'явилися інші. За ними – дитячі будинки, цен-

три щеплень, «місто миру» для прокаженних. І 

першу в світі лікарню для хворих на СНІД від-

крила також мати Тереза. З вражаючою енер-

гією вона їздила по всьому світу, збираючи ко-

шти для ордена. Її називали «ідеальним ме-

неджером», але сама вона пояснювала свій ус-

піх так: «Самі найменші справи треба робити з 

великою любов’ю». Коли папа Іоан Павло ІІ 

запитав, чим він може допомогти їй, Тереза 

відповіла: «Подаруйте мені шматок свого Ва-

тикану, я влаштую там лікарню»
4
.  

Згадавши історії життя-подвигу всесвітньо 

відомих сестер милосердя неможливо оминути 

події, які вирують на Сході нашої країни. Щоб 

захищати Україну, на Донбас їдуть не лише 

солдати, а й медики. В багатьох містах волон-

тери збирають кошти на ліки та перев'язу-

вальні матеріали, готують індивідуальні аптеч-

ки, вкрай необхідні тим, хто протистоїть аг-

ресії. Молоді жінки віддали своє життя і здо-

ров’я за мрію про незалежну Україну. Серед 

них: 25-річна медсестра Ірина Іванюш із пози-

вним «Лютик», яка втратила обидві ноги; 21-

річна Юля Ізотова, яка загинула під час об-

стрілу. Це люди з особливим внутрішнім світ-

лом, який змусив їх обрати саме професію 

медсестри і, на щастя, в наших лікарнях 

чимало чудових медсестер, справжніх подвиж-

ниць своєї нелегкої професії. Насамкінець, як 

підсумок нашого дослідження про історію за-

снування медсестринства приведемо Заповіт 

матері Терези, який є найкращим девізом для 

кожного, хто обрав справою свого життя – 

служіння людям. 

Заповіт матері Терези 

Люди бувають нерозумні і егоїстичні; 

Все одно прощай їм! 

Якщо ти робиш добро, люди можуть 

звинуватити тебе в корисливості й 

себелюбстві; 

Все одно твори добро! 

Якщо ти чесний і відвертий, то люди будуть 

ошукувати тебе; 

Все одно будь чесний і відвертий! 

Те, що ти будував роками, може бути 

зруйноване в одну мить; 

Все одно будуй! 

Якщо ти здобув безмежне щастя, тобі будуть 

заздрити; 

Все одно будь щасливим! 

Добро, яке ти сотворив сьогодні, люди 

забудуть завтра; 

Все одно твори добро! 

Ділись з людьми кращим, що у тебе є і цього 

ніколи не буде достатньо! 

Все одно ділися кращим, що у тебе є! 

В кінці кінців, ти сам впевнишся, що все це – 

між тобою і Богом!
5 
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Tymofyychuk I., Semenenko S., Roman L. 

Savchuk T., Slobodian K., Vaskul N. THE 

HISTORY OF ORIGIN AND FORMATION 

OF NURSING: EUROPEAN CONTEXT 

The article examines the stages of the origin 

and formation of such an important link in the 

health care as nursing. On the example of 

prominent figures (Countess Elizabeth Florence 

Nayntinhel, Mother Teresa) a brief excursion into 

the history of nursing in the European context is 

made. 

It is well known that the profession of nurses 

was launched by a nun. But nuns had the 

possibility to take care of patients at the same time 

it was extremely difficult, because contact with 

body was considered the prerogative of married 

women or prostitutes. Today there are many 

specialized schools which train qualified medical 

staff, in the eleventh century, the term «nurse» 

and «education» were incompatible. 

At the Western Europe there were created 

communities for women who had a desire to help 

physicians to care for patients. These women’ 

volunteer work in hospitals allow women to serve 

patients, and during war sick men as well. The 

task to alleviate the suffering of patients, had 

always been delegated to woman - guarantor of 

development and reproduction of human kin. 

In Northern Europe, the first who began to 

assist patients were “behinky” - women who 

spontaneously, without official church approval, 

gathered in groups to conduct monastic life. They 

inspired by their example the Tertsiarians (Italy, 

thirteenth century) related to the Dominicans and 

the Franciscans. Catherine of Siena, who belonged 

to the Third Order Dominicans, cared for patients 

with plague, being exposed to mortal danger, but 

it was an extraordinary situation which required a 

truly heroic action. 

The article shows difficult times, conflict and 

difficult conditions in which the foundations of 

modern nursing were formed. There has been 

noted a big role and a significant contribution of 

women to the development of medicine in general 

and nursing in particular. 
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Ревенко Ж., Чебан В., Ясинская Э. История 

развития кафедры социальной медицины и орга-

низации здравоохранения Буковинского государ-

ственного медицинского университета. 

Описываются этапы развития и характерные 

особенности деятельности кафедры. Освещены основ-

ные проблемы и задачи социальной медицины и орга-

низации здравоохранения с начала существования 

медицинского института. Содержатся материалы о 

начале преподавания социальной гигиены, последова-

тельную деятельность руководителей кафедры и их 

вклад в учебную и научную работу с социальной гиги-

ены. Кроме того, показано постепенное формирование 

качественной базы подготовки ученых и врачей по 

вопросам социальной медицины и организации здра-

воохранения, которые работают во многих регионах 

Украины и за ее пределами. Указаны учебные предме-

ты, направления деятельности кафедры: учебная, 

учебно-методическая и научная работа, повышение 

квалификации, организаторов здравоохранения, кон-

сультирование по медико-социальным вопросам. 

 

Актуальність. Створення кафедр соці-

альної гігієни випереджали пошуки шляхів 

викладання цього предмету. Ідея про не обхід-

ність досліджування кафедр соціальної гігієни 

в українських вищих навчальних закладах 

з’явилася на початку 1920-х років [5]. На сто-

рінках журналу «Врачебное дело» у 1921 році 

Е.М. Каган надрукував статтю, в якій відстою-

вав загальну проблему введення у вищій школі 

соціальної гігієни, оскільки ми в теперішній 

час маємо справу з достатньо гостро окресле-

ним колом питань, що входять до сфери веден-

ня соціальної гігієни, науки з цілковито визна-

ченою методологією
1
. Було рекомендовано 

значно розширити викладання гігієни, розподі-

ливши її на три частини – загальну гігієну, 

соціальну і професійну. 

У 1923 році Народний Комісаріат охорони 

здоров'я і відділ медичної освіти  Наркомату 

освіти України створення самостійних кафедр 

соціальної гігієни висунули як  одну із акту-

альних задач
2
. 

Першою в Україні кафедрою соціальної 

гігієни була кафедра Харківського медичного 

інституту у 1923 році. Створення у 1923-1924 

рр. кафедр соціальної гігієни в Україні стало 

важливим кроком вперед в подальшому роз-

витку соціальної гігієни як науки та предмета 
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викладання. Кафедри соціальної гігієни займа-

лися питаннями профілактики захворювань, 

організацією медичної допомоги, вивченням 

впливу шкідливих факторів на здоров'я, перео-

рієнтацією  медичного забезпечення  хворих, 

опрацюванням механізмів збереження та зміц-

нення здоров'я [4]. 

Кафедра соціальної медицини та організа-

ції охорони здоров'я Буковинського державно-

го медичного університету пройшла складний 

історичний шлях розвитку. Сьогодні напрям-

ками діяльності кафедри є навчальна, нав-

чально – методична і наукова робота, підви-

щення кваліфікації  організаторів охорони здо-

ров'я. Кафедра продовжує кращі традиції ми-

нулого і на високому рівні готує медичні кад-

ри, які успішно втілюють у практичній 

діяльності набуті знання з соціальної медици-

ни та організації охорони здоров'я. За роки 

діяльності кафедра соціальної медицини та 

організації охорони здоров'я зробила вагомий 

внесок у скарбницю української медичної нау-

ки, тому стає необхідністю висвітлити історич-

ні етапи розвитку і характерні особливості її 

діяльності за всі роки існування. 

Мета. Ознайомити організаторів охорони 

здоров'я, медичних працівників та студентів з 

основними етапами становлення кафедри соці-

альної медицини та організації охорони здо-

ров'я Буковинського державного медичного 

університету. 

Методи дослідження. У дослідженні 

використано наступні методи: історичний, біб-

ліографічний та метод системного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Кафедра 

соціальної медицини та організації охорони 

здоров’я (до 1994 р. кафедра соціальної гігієни 

та організації охорони здоров’я) заснована у 

липні 1945 р. Першим її завідувачем (до 

1952 р.) був заслужений лікар СРСР, у минуло-

му нарком охорони здоров’я Киргизької РССР, 

доц. С.К. Лобинцев. У своїй роботі він приді-

ляв увагу становленню навчального процесу 

Чернівецькому медичному інституті та вивчен-

ню історії розвитку медицини на Буковині. 

  
В.С. Нікітський 

У 1952-1955 рр. кафедрою завідував 

професор В.С. Нікітський, відомий теоретик 

охорони здоров’я, який більшість наукових 

праць присвятив історії охорони здоров’я 

України і Буковини. 

У жовтні 1955 р. кафедру очолив заслуже-

ний лікар СРСР, доцент О.С. Рябишенко, який 

продовжив вивчення історії медицини і охо-

рони здоров’я в західних регіонах України.  

 

 
О.С. Рябишенко 

 

Підготував двох кандидатів наук і у 1966 р. 

перейшов на посаду доцента кафедри. 
 

 
Ф.С. Рюхов 

 

У 1966-1971 рр. кафедрою завідував доц. 

Ф.С. Рюхов. Наукові роботи співробітників ка-

федри цього періоду переважно присвячені 

розробці потреб охорони здоров’я в медичних 

кадрах, продовжувалося вивчення історії охо-

рони здоров'я краю. 

 
Ц.В. Ясинський 
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З 1972-1982 рр. та з 1985-1988рр. кафедру 

очолював проф. Ц.В. Ясинський. 

В 1955 р. закінчив з відзнакою Вінницький 

медичний інститут  та аспірантуру при кафедрі 

соціальної гігієни та організації охорони здо-

ров'я цього ж інституту (1963). 

Працював на посадах головного лікаря у 

Теофіпольському, Меджибіжському та Хмель-

ницькому районах на Поділлі. З 1963 року пра-

цював асистентом кафедри соціальної гігієни 

та організації охорони здоров'я Вінницького 

медичного інституту. З 1968 року – старший 

викладач кафедри соціальної гігієни та органі-

зації охорони здоров'я Чернівецького медично-

го інституту. 

У1966 році захистив кандидатську дисерта-

цію „Матеріали соціально-гігієнічного обсте-

ження гіпертонічної хвороби”, у 1989-му – 

докторську на тему: „Судинні ураження голов-

ного мозку як соціально-гігієнічна проблема”. 

У 1972 році йому було присвоєно вчене звання 

доцента, в 1992-му — вчене звання професора. 

Напрями наукових досліджень: „Вивчення 

епідеміології неінфекційних захворювань, 

виявлення чинників ризику та розробка на їх 

основі систем прогнозування”. Даний науко-

вий напрям був визнаний як перспективний у 

профілактиці хронічних захворювань. Його 

винахід з профілактики хронічних захворю-

вань було відзначено Почесним дипломом 

Міжнародної виставки „Кардиология-82”. 

Автор біля 500 наукових праць, зокрема, 5 

методичних посібників, 6 методичних реко-

мендацій. 

Підготував 1 доктора та 9 кандидатів наук. 

З 1982 по 1993 рр. та з 1999-2001 рр. 

обов’язки завідувача кафедри (у 1988-1993 рр. 

– завідувача курсів) виконував проф. 

В. Л. Таралло. Проф. Таралло В. Л. народився 

23 грудня 1945 р., вищу освіту отримав у 1969 

році у Красноярському медичному інституті 

(Росія). Захистив  кандидатську дисертацію з 

теми “Кібернетична діагностика хронічних 

субфебрилітетів” у 1973 році. До 1978 року 

був старшим викладачем кафедри соціальної 

гігієни та організації охорони здоров’я  

Красноярського медичного інституту, потім  – 

доцентом, а з 1982 року  – завідувачем кафед-

ри соціальної гігієни та організації охорони 

здоров’я Чернівецького медичного  інституту. 

Автор 4-х монографій, 10 навчальних посібни-

ків, 6 винаходів, 3-х законів: закону виживання 

популяцій, закону виживання реальних 

поколінь та закону збереження здоров’я, що 

зареєстровані у Міжнародній Реєстраційній 

Палаті Інформаційно-Інтелектуальної Новизни 

РЕС ООН, 18 брошур, 212 наукових та нав-

чально-методичних статей. Наукові здобутки: 

розробка теорії здоров’я, визначення прямих 

інтегральних показників, їх нормативів та ета-

лонів, антроіндикативних параметрів сприят-

ливості територій для проживання людей, 

методів комплексного аналізу захворюваності 

та смертності від хронічних хвороб за всіма 

класами МКХ, визначення граничного віку 

існування населення та розробка прогнозних 

таблиць здоров’я населення для будь-яких 

країн світу. Лікар-організатор вищої категорії. 

У 1988 р. кафедру було поєднано із 

кафедрою загальної гігієни і знову відновлено 

у жовтні 1993 року. 

З 2001 по 2014 рік кафедру очолював 

доцент В. Е. Кардаш, який захистив канди-

датську дисертацію на тему „Особливості 

профілактики гіпертонічної хвороби і її 

ускладнень серед сільського населення”  в 

1990 р. Лікар-організатор вищої категорії. 

Основні наукові здобутки: розробка моделі 

підтримки здорового способу життя хворих на 

хвороби системи кровообігу; участь у розробці 

прогнозів здоров’я населення України. 

Вагомий внесок у підготовку студентів на 

кафедрі внесли співробітники, які у свій час 

працювали на кафедрі: доценти Б. Я. Дробніс, 

О. О. Воробйов, асистенти Л. Р. Єгорушкіна, 

Т. Ю. Косяченко, А. М. Здоровицький, В. І. Зі-

магоров, В. А. Михайлик, П. О. Романько, 

О. С. Білик, С. І. Понцак, Ю. М. Краєнобаєв, 

А. П. Зубович. ст.лаб. О. В. Петюх, Н. І. Бицко. 

 

 
В. І. Чебан 

 

 З 2014 року обов’язки завідувача кафедри 

соціальної медицини та організації охорони 

здоров'я виконує проф. Чебан В.І.  У 1971-1977 

роках навчався у Чернівецькому державному 

медичному інституті за спеціальністю „Ліку-

вальна справа”. Після закінчення вишу був 

направлений на роботу в Лікарсько-санітарну 

службу Міністерства шляхів сполучення 

СРСР. Працював цеховим терапевтом локомо-

тивного депо Жовтневої залізниці (Карельська 

АР), дільничним лікарем, завідувачем поліклі-
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ніки, ординатором клініки професійних захво-

рювань науково-дослідної лабораторії (м. Кі-

ровськ Мурманської області), головним ліка-

рем санаторію „Імандра” Кольського філіалу 

АН СРСР (1977-1983 рр.). 

Науково-педагогічний шлях розпочав після 

навчання в клінічній ординатурі Чернівецького 

державного медичного інституту(1983-1985 рр.). 

Займав посади асистента, доцента кафедри 

соціальної медицини та організації охорони 

здоров’я згаданого вишу та за сумісництвом 

завідувача лабораторії НДІ медико- екологіч-

них проблем. Отримав звання старшого науко-

вого співробітника цієї установи (1993 р.) та 

захистив кандидатську дисертацію на тему: 

„Особенности заболеваемости растениеводов и 

технологии ее профилактики” (1991 р.). 

У 2004 році захистив докторську дисерта-

цію на тему: „Репродуктивне здоров’я насе-

лення та медико-соціальна профілактика пору-

шень його формування”. Обраний за конкур-

сом на посаду професора кафедри соціальної 

медицини та ООЗ Буковинського державного 

медичного університету (2005 р.). 

Працював на посаді директора Українсько-

го центру наукової медичної інформації та па-

тентно-ліцензійної роботи МОЗ України (2007-

2011 рр.). Спільним наказом МОЗ та НАМИ 

України був призначений головою Проблемної 

комісії з дисципліни „Соціальна медицина” 

(2008-2010 рр.). 

У 2011-2012 та 2012-2013 навчальних 

роках працював на посаді завідувача кафедри 

суспільних наук та українознавства Буковинсь-

кого державного медичного університету. З ве-

ресня 2013 року працює професором кафедри 

соціальної медицини та 003 БДМУ. 

Василь Іванович Чебан є автором 160 нау-

кових праць, з-поміж яких 2 монографії, 4 нав-

чальних посібники (затверджені ЦМК МОЗ), 9 

нововведень, 6 методичних рекомендацій, 5 

інформаційних листів. 

За вагомі здобутки в науково-педагогічній 

діяльності нагороджений Подякою БДМУ 

(2004 р.), двома Почесними грамотами 

Міністра охорони здоров’я України (2010, 

2011рр.). 

На даний час на кафедрі працюють: 

професори – В. Л. Таралло, В. І. Чебан, доцен-

ти – І. В. Навчук, М. І. Грицюк, Е. Ц. Ясинська, 

асистенти – Ж. А. Ревенко, М. З. Вацик, 

Л. В. Микалюк, А. С. Бідучак, Г. Г. Марараш, 

ст. лаборанти: Н. В. Козак, О. М. Іванова, 

Н. В. Віщак. 

Як і в попередні роки, кафедра продовжує 

викладати на всіх факультетах соціальну 

медицину, організацію та економіку охорони 

здоров'я. Викладаються такі розділи як біоста-

тистика, здоров'я населення, організація охоро-

ни здоров'я, менеджмент та маркетинг, еконо-

міка охорони здоров'я, курс історії медицини. 

Навчально-методична робота містить у 

собі підготовку навчальних робочих програм, 

методичних рекомендацій для викладачів та 

методичних вказівок для студентів. Окрім 

того, на кафедрі проводиться цикл удоскона-

лення підготовки організаторів  охорони здо-

ров’я. 

За останній рік для студентів і лікарів 

видано українською, російською та англійсь-

кою мовами 2 монографії, 3 навчальних посіб-

ника, 2 інформаційних листи, 3 методичних 

рекомендації. 

Наукова робота кафедри проводиться за 

напрямами: „Вивчення процесів соціально-

значущої патології та обґрунтування техноло-

гії її профілактики” (керівник – проф. В. І. Че-

бан). 

Висновки:  

1. За період існування кафедри соціальної 

медицини та організації охорони здоров'я 

Буковинського державного медичного універ-

ситету сформувалась якісна база підготовки 

науковців і лікарів з питань соціальної медици-

ни та організації охорони здоров’я, які працю-

ють в багатьох регіонах України та за її межа-

ми. 

2. Колектив кафедри спрямовує свої зусил-

ля на подальше покращання науково-дослід-

ної, навчально-методичної та виховної роботи 

серед студентської молоді, удосконалює після-

дипломну підготовку лікарів  практичної охо-

рони здоров'я та науковців, які в подальшому 

будуть працювати на благо України. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

                                                           

1
 Каган Э.М. О преподавании социальной 

гигиены и гигиены труда / Э.М  Каган. 

Врачебное дело, 1921. – С. 22-24, 319, 320, 322. 
2
 Петрова З.П. К истории возникновения 

кафедр социальной гигиены на Украине / З.П. 

Петрова. Сов. Здравоохранение, 1974. – №.4. – 

С. 53-56. 

3. Бойчук Т.М. Випускників славетних імена. 

Книга про видатних випускників Буковинсько-

го державного медичного університету / Бой-

чук Т.М., Мислицький В.Ф., Бачинський В.Т., 

Білоокий В.В., Іващук О.І., Кулик О.Ф., Ткачук 

С.С., Лютик М.Д.  – Чернівці : „Місто“, 2014. – 

240 с. іл. 



Історія медицини 

АПСНІМ. – 2015. – № 7 (3) 114 

                                                                                          

4. Материалы к истории гигиены и санитарии 

на Украине. – К. : Гос. Мед. Изд. УССР, 1962. 

– 297 с. 

5. Хорош И.Д. Первые годы развития 

советского здравоохранения в Украине (1918 – 

1920) / И.Д. Хорош. – К.: Госмедиздат УССР, 

1963. – 208с. 

 

Revenko Zhanetta, Cheban Vasyl, 

Yasynska Elvira. History of Department of 

Social Medicine and Healthcare of the 

Bukovinian State Medical University. 

Abstract. The article highlights the stages of 

development and characteristics of the activities 

of the department of social medicine and 

healthcare of the Bucovinian state medical 

university, controversial issues regarding the final 

determination of time of department’s foundation 

are eliminated. The basic problems and tasks of 

social medicine and of health care organization 

from the very beginning of medical school have 

been discovered. It includes the material about the 

beginning of the discipline’s teaching. The 

activities of the department’s heads as well as 

their contribution to the educational and research 

work on social hygiene are traced sequence on 

changing name of the department at the time of its 

existence is shown. In addition, we showed the 

gradual formation of scientists and physicians 

qualitative base for social medicine and health 

care organizations that work in many regions of 

Ukraine and abroad. Educational courses, 

activities of the department, which are educational 

methodical and scientific work  training  of  

scientific and teaching personnel, advanced 

training of scientific, consulting on medical-social 

and statistical issues are  mentioned in article.  

The Department of social medicine and health 

care organization of Bucovinian state medical 

University has passed a difficult historical way of 

development. Today the activities of the 

Department are educational, methodical and 

scientific work, professional development 

managers of health care. The Department 

continues the best traditions of the past and at a 

high level prepares medical personnel that 

successfully embody in practice the acquired 

knowledge on social medicine and health care 

organization. Over the years, the Department of 

social medicine and health care organization has 

made a significant contribution to the Treasury of 

Ukrainian medical science, therefore, becomes a 

necessity to highlight the historical stages of 

development and characteristic features of its 

operations for all years of existence. 

                                                                                          

Key words: Bukovinian state medical 

university, medical institute, department, head, 

social hygiene, medicine. 
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РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ-АЛЬБОМ 

ДОЙНИ МАРІЇ, КАРМЕН МАРІАНИ, 

ЕЛЕНИ НОВАК ТА ІН. «ІНТЕР’ЄРНИЙ 

ТЕКСТИЛЬ (З ЕТНОГРАФІЧНИХ 

КОЛЕКЦІЙ МУЗЕЇВ СУЧАВИ, 

ЧЕРНІВЦІВ ТА БЕЛЬЦІВ)». – СУЧАВА, 

2015. – 71С. 

 

REVIEW OF THE BOOK-ALBUM BY 

DOINA MARIA CARMEN MARIANNE, 

ELENA NOVAK AND OTHERS. «INTE-

RIOR TEXTILES (COLLECTIONS OF 

ETHNOGRAPHIC MUSEUMS IN 
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Антофийчук И. Рецензия на книгу-альбом 

Дойна Марии Кармен Марианны, Елены Новак и 

др. «Интерьерный текстиль (из этнографических 

коллекций музеев Сучавы, Черновцов и Бельцы)». 

– Сучава, 2015 – 71с. 

Книга-альбом «Интерьерный текстиль (из эт-

нографических коллекций музеев Сучавы, Чер-

новцов и Бельцы)» – это коллекция фотографий 

интерьерного текстиля украинского и румынско-

го народов. Каждое фото сопровождается описа-

нием трех языках – украинском, румынском и 

английском, что делает доступным для просмот-

ра представителям разный наций и народностей. 
 

 

Книга-альбом „Інтер’єрний текстиль (з 

етнографічних колекцій музеїв Сучави, Чер-

нівців та Бельців)” – це унікальна колекція 

світлин традиційного текстилю для оздоблен-

ня повсякденного та святкового життя україн-

ського та румунського народів, що відобра-

жають етнічну своєрідність його власників.  

Книга має яскравий та приємний дизайн, 

не менш цікавою є інформація всередині, що 

супроводжується фотографіями. Саме текс-

тильні вироби – це той елемент побуту наших 

пращурів, що супроводжував всі сфери життя 

наших предків. Орнамент виробів може багато 

розказати про господарів, їх соціальний статус 

та заможність, побут та спосіб життя, естетич-

ні, психологічні та етичні характеристики на-

роду. Адже кожен регіон має свої характерні 

особливості, які легко можна впізнати, беручи 

виріб до рук. 

Усі історичні зміни на території Буковини 

мали великий вплив на етнос регіону, зали-

шивши глибокий слід в її мистецьких формах. 

На теренах Північної Буковини, специфіку, 

наприклад, килимарства визначали взаємо-
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зв’язки із контактними територіями Поділля, 

Бессарабії (Хотинський район Чернівецької 

області та правобережна частина Молдавії), 

Гуцульщини, а також Молдавії та Румунії. Ці 

зв’язки почасти відобразились у вирішенні 

художньо-стильових завдань та позначилися 

на формуванні типології текстильних виробів 

Буковини загалом.  

 

 
 

Варто звернути увагу на ілюстративний 

матеріал книги, що більше схожа на фотоальбом. 

Старовинні фото, вміщені на сторінках книги, 

заворожують та ніби роблять ближчими нас з 

пращурами. Зі сторінок книги дізнаємося, чим 

докладно цікавилися наші прадідусі та пра-

бабусі. Книга ілюструє весь процес виготов-

лення текстильних виробів від підготовки мА-

теріалу до готового виробу та його застосування 

у кінці ХІХ – на початку ХХ століття. 

Кожен народ у процесі свого етнокуль-

турного розвитку тяжіє до тих форм само-

вираження, які найкраще відображають його 

світогляд, відповідають його національному 

характеру, естетичним смакам. До таких ви-

разників, що уособлюють художньо-матеріаль-

ну культуру українців, належить текстильне 

мистецтво. 

Окремої уваги заслуговує висвітлення бу-

ковинського килимарства в різних трансфор-

маціях та похідних формах, особливо на тлі 

загального розвитку українського художнього 

текстилю ХХ ст. Одним із важливих аспектів 

виступає питання ідентифікації буковинського 

художнього текстилю у сьогоднішньому, гло-

бальному за характером просторі декоративного 

мистецтва, що уніфікує та синтезує різні дже-

рела. Це питання тісно пов’язане із проблемою 

традиції й новаторства у сучасному мистецтві. У 

цьому контексті історія розвитку українського 

художнього текстилю впродовж ХХ ст. дозволяє 

простежити перетворення килима у різних твор-

чих майстернях – народного майстра, художника 

промислового виробництва та художника деко-

ративного мистецтва, відображаючи таким чи-

ном тяглість традиції в сучасності, її перс-

пективи у контексті новаторських змін.  

Нашій увазі представлені фото ткацьких 

станків, простирадл, рушників, килимів, соро-

чок. Кожне фото супроводжується описом 

трьома мовами – українською, румунською та 

англійською, що робить доступним для перег-

ляду представникам різний націй та народнос-

тей, також дає змогу зробити певний аналіз та 

порівняння уподобань у текстильній сфері ук-

раїнського та румунського народів. Книга-

альбом не залишить байдужим жодного чита-

ча, навіть того, хто не цікавився інтер’єрним 

текстилем раніше. 

 

Antofijchuk I. Review of the Book-Album 

by DOINA MARIA CARMEN MARIANNE, 

ELENA NOVAK AND OTHERS. «INTE-

RIOR TEXTILES (COLLECTIONS OF ETH-

NOGRAPHIC MUSEUMS IN SUCEAVA, 

CHERNOVTSY AND BALTI)». – SUCEAVA, 

2015. – 71P. 

The book - album «Interior textiles (collections 

of ethnographic museums in Suceava, Chernovtsy 

and Balti)»is a collection of photographs of 

traditional textiles of Ukrainian and Romanian 

peoples. The album is illustrated of every stage of 

manufacturing products. Each photo is accom-

panied by a description in three languages – Uk-

rainian, Romanian and English, making viewable 

representatives of various nations and nationalities. 

Keywords: textiles, interior carpet, towels, 

tablecloths, zalavnyk. 
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Ключевые слова: Валахия, обряд, традиция, 
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Курочкин А. Рецензия на научное издание, 

посвященное календарным обрядам румынов: 

Голант Н. Обряды весенне-летнего цикла в 

Валахии: очерки традиционной культуры. – 

Москва; Санкт-Петербург, 2014. – 223 с. 

Научная книга, посвященная традиционной ку-

льтуре румынов исторической области Валахия, 

состоит из трех частей, первая из которых посвящена 

летним праздникам с фиксированной датой, вторая - 

передвижным праздникам Пасхального цикла, в 

третьей представлены разнообразные этнолингвис-

тические материалы с Юго-Западной Румынии и 

Мунтении. Все праздники охарактеризованы по опре-

деленной схеме: сначала описывается о терминологии 

(названия) отдельных календарных дат, а затем осве-

щены набор обычаев, обрядов и верований, которые 

сопровождает. 

 

 

Волощина (Валахія) – історична область на 

півдні Румунії між Карпатами і Дунаєм: річкою 

Олт поділяється на Велику Валахію (Мунтенію) 

і Малу Валахію (Олтенію). «Волошська земля» 

згадується в історико-географічній преамбулі 

«Повісті временних літ» (початок ХІІ ст.). 

З ХІV ст. Волощина відома як самостійне фео-

дальне князівство, яке із ХVІ ст. опинилося під 

владою Османської імперії. Звільнитися від 

турецького ярма вдалося лише в середині 

ХІХ ст., коли Волощина об’єдналася з Мол-

довою в єдину державу під назвою Румунія. 

Волохи чи влахи – нащадки давніх дакій-

ців, романізованих у перших століттях нової 

ери. Основним заняттям волохів було тварин-

ництво, переважно вівчарство. У середні віки 

цей пастуший етнос розселився на великих 

просторах Південно-Східної Європи. Вони осі-

ли в Хорватії, особливо Далмації, у Сербії, Бо-

снії та Албанії, у Македонії, Греції і Болгарії. 

Волохи мігрували й у східному напрямку, 

входячи в безпосередні етнокультурні контак-

ти з українським населенням. Частина цих пе-

реселенців із часом асимілювалася в україн-

ському середовищі, що відзначено в поезії 

Т. Шевченка: «Ой волохи, волохи вас осталося 

трохи» (Шевченко, І, 1951, с. 102). З іншого 

боку, протягом ХVІІІ–ХІХ ст. чимало україн-

ців, рятуючись від панщини, мігрували в об-

ласті розселення східнороманського населення 
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(Бессарабія, Молдова). Цей переселенський рух 

знайшов відображення в пісенному фольклорі: 

Та запали сіни, хату, ходім на Волощину, 

Ой у тоту Волощину, та й у Волощиночку, 

– Та щоби сме не робили тяжку пан-

щиночку [2, c. 23]. 

 

 
 

Тривале проживання українців і східних роман-

ців (волохів, молдаван) поруч у близьких геогра-

фічних середовищах, приблизно однаковий рі-

вень соціально-економічного розвитку, значною 

мірою ідентичні умови господарства й культури 

зумовили типологічну подібність низки обря-

дових явищ. Не можна не вразовувати й уніфі-

куючу роль православ’я, яке від доби серед-

ньовіччя запроваджувало у східних романців та 

українців єдиний календар церковних свят і об-

рядів. Одноконфесійність значно полегшувала і 

етнічні контакти, і міжетнічне зближення. 

Культура і побут румунів – важливих ет-

нічних партнерів і безпосередніх сусідів укра-

їнців – досить слабо представлена у вітчизня-

ній народознавчій літературі. Враховуючи цю 

обставину, розглянемо основні сюжети й по-

ложення рецензованої праці. Вона ознайомлює 

з календарною обрядовістю румунів, які про-

живають на території історичної Волощини 

(Олтенії та Мунтенії), і колишніх вихідців з 

Волощини, які нині мешкають у Східній Сер-

бії й Північно-Східній Болгарії. В основу мо-

нографії покладено польові записи автора із 

зазначених територій, а також власні матеріали 

з деяких інших регіонів – Трансильванії, Запрут-

ської Молдови (Румунія), Південної Бессарабії 

(південь Республіки Молдова й Одеської області 

України). Цей представницький східноро-

манський фактаж у багатьох випадках зістав-

ляється з корпусом традиції інших етносів, 

насамперед південнослов’янських. Зауважимо, 

що ця праця є частиною комплексного етно-

лінгвістичного дослідження карпато-балкан-

ського ареалу, яке вже чимало років проводить 

Відділення мови і літератури РАН. 

Варто наголосити, що назва книги відо-

бражає лише провідну тему. Водночас нариси 

логічно продовжують попередні праці автора, 

також присвячені весняній обрядовості руму-

нів. Серед них – монографія «Мартовская ста-

руха и мартовская нить. Легенды и обряды на-

чала марта у румын» (2013) і кандидатська ди-

сертація «Мартовский обрядовый комплекс 

румын и болгар в этнокультурной традиции 

карпато-балканского региона» (2007). 

Рецензована книга складається з трьох час-

тин, перша з яких присвячена річним святам з 

фіксованою датою, друга – пересувним святам 

Великоднього циклу, у третій подано різномА-

нітні етнолінгвістичні матеріали з Південно-За-

хідної Румунії та Мунтенії. Усі свята ох арак-

теризовано за певною схемою: спочатку наве-

дено відомості про термінологію (назви) окре-

мих календарних дат, а потім висвітлено набір 

звичаїв, обрядів та вірувань, що їх супроводжує. 

Відзначення багатьох святкових дат часто 

пов’язане з додержанням різноманітних заборон. 

Так, у день св. Трифона румуни утримувалися 

від праці заради захисту від сільськогосподар-

ських шкідників. У деяких сільських комунах 

цього дня проходять особливі церковні служби, 

у яких згадуються всі комахи-шкідники, а міс-

цеві жителі кроплять землю під фруктовими 

деревами святою водою, щоб вберегти від них 

дерева, а корені – від кротів. За спостережен-

нями автора, влахи Cхідної Сербії – «царани» – 

на день Трифона вперше протягом року обрі-

зають виноградну лозу, що характерно також 

для румунів, південних слов’ян – болгар, маке-

донців, сербів, а також для греків (с. 14–15). 

Цікаву інформацію подано в підрозділі, 

присвяченому першоберезневим звичаям і об-

рядам – це закономірно, адже автор давно зай-

мається цією проблематикою. На більшості ру-

мунських територій перший день календарної 

весни відомий під назвою martisór (буквально – 

маленький март). Із цим святом у східних роман-

ців, як і в низки інших балканських народів, по-

в’язана традиція дарування й носіння березневої 

нитки. Ця прикраса-оберіг в усіх обстежених 
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населених пунктах території Олтенії і Мунтенії 

позначається загальномумунським терміном 

mărţişor. Румуни, які мешкають у Болгарії, 

знають і слов’янську назву – мартениця. 

Найтиповішими для всього балканського 

півострова вважають червоно-білі березневі 

нитки. Первісно їх виготовляли з нефарбованої 

світлої і темної овечої вовни, а зараз дедалі ча-

стіше – із шовкових ниток. У сільській місце-

вості, за спостереженнями Н. Голант, літні 

жінки 1 березня пов’язують мерцішор на руку, 

щоб у них добре «велася птиця», і з цим же 

оберегом саджають квасолю та огірки, «щоб 

зав’язувалися плоди». Натомість в урбаніст-

тичному середовищі червоно-біла березнева 

нитка вже давно перетворилася на популярний 

весняний символ-сувенір, яким люди охоче об-

даровують одне одного. 

Мерцішори, як правило, носили впродовж 

місяця, а потім вішали на гілку плодового де-

рева або колючих кущів (шипшина, троянда, 

терен). Іноді їх кидали в річку або ховали під 

камінь. На думку автора, яку поділяють також 

інші дослідники, вихідний сенс ритуалів про-

щання з березневою ниткою – позбавлення від 

зла, яке вона в себе ввібрала (с. 25). 

Простежуючи характерні риси календарної 

обрядовості різноетнічного населення Карпа-

то-Балканського ареалу, не можна забувати 

про історичні особливості розвитку кожного 

народу. Істотні відмінності у звичаєвості й 

фольклорі слов’ян і румунів указують на те, 

що їхні предки у віддалені часи належали до 

різних господарсько-культурних типів. І спра-

вді, якщо в древніх слов’ян панувало земле-

робство, то у волохів – тваринництво. Доречно 

зауважити, що й сам етнонім «волохи», як це 

встановили в спеціальній розвідці В. Іванов і 

В. Топоров, безпосередньо вказує на пастуший 

характер господарства його носіїв [1, c. 74–75]. 

Важлива роль домашніх тварин, особливо 

овець, у традиційному побуті й культурі волохів-

румунів яскраво виявляється в багатьох святах 

весняно-літнього циклу. Дуже показовим щодо 

цього є день св. Георгія, до якого приурочене 

перше доїння овець і корів. У багатьох місце-

востях відомий звичай доїти тварин через спе-

ціальний калач чи вінок, сплетений з трав або 

гілок верби. Ритуальні вінки, через які здійсню-

ється перше доїння, зберігаються протягом року 

вдома як засіб захисту від грози. 

У день св. Георгія влахи долини Тимока у 

Східній Сербії ріжуть ягня і його кров’ю об-

мащують обличчя дітей, а частіше – малюють 

їм на лобі хрест, як це практикується в болгар і 

гагаузів. Пережитки господарської магії ілюст-

рує зафіксований автором звичай, коли через 

тиждень після цього свята кидають голову яг-

няти в мурашник, «щоб ягнята множилися як 

мурахи» (с. 42). 

Про глибинний зв’язок із тваринницьким 

типом господарства свідчить і характерне для 

балканських народів, зокрема влахів, уявлення 

про те, що день св. Георгія і день св. Дмитра 

ділять рік на дві половини – теплу і холодну. У 

ці дні зазвичай наймали й розраховували пас-

тухів і батраків. 

Тільки із середини ХІХ ст. землеробство на 

теренах Румунії відтіснило тваринництво на 

другий план. Тому можна думати, що чимало 

звичаїв землеробського характеру румунське 

населення сприйняло від слов’ян. 

Доволі значним святом на обстеженій те-

риторії вважається Іванів день. Як і в багатьох 

європейських народів, у валахів він пов’язаний 

з культом рослинності. Свято літнього сонце-

стояння, яке має глибокі язичницькі корені, до 

наших днів зберегло низку магічних обрядів, 

які перетворилися на ігрові дійства. В окремих 

румунських громадах відоме ворожіння на 

вінках: їх кидають не на воду, а на дах. Згідно 

з повір’ями, вінок, який одразу падає на зем-

лю, обіцяє швидке одруження, а якщо він 

залишається на даху, сватів цього року чекати 

не варто (с. 49). 

Певним аналогом квітки папороті у купаль-

ських звичаях українців та білорусів у румунів 

слугує чарівна квітка підмаренника (рум. 

sánziene; латин. – gallium verum). У болгар во-

на відома під назвою драгайка або еньово 

цвете. Уранці 23 червня за старим стилем дів-

чата збирали ці золотаво-жовті квіти й плели з 

них вінки, вірячи, що їх носіння сприятиме 

дівочій красі. За повір’ями румунів, на Івана 

квіти підмаренника збирають і міфологічні іс-

тоти жіночої статі – sânziene. За своєю семан-

тикою вони близькі південнослов’янським ві-

лам і самодивам, албанським занам, грецьким 

нереідам і німфам, українським мавкам-ру-

салкам.  

Прикметно, що й у румунів відомі демоно-

логічні персонажі під назвою rusálii. Повір’я 

про них пов’язані насамперед зі святом Трійці, 

яке повсюдно визначається терміном Rusalii (у 

влахів долина Тимока – Rusale). Як і в інших 

християн, це свято відзначається через п’ятде-

сят днів після Пасхи. Його народна обрядо-

вість має на меті, з одного боку, – захистити 

людей від злих сил, з другого – забезпечити 

родючість худоби і землеробських культур. 

З наведених у книзі матеріалів зрозуміло, 

що серед румунів не сформувався чіткий міфо-

логічний образ русалій. В одних місцевостях їх 

уявляють як злих духів з невизначеною статевою 
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належністю, в інших – це демонологічні жіночі 

істоти або святі, які приходять, щоб щось за-

лагодити в житті людей (с. 73). Наявність ши-

рокого діапазону трактувань є відображенням 

тривалої еволюції народного світогляду. 

Як і українські русалки, румунські русалії, 

або éle’вони, танцюють (водять хороводи) у 

лісах, горах, на пагорбах, а в тих місцях, де вони 

танцювали, можна побачити кола, утворені 

висохлою або витоптаною травою. Зустріч із 

цими істотами дуже небезпечна. Тому важливою 

частиною обрядовості Русалій є додержання 

заборон на працю, зокрема в саду й на городі. 

У великодніх звичаях влахів-румунів та-

кож помічаємо чимало спільного з українськи-

ми. Так само у Вербну неділю освячують гілки 

верби, за допомогою яких захищають обійстя 

від бурі та блискавки; у Великий четвер фар-

бують яйця в червоний колір; усю ніч на Ве-

ликдень палять багаття біля церкви; з дня 

Пасхи до Вознесіння звичайним вітанням лю-

дей є «Cristós a-nviát» («Христос воскрес»). 

Певна відмінність виявляється в тому, що на 

основній території Румунії заведено до Вели-

кодня різати ягня або яку-небудь іншу тва-

рину. У хлібне тісто, з якого печуть паски, до-

дають бринзу, а подекуди випікають калачі у 

формі ягняти. Цікаво й те, що деякі влахи роз-

мальовують писанки, але це вважається відсту-

пом від традиції. 

Значне місце в книзі відведено додаткам. 

На відміну від двох основних розділів, у них 

подається інформація не лише про весняно-

літній, а й осінній та зимовий цикли народного 

календаря румунів. Тут також знаходимо ори-

гінальні свідчення інформантів про сімейні 

свята та обряди, господарські заняття й звичаї, 

аутентичні фольклорні тексти. Вражає своєю 

поетичністю зафіксована автором в одному з 

валашських сіл пісня-плач, побудована у фор-

мі діалогу небіжчика зі смертю й близькими 

родичами, де є такі слова: 

Людина як листок 

Сьогодні – гарний і зелений 

Завтра – впав на землю (с. 139). 

Матеріали проведеного дослідження зага-

лом дозволяють простежити тенденцію до за-

гального скорочення традиційних обрядових 

комплексів та «вивітрювання» міфологічних 

уявлень, пов’язаних з ними. Показовим прик-

ладом може слугувати відомий у літературі 

звичай троїцьких ряджених – келушаріїв, який 

побутував ще у 60–80-х роках, а нині вже не 

практикується на обстеженій території. 

Приділяючи значну увагу термінології та 

семантиці календарних номінацій, Н. Голант, 

таким чином, прояснює найдрібніші деталі об-

рядових традицій, що їх часто оминають інші 

дослідники. Це цінний науковий матеріал, але 

іноді він виглядає дещо мозаїчно, як «сирови-

на» для подальших теоретичних узагальнень. 

Визначені наперед межі й специфічні завдання 

етнолінгвістичного питальника помітно звузили 

панорамну картину досліджуваного об’єкта на-

родного побуту. З неї випали деякі фрагменти 

розважально-ігрової культури, традиції свят-

кового спілкування молоді та інших верств на-

селення тощо. Заповнення цих лакун може спо-

нукати до нових експедиційних пошуків. 

Вивчення календарної обрядовості румунів 

дає цінний матеріал для осмислення багатьох 

наукових проблем: етногенезу й етнічної іс-

торії народу, реконструкції соціальних і госпо-

дарських форм його життя в минулому та на 

сучасному етапі. Ключовим для таких студій є 

питання методології використання різних ти-

пів порівняння. Нариси Н. Голант можна вва-

жати вдалим досвідом етнолінгвістичного до-

слідження традицій культури та світогляду 

населення Карпато-Дунайського ареалу. 
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Kurochkin Alexander. A review of the 

scientific publication dedicated to the calendar 

rites of Romania. GALANT N. RITES OF 

SPRING-SUMMER CYCLE IN WALLA-

CHIA: ESSAYS ON TRADITIONAL CUL-

TURE. - MOSCOW ; ST. PETERSBURG, 

2014. - 223 P. 

The scientific book on the traditional culture 

of the Romanians historic area of Wallachia, 

consists of three parts. The first one is devoted to 

the summer holidays with a fixed date, the second 

combine mobile holidays Easter cycle, in the third 

presents a variety of ethno-linguistic materials 

from the South-West Romania and Wallachia. All 

holidays are characterized by a specific pattern. 

First is described by the terminology of individual 

calendar datesas also lit a set of customs, rituals 

and beliefs that accompany. 

Keywords: Wallachia, ritual, tradition, 

culture, calendar. 
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: 

МАРЧУК М., СКАКУН І. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ І ДИНАМІКА 

НАУКОВИХ ПАРАДИГМ. – ЧЕРНІВЦІ, 

2015. – 207 С. 

 

REVIEW OF MONOGRAPH: MAR-

CHUK M., SKAKUN I. ANTHROPOCEN-

TRISM AND DYNAMICS OF SCIENTIFIC 

PARADIGMS. - CHERNIVTSI, 2015. - 207 P 

Ключевые слова: антропоцентризм, человеко-

мерность, научная парадигма, естествознание, гума-

нитаристика, научная картина мира, человек. 

Манчул Б. Рецензия на монографию: 

Марчук М., Скакун И. Антропоцентризм и 

динамика научных парадигм. - Черновцы, 2015. - 

207 с. 

В монографии освещаются вопросы человеко-

мерности научного знания. Концепция антропо-

центризма предстает в качестве принципа, который 

раскрывает особенности взаимосвязи естествен-

нонаучных и гуманитарных аспектов научной карти-

ны мира. Рассмотрение научных парадигм в разрезе 

их динамичного развития позволяет выделить челове-

комерную составляющею и проанализировать ее мето-

дологический потенциал. Отметим, что исследования 

(а не констатация) антропологических измерений 

науки является качественно новым подходом в 

современном гуманитарно-научном дискурсе. 

 

 

Монографія «Антропоцентризм і динаміка 

наукових парадигм» присвячена висвітленню 

антропологічних питань в історико-філософ-

ському контексті. Утвердження питань щодо 

ролі та місця людини в світобудові ще в 

Стародавньому світі, особливості людського 

буття в епоху Середньовіччя та Відродження, 

антропологічні ідеї Нового часу та німецької 

класичної філософії, антропологічна тематика 

сучасної філософії та науки – все це дозволяє 

створити цілісну картину людиномірності.  

Автори значну увагу приділяють аналізу 

співіснування двох основних тенденцій філо-

софської думки: антропологізації та онтоло-

гізації (класифікація запропонована Є. Нікіті-

ним). У цьому «протистоянні» методологіч-

них, гносеологічних та аксіологічних настанов 

виокремлюється як активна участь, так і при-

хований потенціал антропоцентричної концеп-

ції, яка виступає в авангарді людиномірного 

складника.  
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У монографії пропонується розгляд ос-

новних антропологічних констант, які посіда-

ли ключові місця в людиномірних філософ-

ських системах наукових парадигм. Зокрема, 

суб’єкт-об’єктна когерентність виокремлюва-

лась у класично-науковій парадигмі, соціо-

культурна зумовленість була характерною для 

періоду некласичної науки, аксіологічна реле-

вантність узгоджується з принципами постне-

класичної наукової парадигми. В якості поба-

жання для подальших досліджень можна від-

значити потребу в розробці нових перс пек-

тивних антропологічних констант, які від-

повідатимуть вимогам сучасної наукової кар-

тини світу. 

 

Manchul B. Review of monograph: MAR-

CHUK M., SKAKUN I. ANTHROPOCEN-

TRISM AND DYNAMICS OF SCIENTIFIC 

PARADIGMS. - CHERNIVTSI, 2015. - 207 P. 

The monograph covers issues of human 

dimensions of scientific knowledge. The concept 

of anthropocentrism appears as a principle that 

reveals the relationship of features of natural 

science and humanitarian aspects of the scientific 

picture of the world. Review of scientific para-

digms in terms of their dynamic development 

allows to distinguish human dimensional com-

ponent and to analyze its methodological po-

tential. Note that the study (not a statement) of 

anthropological dimensions of science is a qua-

litatively new approach in contemporary huma-

nitarian and scientific discourse. 

Keywords: anthropocentrism, human dimen-

sion, scientific paradigm, natural science, the 

humanities, scientific world picture, man. 
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Fedkovych. Research interests: Ukrainian and English philology, psycholinguistics. 

 

Безарова Галина – старший викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного 

університету. Автор близько 95 наукових праць. Коло наукових інтересів: філософські основи східної 

традиційної медицини, філософія постмодернізму: релігійний аспект, проблеми духовності. 

Bezarova Galina – senior teacher of the department of Psychology and Sociology of Bukovinian State Medical 

University. An author is about 95 scientific papers. Research Interests: philosophical Foundations of Eastern traditional 

medicine, the philosophy of postmodernism: the religious aspect, spirituality problems. 

 

Борисюк Алла – доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціології Буковинського 

державного медичного університету. Коло наукових інтересів: соціалізація, професійне становлення, 

професійна ідентичність, професійно значущі якості. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, 

серед яких монографія,  навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України, три 

навчально-методичні посібники, рекомендовані ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. 

Borysiuk Alla – doctor of psychology, professor at the department of Psychology and Sociology at Bukovinian State 

Medical University. There are socialization, professional becoming, professional identity, professionaly meaningful 

features among her scientific interests. Authoring more than 70 scientific and teaching papers, which include: 

monography, manual authorized by the Ministry for education and science, three teaching manuals authorized by 

central teaching commitee for higher medical education at Ministry For Health Care of Ukraine 

 

Бургеле Камелія – кандидат філологічних наук, старший консультант, магістр румунської культури і 

цивілізації, докторант в галузі антропології та фольклору Румунської академії, член Асоціації етнології Румунії 

(ASER), автор семи книг про антропологію здоров'я і (Селаж, Румунія)та етнографію. 

Burghele Camelia – Ph. D. in Philology, senior specialty consultant, Master in Romanian Culture and Civilisation, 

postdoctoral studies on anthropology and folklore at the Romanian Academy, member of the Ethnology Association of 

Romania (ASER), author of seven books on health anthopology and Meses area (Salaj County, Romania) ethnography.  

 

Васкул Надія – магістр кафедри педіатрії та медичної генетики ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет». Коло наукових інтересів: розвиток педіатричної допомоги на Буковині, історія 

розвитку кафедри, механізми розвитку виразкової хвороби у дітей. 

Vaskul Nadiya – Master Degree of department of Pediatrics and Medical Genetics of Bukovinian State Medical 

University. Scientific research: development of pediatric care in Bukovina, history of the department, the mechanisms 

of ulcer disease of children. 

 

Давиденко Ігор – професор, завідувач кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет», дійсний член Міжнародної Академії Патології, автор та співавтор понад 400 

наукових та навчальних публікацій з патології та історії патологічної анатомії на Буковині, включаючи дві 

монографії та національний підручник з патоморфології. 

Davydenko Igor – Professor, Head of the Department of the Pathological Anatomy “Bukovinian State Medical 

University (Chernivtsy, Ukraine), Regular Member of the International Academy of Pathology, the author and coauthor 

more than 400 scientific and educational publications on pathology and history of pathological anatomy, including two 

monographs and national handbook of pathomorphology. 
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Курочкін Олександр – д. істор. н., проф., провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. Автор понад 200 наукових публікацій, з них 5 

монографій. Коло наукових зацікавлень: історія календарної та сімейної звичаєвості, міфологія і демонологія, 

маскознавство, процеси етнічної ідентифікації, карнавально-святкова культура українців та інших європейських 

народів. 

Kurochkin Alexander – doctor of historical scinces, professor, senior researcher at the Institute of Art, Folklore and 

Ethnology named after M. Rylskyi NAS of Ukraine. Author of over 200 scientific publications, including 5 

monographs. Scientific interests: history calendar and family traditions, mythology and demonology, processes of 

ethnic identity, culture festive carnival-Ukrainian and other European nations. 

 

Любіна Любов - викладач кафедри психології та соціології ВДНЗ України "Буковинський державний 

медичний університет". Проводить наукові дослідження у галузі гендерної психології, психології розвитку та 

професійного становлення. Автор понад 50 наукових праць. Співавтор колективної монографії. E-

mail: lyubovlyubina25@gmail.com 

Liubov Liubina- lecturer in psychology and sociology VDNZ Ukraine "Bukovina State Medical University." Conducts 

research in the field of gender psychology, developmental psychology and professional development. Author of more 

than 50 scientific papers. Contributor collective monograph. E-mail: lyubovlyubina25@gmail.com 

 

Манчул Богдана – кандидат філософських наук, викладач кафедри суспільних наук та українознавства 

Буковинського державного медичного університету, автор біля 17 наукових статей. Коло наукових інтересів: 

філософія науки, лінгвістична філософія, соціальна філософія, філософія творчості. 

Manchul Bohdana– PhD, assistant of professor at department of Social Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian State 

Medical University. Author of 17 sceintific articles. Research interests: philosophy of science, philosophy of linguistics, social 

philosophy, philosophy of creativity. 

 

Мойсей Антоній – доктор історичних наук, в. о. завідувача кафедри суспільних наук та українознавства 

Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів: історія української культури, 

історія України, традиційна культура населення Буковини, взаємовпливи в сфері традиційної культури 

українського та східнороманського населення Буковини, процеси етнокультурної ідентичності в прикордонних 

регіонах. Автор 175 наукових праць, в тому числі 5-х монографій. 

Moysey Antoniy – Doctor of Historical Sciences, Chief of the Social Sciences and Ukrainian Studies department of 

Bukovinian State Medical University. Research interests: history of Ukrainian culture, history of Ukraine, traditional 

culture of Ukrainian population, interplay in area of traditional culture of Ukrainian and eastromanian population of 

Bukovina, processes of ethnocultural identity in border regions. Author of 175 scientific publications including 5 

monographs. 

 

Осипенко Вікторія – викладач кафедри психології та соціології. Співавтор навчального посібника «Основи 

психології. Основи педагогіки» для англомовних студентів, автор понад 50 наукових та навчально-методичних 

статей. Коло наукових інтересів: соціально-психологічні особливості адаптації та адаптаційних процесів 

студентів-майбутніх медиків першого року навчання, соціально-психологічні аспекти етнічної толерантності. 

Osypenko Victoria - teacher of the department of psychology and sociology. Co-author of the manual on 

«Fundamentals of psychology. Fundamentals of pedagogy» for English-speaking students, author of more than 50 

scientific and methodological articles. Research Interests: social psychology, social and psychological features of 

adaptation and adaptive processes for future medical students the first year, the social and psychological aspects of 

ethnic tolerance. 

 

Остащук Іван – доктор філософських наук, професор кафедри суспільних наук та українознавства 

Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів: філософія релігії, історія релігії,  

релігійна герменевтика,  культурологія. Автор 115 наукових публікацій. 

Ostashchuk Ivan – Doctor of  Philosophy Science, Professor  of the Social Sciences and Ukrainian Studies department 

of Bukovinian State Medical University. Research interests: Philosophy of Religion, History of Religion, Religious 

Hermeneutics, Cultural Studies. Author of 110 scientific publications. 

 

Павлюк Олеся – викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного 

університету, аспірант кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. Коло наукових інтересів: зовнішня політика США, інтереси Сполучених Штатів на Близькому та 

Середньому Сході, самооцінка особистості, комунікативні здібності. Автор біля 40 наукових статей та 

публікацій, учасник міжнародних навчальних курсів, тренінгів та семінарів в Німеччині, Польщі, Росії, 

Молдові. 

Pavliuk Olesia – assistant of the Department of Psychology and Sociology of Bukovinian State Medical University, 

PhD student of the Department of International Relations of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. Research 

interests: foreign policy of the U. S., interests of the United States in the Middle East, self-esteem, communication 

mailto:lyubovlyubina25@gmail.com
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skills. Author of over 40 scientific articles and publications, a member of international training courses, workshops and 

seminars in Germany, Poland, Russia, Moldova. 

 

Пендерецька Оксана Михайлівна – викладач кафедри психології та соціології, співавтор державних 

стандартів освіти зі спеціальності «Медична психологія», співавтор більше як 50 наукових та науково-

методичних статей. Коло наукових інтересів: психологія кризових станів, психологічне консультування, 

кросформатні форми навчання. 

Penderetska Oksana - teacher of the department of psychology and sociology, co-author of the state educational 

standards in the specialty «Medical Psychology», co-author of over 50 scientific and methodological articles. Research 

Interests: the psychology of crisis, psychological counseling, cross-formating learning. 

 

Подгорецький Йозеф – доктор психологічних наук, професор Опольського університету (Польща). Коло 

наукових інтересів: комунікативна взаємодія, соціальна перцепція, професійно значущі якості, професійне 

становлення. 

Podhoretsky Jozef – Doctor of Psychological Science, professor of Opole University (Poland). Research interests: 

communicative interaction, social perception, professionally significant qualities, professional becoming. 

 

Потапова Лідія – старший викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного 

медичного університету. Автор близько 50 праць наукового та навчально-методичного характеру, з них розділ 

колективної монографії. Коло наукових інтересів: еколгічно-економічні аспекти буття людини, філософсько-

теоретичні проблеми валеології. 

Potapova Lydiya – senior teacher of department of Social Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian State Medical 

University. Author of 50 scientific and  methodological publications. An author of part of the collective monograph. 

Research interests: ecology-economic aspects of human existence, the philosophical and theoretical problems 

valeology. 

 

Роман Ігор – кандидат філософських наук, в.о. доцента кафедри філософії Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Автор понад 50 публікацій (статті, тези) в журналах та наукови збірниках 

(Україна, Великобританія, Польща, Болгарія, Росія). Коло наукових інтересів: герменевтика, теорія та практика 

перекладу, когнітивна лінвістика, лінгвістична антропологія, патристика. 

Roman Igor – PhD, acting assistant of professor of philosophy of Chernivtsi National University named by Yuriy 

Fedkovych. The researcher has over 50 publications (articles, thesis) in journals and scientific collections (Ukraine, UK, 

Poland, Bulgaria, Russia). Research Interests: hermeneutics, the theory and practice of translation, lingvistic cognitive, 

linguistic anthropology, patristic. 

 

Роман Лілія – кандидат філологічних наук, викладач кафедри суспільних наук та українознавства 

Буковинського державного медичного університету. Автор понад 60 публіцистичних та 24 наукових і 

навчально-методичних робіт. Брала участь у 19 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. 

Коло наукових інтересів: інновації у методиці викладання української мови як іноземної, порівняльна 

граматика та стилістика української та англійської мов, нейролінгвістика, психолінгвістика. 

Roman Liliya – PhD of Philology, teacher of the department of Social Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian State 

Medical University. Author of more than 60 nonfiction and 24 scientific and educational works. Participantedin 19 

international, national and regional conferences. Research Interests: innovationin methods of teaching Ukrainian as a foreign 

language, comparative grammar and style of Ukrainian and English languages, neurolinguistics, psycholinguistics. 

 

Савчук Тетяна – Кандидат медичних наук, асистент кафедри фізіології імені Я. Кіршенблата ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». У доробку автора 18 наукових праць. Коло наукових 

інтересів: історія розвитку фізіології, історія медсестринства, фізіологія нервової системи.  

Savchuk Tatiana – PhD, Assistant Professor of Physiology named after Ya. Kirshenblata of Bukovinian State Medical 

University. Author of 18 scientific works scientific research: history of physiology, history of nursing, physiology of the 

nervous system. 

 

Семененко Cвітлана –кандидат біологічних наук, доцент кафедрифізіологіїім. Я. Кіршенблата ВДНЗ БДМУ. 

Співавтормонографії та 2 підручників. Автор 55 наукових статей. Науковіінтереси: роль оксиду азоту в 

хроноритмічнійрегуляціїдіяльностінирок. 

SemenenkoCvetlana – candidate of biological sciences. Associate professor of department of physiology named after 

Y. Kirshenblata of BSMU. Co-author of monograph and twon textbooks.The author of 55 scientific articles. Research 

interests:  the role of nitric oxide in the regulation of renal hronorytmichniy of kidney. 

 

Скакун Ігор – кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ. Автор 

26 наукових публікацій. Коло наукових інтересів: філософська антропологія. 

Skakun Ihor – PhD, associate professor of Department of social sciences and Ukrainian studies BSMU. The researcher 

has 26 scientific publications. Research Interests: philosophical anthropology.  



Відомості про авторів 
 

АПСНІМ. – 2015. – № 3 (7) 126 

 

Скрипник Ірина – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного 

медичного університету. Автор понад 20 наукових праць. Наукові зацікавлення: порівняльне 

літературознавство, антропологія, культуральні студії, психолінгвістика, соціолінгвістика. 

Skrypnyk Iryna – teacher of the department of social sciences and Ukrainian sciences; Bukovinian State Medical 

University; the author of more than 20 scientific works. Scientific interests: comparative literature, anthropology, 

cultural studies, psycholinguistics, sociolinguistics. 

 

Слободян Ксенія – кандидат медичних наук, асистент кафедри патологічної фізіології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». У доробку автора - 23 наукові праці. Коло наукових 

інтересів: видатні вчені патофізіологи, патофізіологія нирок.  

Slobodian Xenia - PhD, Assistant Department of Pathophysiology of Bukovinian State Medical University. Author of 

23 scientific works. Scientific research: prominent scientists pathophysiologists, renal pathophysiology. 

 

Тюлєнєва Олена – доцент кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет», автор та співавтор понад 60 наукових та навчальних публікацій з патології та історії патологічної 

анатомії на Буковині. Основний напрямок наукових досліджень – патологія репродукції людини. 

Tiulienieva Olena – Ph.D., Associate professor of the Department of the Pathological Anatomy “Bukovinian State 

Medical University (Chernivtsy, Ukraine). Тhe author and coauthor more than 60 scientific and educational 

publications on pathology and history of pathological anatomy. Main area of research – the pathology of human 

reproduction. 

 

Чебан Василь – доктор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини та організації охорони 

здоров’я Буковинського державного медичного університету. Автор понад 160 наукових праць, з них 3 

монографії і 4 посібники. Коло наукових інтересів: репродуктивне здоров'я, соціальні проблеми медицини. 

Cheban Vasyl – Doctor of Medical Science, professor of Social Medicine and Health Organization of Bukovinian State 

Medical University. An author of over 160 scientific articles, among them are 3 monographs and 4 manuals. Research 

interests: reproductive health and social problems of medicine. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ  
(Требования к оформлению статей, Requirements for the articles) 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

 СТАТЕЙ 
 

Рукописи для публікації у журналі „Актуальні 

питання суспільних наук та історії медицини” 

приймаються в електронному варіанті.  

Матеріали для публікації не повинні пере-

вищувати 16 сторінок формату А-4, шрифтом 

Times New Roman, 12 кеглем, через 1,5 інтервали; 

верхнє і нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 

1,5 (20.000 – 30.000 друкованих знаків без резюме 

та ключових слів). Формат файлів – doc (Документ 

Word 97 - 2003). 

Матеріали можуть перевищити зазначений 

обсяг за умов видання тематичних номерів 

журналу. 

Рукописи приймаються українською, росій-

ською, англійською та французькою мовами. 

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс 

УДК (жирний прямий) – тільки для українських 

авторів. 

2. У наступних рядках вказують українською та 

англійською мовами: Прізвище, ім’я (у називному 

відмінку виділити жирним прямим), науковий 

ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора 

(без скорочень); якщо авторів декілька, відомості 

про кожного подаються окремими рядками; 

Назва статті українською та англійською 

мовами – відступ від попереднього тексту – 12 пгт, 

по центру прописними літерами, виділити 

жирним; 

3. Анотація та резюме:  

Анотація українською мовою – об’єм 600-800 

знаків з пробілами, в ньому коротко викладається 

актуальність теми статті, мета, зміст, перспективи 

подальших досліджень; ключові слова – 5-10; 

Резюме англійською мовою – до 1200 знаків з 

пробілами (назва статті, прізвища та ініціали 

авторів, текст анотації); ключові слова – 5-10;  

Французькою мовою подається назва статті, 

прізвища та ініціали авторів; 

Резюме російською мовою – до 800 знаків з 

пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме); 

4. Текст статті повинен мати наступні 

елементи:  

4.1 постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями;  

4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на 

які спирається автор; виділення невирішених ра-

ніше частин загальної проблеми, яким присвя-

чується стаття; 

4.3 формулювання мети статті (постановка 

REQUIREMENTS FOR THE 

ARTICLES 
 

The manuscripts for publishing in journal 

„Current issues of social sciences and history of 

medicine” must be given in electronic version. 

The materials for the publication must not 

exceed 16 A4 size pages in 14 points Times New 

Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm, 

left – 3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters 

apart from resume and key words). Files format – 

doc or rtf. 

The materials can exceed the above of men-

tioned amount in case of thematic publications of 

the journal. 

We are waiting for the manuscript in 

Ukrainian, Russian, English and French. 

1. In the first line the index UCD (bold, 

straight) is put to the left – only for Ukrainian 

authors. 

2. In the next lines  indicate in the Ukrainian 

and English: the author’s last name, first name (in 

nominative case in bold straight), scientific 

degree, academic status, position, workplace (no 

abbreviations); if there are several authors of the 

paper, information about them should be given in 

different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English 

(indention – 12, text alignment to the center in 

bold italics); 

3. Abstract and resume 

Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols 

including quadrates. The summary should include 

article topicality, its aim, contents, perspectives of 

further research, 5-10 of key terms. 

Resume in English – up to 1200 symbols 

including quadrates (the topic of the article, 

surnames and initials of its authors, summary 

text); 5-10 of key terms. 

The title & the author’s last name, first name 

(in nominative case in bold straight) are indicating 

in French. 

Resume in Russian – up to 800 symbols 

including quadrates; 5-10 of key terms. 

4. Summary text should have the following 

elements: 

4.1 general statement of the problem and its 

connection with important scientific or practical 

aims; 

4.2 analysis of the latest researches and 

publications, which initiated the solutions of the 

given problem, used by the author; singling out of 

previously unsolved parts of the general problem, 



Вимоги до оформлення статей 
 

128 

завдання); 

4.4 виклад основного матеріалу дослідження з 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

4.5 висновки з даного дослідження і пер-

спективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

4.6 список використаних джерел і літератури 

(11 кегль).  

4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії (у тексті 

або в кінці статті). 

Останній підпункт не є обов’язковим.  

Рисунки та графіки у статтю вставляють в 

одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною 

здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні 

оригінали). Написи на рисунках виконують 

шрифтом основного тексту та розміру. Складні, 

багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями готувати 

за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, 

PhotoShop та ін.). 

Будуть прийматися як чорно-білі, так і 

кольорові рисунки та графіки (кольорові будуть 

вставлятися у електронному варіанті журналу на 

веб-сторінці, а чорно-білі – у паперовому варіанті). 

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі 

Word. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 

5. Посилання в тексті – прикінцеві, нумеру-

ються поступово, відповідно до порядку їх 

цитування в тексті. Приклад: „…”
1 
. 

Зразок оформлення списку літератури: 

Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної диплома-

тичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. 

док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян. 

акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового 

щорічника „Україна дипломатична”; вип. 1). 

Мойсей А. Народний календар румунів Буко-

вини / А.А.Мойсей // Етнічна історія народів Єв-

ропи: збірник наук. праць / наук. ред. В. Борисен-

ко. – Київ : Унісерв. – 2005. – Вип. 18. – С. 66-72; 

Ілюстрації і таблиці повинні бути прону-

меровані, відповідно до порядку викладу 

інформації.  

У кінці статті потрібно написати „Дані про 

автора” за наступним зразком (до 800 друкованих 

знаків):  

Лілія Роман – кандидат філологічних наук, 

викладач кафедри суспільних наук та україноз-

навства ВДНЗ України “Буковинський державного 

медичний університет”. Після захисту кандидат-

ської дисертації „Біблійно-християнський кон-

текст прози Івана Франка” автор продовжує 

дослідження у галузі сакральної сфери української 

мови, викладання української мови як іноземної. У 

доробку науковця понад 80 публікацій. Співавтор 

колективного монографії та навчального посіб-

ника. E-mail: liliya.roman@ukr.net 

which are the focal point of the article; 

4.3 statement of the aim of the article (task 
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4.4 laying out of the main research material 

with full argumentation of the received scientific 

results; 

4.5 conclusions of the research and 

perspectives of further studies in this area; 

4.6 bibliography (11 point) 

4.7 maps, schemes, tables, photographs (in the 

text and at the end of the article). 

The last sub point is not obligatory. 

Pictures and graphics in the article should be of 

one of the following formats (jpeg, bmp, tif) raster 

at no less than 300 dpi (high quality original 

materials should be submitted). Lettering on the 

pictures are to be of the main text’s font and size. 

Complex, multi-object pictures with layers should 

be made with graphic editors (Corel draw, 

Photoshop etc.) 

Electronic submission of manuscripts is 

strongly encouraged, provided that the text, tables, 

and figures are included in a single Microsoft 

Word file in both monochromatic and colored 

version (the latter will be given in electronic 

version, the monochromatic in paper form) 

Tables are to be submitted as separate objects 

in Word format with sizes, given to the page of 

typesetting. Main table point 11, heading 12. 

5. Reference in the text – at the end of the 

article, should be numbered gradually, according 

to their citing order in the text. 

Example: „…”
1 
. 

Example of bibliography: 

Moysey A. Folk calendar of Bukovyna Roma-

nians / A. Moisei // Ethnic history of Europe pe-

oples: scientific works / scient. editor V.Borysen-
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Illustrations and tables should be numbered 

gradually, according to the citing order in the text. 

At the end of the article you have to write 

„Information about authors” according to the 

example (up to 800 symbols):  

Liliya Roman – candidate of philological 

sciences, professor of the Department of Social 

Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian 

Medical State University. After defending her dis-

sertation „Biblical Christian Context of Ivan 

Frankos’ Prose” author continuing research in the 

field of sacred sphere of the Ukrainian language, 

psycholinguistics, teaching Ukrainian as a foreign 

language. In the works of the scientist are over 80 

publications. Coauthor of collective monographs 

and of the manual text-book. E-mail: 

liliya.roman@ukr.net 
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