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І. ECONOMICAL AND LEGAL SCIENCES 
 

УДК 005.35:658.871/.878 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

кандидат економічних наук, доцент, Крамаренко І.С.,  
Амєлєнчук А.В. 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ 

«Університет «Україна», Україна, м. Миколаїв 

 

Досліджено сучасний рівень корпоратизації підприємств 

України. Наведено діагностику стану кількості підприємств за 

розмірами, видами економічної діяльності та обсягами, вкладення 

капітальних інвестицій. Розкрито практичний досвід впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності ТОВ «Миколаївський 

глиноземний завод». Здійснено оцінку корпоративної соціальної 

відповідальності суб’єктом господарювання. Надано рекомендації 

щодо покращення впровадження корпоративної соціальної 

відповідальності ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». 

Обґрунтовано економічну ефективність від впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності суб’єктом 

господарювання. Наведено основні передумови провадження 

корпоративної соціальної відповідальності підприємствами України. 

Ключові слова: корпоратизації підприємств, корпоративна 

соціальна відповідальність, стейкхолдери, іноземні інвестори, 

соціальна діяльність 

PhD, Associate Professor, I. Kramarenko,  A. Amyelyenchuk 

Implementation of corporate social responsibility in Ukraine companies/ 
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Mykolaiv Interregional Institute of Human Development University 

"University" Ukraine ", Ukraine, Mykolaiv 

The modern level of corporatisation of enterprises in Ukraine. An 

diagnosis of the number of enterprises by size, economic activity and 

volumes, investment in capital investments. Reveals the practical 

experience in implementing CSR Ltd. "Nikolaev Alumina Plant". The 

estimation of CSR entity. Recommendations for improving the 

implementation of CSR Ltd. "Nikolaev Alumina Plant". Grounded 

economic efficiency of the implementation of corporate social 

responsibility entity. The basic premise of the proceedings CSR 

enterprises in Ukraine. 

Keywords: corporatisation of enterprises, corporate social 

responsibility, stakeholders, investors, social activities 

 

Вступ. На  сьогодні  у  найбільш  економічно  розвинутих  

державах  світу  поширення  набула  концепція  «корпоративної  

соціальної  відповідальності»  (КСВ),  що  розуміється  як  «концепція,  

згідно  з  якою  компанії інтегрують соціальні та екологічні питання у 

свою комерційну діяльність та у їх взаємодію із заінтересованими 

сторонами на добровільній основі». Отже, КСВ є добровільною 

діяльністю компаній приватного та державного секторів, спрямованою 

на дотримання високих стандартів операційної та виробничої 

діяльності, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом, 

мінімізацію  шкідливого  впливу  на  навколишнє  середовище  тощо,  

з  метою  вирівнювання  існуючих  економічних і соціальних 

диспропорцій, створення довірливих взаємовідносин між бізнесом, 

суспільством та державою. КСВ в Україні знаходиться на стадії свого 

становлення. Найактивнішими у цій сфері є, насамперед,  

представництва  іноземних  компаній,  які  переносять  на  українське  
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підґрунтя  сучасні  світові  практики, принципи і стандарти, а також 

найбільші українські підприємства. Тому вивчення впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності на підприємства України є 

досить актуальним. 

Результати дослідження становлення практики соціальної 

відповідальності висвітлені у наукових публікаціях і вітчизняних, і 

зарубіжних вчених. Зокрема, Ф. Котлер, Е. Карнегі, Г. Гант, Н. Ли,  К. 

Келлер, Є. Савельєв, Ж.-Ж. Ламбен розглядають теоретичні засади 

становлення та розвитку соціально відповідальності. Серед наукових 

праць практичного аспекту у сфері становлення 

соціальновідповідального бізнесу в Україні можна виділити 

дослідження М. Дєліні, Х. Гальчак, А. Хамідової тощо. Проте сьогодні 

відсутній єдиний підхід до впровадження корпоративної соціальної 

відповідальності на підприємства України. 

Формулювання мети статті та завдань. Метою написання 

статті є дослідження рівня впровадження  корпоративної соціальної 

відповідальності на підприємствах України. 
Виклад основного матеріалу статті. В Україні системне 

поширення ідей соціальної спрямованості і соціальної активності 

бізнесу було започатковано у 1996 р. Українською асоціацією якості та 

Українським союзом промисловців та підприємців (УСПП) одночасно 

із запровадженням принципів всеохоплюючого управління на основі 

якості (TQM), зокрема проведення конкурсів організаційної 

досконалості за моделлю EFQM. Подібні моделі передбачають 

формування в організації будь-якої сфери діяльності усвідомлення, 

що досягнення успіху можливе лише за умови, що діяльність є 

корисною для суспільства, відповідає його цінностям і цілям [1]. 
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Діагностику стану та умов впровадження суспільної 

відповідальності бізнесу в діяльність машинобудівних підприємств 

проведено за об’єктами: 

- темпи корпоратизації, зміни умов бізнесу, загальний стан 

машинобудівних підприємств; 

- усвідомлення соціальної відповідальності бізнесу та відношення 

до неї; 

- очікування від впровадження КСВ підприємств в практику; 

- характер впровадження КСВ та відповідних заходів; 

- відкритість інформації щодо соціального вкладу і соціальних 

програм. 

Темпи корпоратизації та загальний стан машинобудівних 

підприємств. Початок корпоратизації України покладено Указом 

президента України «Про корпоратизацію підприємств від 15.06.1993 

р. №210/93 [2], що діє і сьогодні, який визначив мету корпоратизації як 

триєдину: 

-реформування управління державним сектором економіки; 

- підвищення відповідальності державних підприємств, що 

підпадають під процес корпоратизації, за результати власної 

економічної діяльності; 

-підготовка підприємств до приватизації. 

Дані продемонстрували уповільнення темпів корпоратизації та, 

водночас, наявність значної кількості підприємств, які потенційно є 

суб’єктами корпоративної соціальної відповідальності: це 11500 

підприємств. Однак, треба зауважити, що коло підприємств - 

потенційних суб’єктів КСВ - сьогодні потрібно розглядати в інший 

спосіб, оскільки перший період корпоратизації охоплювало державні 

підприємства, а сучасний етап - більше пов'язується з укрупненням 

середніх, що утворилися значно пізніше. Проте, дані щодо кількості 
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великих підприємств [3] є в структурі вітчизняного підприємництва за 

розміром підприємств демонструють, що на 01.01.2016 р. частка 

малих підприємств становила 95,45 %, середніх – 4,43 %, великих – 

0,12 % (рис.1). Протягом 2012-2015 рр. показники не зазнали змін. 

 

Рис. 1. Показники структурної статистики по суб’єктах 

господарювання за їх розмірами на 01.01.2016 року 
За даними Державного комітету статистики України [4] 

У структурі зайнятості населення на всіх підприємствах у 2010-

2012 рр. відбулися незначні зміни на користь великих підприємств за 

рахунок середніх підприємств. Зокрема, у 2012 р. на великих 

підприємствах працювало 32,0 % зайнятого населення та на середніх 

підприємствах – 44,0 %, а в 2015 р. – 30,0 % і 45,0% від зайнятого 

населення на підприємствах відповідно.  

За даними Державної служби статистики України [4] станом на 

01.01.2015 р. загальний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктами підприємницької діяльності склав 5556,5 млрд. грн., що на 

19 % більше, у порівнянні з 2012 р. У 2015 р. обсяг реалізованої 

продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого і середнього 

підприємництва зріс на 20,0 %, склавши 3413,3 млрд. грн.: приріст 

спостерігався як для малого, так і для середнього підприємництва. У 
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2015 р. вони реалізували 61,4 % від загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) в Україні, з них 39,0 % реалізовано 

середніми підприємствами, 16,8 % - малими та 5,5 % - фізичними 

особами - підприємцями. 

У 2015 р. малими і середніми підприємствами було залучено 

110587,2 млн. грн. капітальних інвестицій, з яких 75364,3 млн. грн. - 

середніми підприємствами та 35222,9 млн. грн. - малими. У порівнянні 

з 2010 р., обсяг залучених капітальних інвестицій збільшився на 41 

500,9 млн. грн. У 2015 р. відбулися зміни у структурі залучення 

капітальних інвестицій за рахунок збільшення інвестицій у середні та 

малі підприємства. Так, 43,7% капітальних інвестицій було 

спрямовано у великі підприємства, 38,4 % - у середні підприємства та 

17,9% - у малі підприємства.  

 

Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій підприємств за  їх 
розмірами за період 2010-2015 років 

За даними Державного комітету статистики України [4] 

Наведені дані та результати їх узагальнення показують, що 

структура підприємств, нажаль, залишилася майже незмінною, тому 

15 626 підприємств - залишається колом підприємств, які є 

потенційними суб’єктами корпоративної соціальної відповідальності 

на найближчий час. 
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Миколаївський глиноземний завод (ТОВ «Миколаївський 

глиноземний завод») — найбільше в Україні і одне з найбільших в 

Європі підприємств кольорової металургії, оснащене сучасним 

обладнанням. Підприємство в рази перекриває потреби України в 

глиноземі та гідроксиді алюмінію, тому є важливим для українського 

експорту, відтак надходження іноземної валюти в економіку держави. 

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» прагне до постійного 

вдосконалення системи корпоративного управління, впроваджуючи 

кращі світові практики, а також забезпечуючи відповідність діяльності 

органів управління передовим міжнародним стандартам і вимогам 

лістингу. 

У статистичних звітах передбачені наступні індикатори, що 

прямо або опосередковано стосуються внутрішньої соціальної 

відповідальності: 

а) абсолютні: відрахування на соціальні заходи, витрати на 

утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного 

призначення; 

б) відносні: питома вага працівників, які працюють в умовах, 

що відповідають санітарно-гігієнічним нормам; питома вага 

працівників, які підвищили кваліфікацію протягом року; коефіцієнт 

співвідношення витрат на утримання соціальних об’єктів і доходу 

підприємства від реалізації продукції; коефіцієнт співвідношення 

витрат на сплату штрафів за порушення прав громадян, споживачів, 

партнерів і операційних витрат; коефіцієнт співвідношення витрат на 

сплату штрафів за шкоду довкіллю і операційних витрат. 

Проаналізувавши показники соціальної відповідальності ТОВ 

«Миколаївський глиноземний завод» видно, що: 

- підприємство здійснюють відрахування на соціальні заходи 

у діапазоні 28002-38120 тис. грн. Так, ТОВ «Миколаївський 
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глиноземний завод» на соціальні заходи витрачає 1,12% доходу від 

реалізації; 

- питома вага працівників, які працюють в умовах, що 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам, досить висока і складає 

0,89-0,90; 

- питома вага працівників, які підвищили кваліфікацію 

протягом року, коливається у діапазоні 0,08-0,11; 

- коефіцієнт співвідношення витрат на утримання соціальних 

об’єктів і доходу підприємства від реалізації продукції дуже низький. 

Аналіз підтвердив попереднє подвійне припущення, що а) у 

просування корпоративної соціальної відповідальності більш 

заінтересовані великі підприємства, які зацікавлені у залученні 

іноземних інвестицій і просуванні своєї продукції не лише на 

внутрішньому ринку, а й на міжнародні ринки; б) на теперішній час не 

існує механізму, який сприяв би інтегруванню механізму 

корпоративної соціальної відповідальності у діяльність малих і 

середніх підприємств.  

Для покращення корпоративної соціальної відповідальності на 

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» було розроблено карту 

стейкхолдерів та рекомендовано впровадження департаменту з 

корпоративної соціальної відповідальності. Карта стейкхолдерів 

дозволяє залучити об’єктивний найважливіший ресурс з погляду 

соціальної стратегії - довіру споживачів, що є підґрунтям зростання 

попиту на продукцію підприємств. Вона є складовою репутаційного 

капіталу, який тривало розвивається за допомогою послідовних 

зусиль і сприяє зростанню фінансових показників підприємства. 

Оскільки зростання довіри пов'язане з поширенням інформації про 

соціальну та екологічну активність підприємства, PR-комунікаціями, то 

чим вище ступінь довіри стейкхолдерів до фірми, тим вище попит на 
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вироблену продукцію, а значить тим сильніше і стійкіше її конкурентні 

переваги. Департамент з корпоративної соціальної відповідальності 

вирішить ряд проблем для підприємства, а також підвищить 

інвестиційну привабливість до нього та створить сприятливу іміджеву 

політику. 

 

Рис. 3 Організаційна структура департаменту з корпоративної 
соціальної відповідальності 

Розробка автора 

Можливу організаційну структуру такого департаменту 

представимо на рис.3. Представлена організаційна структура є 

типовим прикладом, однак у кожному конкретному випадку на 

підприємстві при організації роботи департаменту з корпоративної 

соціальної відповідальності варто виходити із власної організаційної 

структури, можливостей, у тому числі ресурсних та інформаційних 

тощо. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку. Щорічно кількість підприємств в України, що впроваджують 

корпоративну соціальну відповідальність збільшується. Але на 

сьогоднішній день, не встановлено відповідальності підприємств за 

невиконання основних завдань корпоративної соціальної 

Начальник департаменту з корпоративної 
соціальної відповідальності 

Заступник начальника з 
розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності 

Заступник начальника з аналізу 
та контролю корпоративної 

соціальної   відповідальності 

Робоча група  
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відповідальності, що призводить до погіршення впровадження, 

розуміння сутності та вимог виконання цього виду діяльності. 

 Економічні результати упровадження КСВ-програм для ТОВ 

«Миколаївський глиноземний завод» оцінюються скороченням витрат, 

підвищенням ефективності, зменшенням ризиків, створенням 

додаткової вартості тощо. Соціальні - як похідна та результат 

упровадження КСВ-програм (формування свідомих громад, 

взаємозв’язки з місцевими громадами, продуктивність персоналу). їх 

можна згрупувати альтернативно: за типовою структурою соціального 

розділу стратегії (кадрова політика; якість надаваних послуг; соціальні 

програми для працівників; благодійність і спонсорство; зобов'язання 

щодо акціонерів; програми навчання персоналу) або за походженням 

(економічні, соціальні, екологічні). Розроблені індикатори оцінки 

корпоративної соціальної відповідальності для вітчизняних 

машинобудівних підприємств, розподілені на основні та додаткові, 

згруповані ієрархічно за природою індикатору та об’єктом впливу. 
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FORENSIC RESEARCH AND EXPERTISE IN THE PROCEEDINGS, 
ARBITRATION AND INTERNATIONAL ARBITRATION 

А. Fedchyshyn  

Law Firm ONSTAN, Ukraine, Kyiv 

 

The article deals with the modern concept of providing  forensic 

research and expertise in the proceedings, arbitration and international 

arbitration. The expert opinion is an important source of evidence in 

criminal proceedings, arbitration and the arbitration court. The analysis of 

existing legal provisions to provide expert arbitration jurisdiction in Ukraine 
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and international legal regulations and proposed a mutually beneficial 

approach. Thesis there is determined questions that require deeper 

research. 

Keywords: forensic examination, arbitration litigation expertise, 

destination expertise, the expert opinion process, expert activity in the 

arbitration proceedings, proceedings, arbitration and international 

arbitration. 
 

Introduction. The efficiency of justice relies on the support of 

forensic research.  

Without forensic examination as the main form of using expertise there 

can be no comprehensive, complete and objective investigation of criminal 

offenses. The expertise of forensic researchers allows to significantly 

enhance the quality of the investigation because of scientific explanation 

of the established facts and circumstances. At the present stage forensic 

examination became important evidence in the court proceedings. 

Formation and development of the judicial expert study - the new 

independent science of forensic subject of many scientific works of 

literature. Forensic scientists of Ukraine, Russia and other CIS countries, 

in particular, the Kyiv School (T. Aver, O. Rossinska, M. Sehay, H. 

Prohorov-Lukin, V. Lysychenko, V. Honcharenko, N. Klymenko, A. 

Ischenko, P. Bilenchuk and others) recognized the forensic study as 

independent judicial branch of jurisprudence, but differed in the 

interpretation of its place in the other areas of legal knowledge. 

The legislation in Ukraine is not defined approaches to the use of 

expertise of knowledgeable persons in the arbitration proceedings as a 

source of evidence. 

Turning to the concept of "provision", it is considered what is 

provided by someone or something.  
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The verb "to provide" has several interpretations: a) to launch 

something in the required amount; b) to provide adequate facilities for life; 

c) make possible valid and real performance; d) fence. Studying in terms 

of providing maintenance, we can conclude that "provide" is the same as 

to "provide subjects by means of specific activities aimed at achieving the 

goals in front of him. The established targets cannot be achieved without 

such tools”. 

The question arises: on what is meant by these tools? Based on a 

general philosophical understanding, we can assume that these tools are 

the result of any purposeful activity. This result will become the tool itself 

only when it meets necessary conditions in order to allow one to achieve 

the goals he is facing 

So the criminalistics (expert) activities are referred to as tools, 

because they are generated in the depths of criminalistics (the expert 

study) and are the result of activities carried out within the framework of 

science. This concept is the nature of the industry that corresponds to the 

field of knowledge.  

The forensic (expert) tools may also be referred to as means of action. 

Forensic (expert) detection, investigation and prevention of crime (crimes) 

are: 

- a certain "technique" that is specifically designed or adapted as objects, 

tools, instruments and appliances used in forensic practice; 

- some of the technologies, processes, common techniques, methods and 

approaches, developed for the effective implementation of investigative 

(detective) action and expert research; 

- specialist, i.e. "professional" received the necessary education in forensic 

(expert) sciences, acquired the necessary respective basic skills, 

constantly improving them, and thereby gains experience of this specific 

activity. 
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On the dissertation level the forensic accompanying of a problem of 

investigational practices is seen since 1984. In 1997, with the contribution 

of A. Ishchenko the guide was prepared for theses defended specialized 

scientific research entitled "Forensic accompanying of combating crime" 

[1, p. 72, 138]. 

The majority of researches is based on the fact that information 

provided is the best search and use information. Scientific and 

methodological support of investigation of crimes - is to create conditions 

for the implementation of science and technology in practice.  

These issues are reflected in scientific works of V. Bahina, V. 

Lysychenko,  I. Mountian and others. The problem of expert support 

received considerable spread in Russia. In Ukraine the provision of 

investigative and expert practices considered mainly in information, 

methodological, organizational and managerial aspects. They can be seen 

as the expert support. 

Informational accompanying of the forensic research consists of the 

best search and use of the information necessary for expert research. 

Scientific and methodological support allows creating the conditions for 

the implementation of scientific and technological expertise in practice 

(testing, specification of the application, development of guidelines or 

instructions, training users and customers). Organizational and 

management services is in the process of implementation of expert 

opinion of coordination center, development and implementation in 

practice of law enforcement, scientific achievements and functions of their 

study, evaluation, and verification of implementation. 

Today we can already speak of an expert insurance of crime 

investigation or trial, for examination as part of criminology has been 

developed significantly expanded its capabilities both on specific activities 

and as an institution, was the subject of an independent scientific 
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knowledge. It creates a general theory of judicial examination [2, p. 3]. 

Conditions that contributed to the creation of forensic expert study are: 

- availability of empirical data of some genera (species) examinations and 

the creation of the basis of their individual theories; 

- development of principles of methodological foundations, legal and 

institutional framework of different genera (species) forensic examination; 

- the existence of intermediate theoretical development of some problems 

of legal expertise in monographs, methodical and scientific literature; 

- continuous improvement of methods and techniques of expert research; 

- the existence of a developed system of public and private research 

institutions in the various departments of the country, which coordinate 

their practical and scientific activity [3, p. 7]. 

Further, its formation requires a clear definition of its object and 

subject, conceptual bases of its methodology, which should be based on 

expert knowledge model and intersectional teaching them how 

ontologically-epistemological orientations [2, p. 740-761]. 

Institute of forensic research as a professional and systematic 

activity is becoming increasingly important in the proceedings. One of the 

main tasks of the Ministry of Justice of Ukraine is to provide the forensic 

support to judiciary system. 

Expertise in Ukraine is departmental. Each agency has its own 

forensic institutions [3]. Today, the Ministry of Justice of Ukraine 

supervises six research institutions of forensic examination and their 

fifteen departments whose work aims to maximize the courts, law 

enforcement agencies, enterprises, institutions, organizations, objective 

forensics. 

In terms of arbitration and international commercial arbitration, the 

burden of proof issues with experts, for the most part has no special 

regulation "is quite laconic"[4]. 
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Arbitrators and arbitrators, mostly do not possess the necessary 

expertise. Although arbitrators and arbitrators have considerable 

experience of different practices (not just legal), they need help 

independent expert to decide the case. Within the regulations and rules of 

arbitration and international arbitration courts assessed value, which 

should provide expertise. 

With the development of science and technology there can be no 

comprehensive, complete and objective investigation of criminal offenses 

without forensic examination as the main form of application expertise. 

They are enhances the judiciary by significantly by scientific explanation 

and interpretation of the studied facts and circumstances today. 

The issue of dispute settlement arbitration may come from the fields 

of natural sciences and engineering, from accounting and economics, 

surveying and many other industries. Thus, the basic principles of a fair 

process (usually) require arbitrators assessment expert evidence any 

sphere of professional activity, using any range of specialized professional 

knowledge. And within regulations and rules, the tribunal when deciding 

how empowered to attract the expert and failure. 

The expert opinion is an important source of evidence. The result of 

the work of the expert is formalized in a written document that reflects the 

content of his research and conclusions on the issues put before it by the 

parties or the investigating judge. For the expert as a form of evidence, it 

is essential that it: 

-   appears in the proceedings as a result of the study; 

- comes from conscious individuals with certain expertise, without further 

investigation or hearing would be impossible; 

-   specially provided in compliance with procedure established by law; 

-   based on other evidence collected in the proceedings. 
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The expert opinion process in search of the truth, is a guide for 

arbitration and international commercial arbitration. 

In practice common law arbitration proceedings to provide evidence 

there. Concept of different legal cultures diverge. A key role in modern 

international arbitration proceedings given the use of expertise of experts 

and expert opinion required to inform the tribunal of the key controversial 

issues [5, р.62]. 

Unlike other sources of evidence it contains knowledge of the facts 

and circumstances of interest to the investigation and trial. 

Similar to "forensic accompanying", providing expert judgment can 

be defined as a system of "implementation in pre-trial and trial practice 

combat crime" expert knowledge and skills [6, p.27]. This system consists 

of subsystems of science expert, expert education and expert research 

methods. 

Some criminologists (V. Kolomaksky Z. Udovenko and others) 

consider the provision of expert judgment rather narrowly, only as the 

necessary conditions for the use of expert knowledge. Other scientists 

have greatly extended the concept of "security", including the proper 

operation of such business, expanding the range of its facilities - 

consideration of criminal proceedings. 

V. Lysenko believes that provision is a systematic design and 

implementation in practice of investigating crimes expert findings and its 

recommendations to optimize and improve the efficiency of detection, 

investigation, prevention of criminal offenses [7, p.7]. 

We believe that providing expertise is to ensure the process of 

investigating crimes, support of individual law enforcement agencies or 

their units and prevent criminal offenses. 
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Thus, expert support is a complex concept, aimed at increasing the 

effectiveness of investigations of offenses and their trial and characterized 

by a set of interrelated components: 

1. The presence of his business expertise and skills (forensic medicine, 

psychiatry, psychology, criminology, physics, chemistry, computer 

science, etc.); 

2. The practical implementation of these knowledge and skills by creating 

the necessary conditions for their implementation; 

3. Methodological support systematic and standardized methods proven 

expert research; 

4. Information provision of forensic examinations. 

There is a positive position of A. Kudryavtseva, who wrote that 

"conducted expert cognition process and logical substantiation of forensic 

studies from the point of view of the acquired argumentation intellectual 

activity, psychological processes does not differ from the process of 

seeking truth in other industries, including, from activities of investigation 

of judge and from the search investigation and comments of evidence 

Criminal proceedings" [8, р.203]. 

The essence of the use of expertise arbitration tribunal dealing with 

the matter is to analyze the knowing person - an expert on the instructions 

of the arbitral tribunal granted for the disposal expert examination of 

material objects (documents, physical evidence) to establish evidence 

relevant for the proper resolution of the case. 

According to Art. 43 of the Law of Ukraine "On arbitration courts", 

the arbitration court to ensure proper resolution of the dispute has the right 

to require the parties or one party to request the examination to clarify 

issues that require specialized knowledge, such as the court imposed the 

appropriate decision. 
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This provision of the content matches the rules of criminal, civil, 

administrative and economic procedural law. However, although it is the 

same, filling her legal content is different. 

Most of the problems with the implementation of legislative 

provisions providing expert arbitration arise from the lack or inadequacy of 

relevant rules, which are caused by the special nature of the arbitration 

court as a body of private jurisdiction. 

Regarding efficiency expert support to the process of proving the 

pre-trial investigation and in court, the process requires: 

- study of the needs of the practical process of proving the pre-trial 

investigation of expert knowledge; 

- the development, standardization and registration practices relevant to 

the needs of specific methods of examination; 

- experimental verification carried developments; 

- assessment of expert opinions and comparing them with other evidence 

in criminal proceedings; 

- informing experts about new research that apply and test them in 

practice; 

- the collection and compilation of data on the results of application and 

effectiveness of recommendations submitted to improve the efficiency 

expert research; 

- improving the experience of experts and some types of forensic 

examinations remotely. 

During the arbitration process often raises questions concerning 

complex or technical issues, construction, engineering, natural resources 

(number of disputes linked mainly with issues of production, sale and 

transportation of oil and gas), etc. In such disputes arbitrators have a great 

need for experts (specialists) and require their assistance to be able to 

understand the specific issues important for the case.            
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A professional expert opinion (in the form of a written report or 

testimony during questioning of experts), therefore, is an important part of 

the process of making decisions in the courts of arbitration. 

Almost any activity can be the subject of expert research. 

In criminal proceedings, arbitration and the arbitration court seeking 

"information that can guide him in search of the truth. Thus, expert opinion 

process in search of the truth, is guiding" [9, р.53]. 

The expert gives an opinion only on the basis of direct study of 

material objects or expertise on the basis of this study involving data 

obtained from the criminal proceedings or only on the basis of the case 

file. Loyalty conclusions using data contained in the interrogation and 

other written materials depends on the reliability of the information. 

The conclusions of the expert to classify as follows: 

a) conclusions that are clear and precise. In such cases there is no need 

for interrogation expert (expert); 

b) findings that require explanations and additions during interrogation 

expert; 

c) expert opinions vary or terms used by experts are not clear. 

So, expert opinion can be both incriminating and acquitting. 

Conclusions of expert can recognize guilt and deny the involvement in the 

offense committed. Thus, experts are divided into definitive - positive or 

negative, probable - positive or negative. Definitive expert conclusion is 

the evidence in criminal proceedings. Reliable conclusions are plausible 

character. Probable conclusion is not an evidence in criminal proceedings 

[10, 11 p.58], but can be used to form versions, as well as for the 

purposes of further research. 

Evaluating expert opinion, the investigator (the court) has to take 

one of the following decisions: 
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a) recognize the conclusion as full and reasonable and the evidence as 

credible and relevant to the proceeding; 

b) not to recognize the conclusion as clear or to deem it incomplete. If 

necessary, an additional research can be assigned or additional 

questioning of the expert can be demanded in order to explain or 

supplement his opinion; 

c) recognize the expert opinion as incomplete or causing doubts about his 

loyalty and where required to appoint a re-examination or conduct other 

proceedings in order to verify his conclusions. 

Examination is an effective means to establish the circumstances of 

the criminal proceedings or proceedings.  

Despite the consensual nature of arbitration [12], the burden of proof 

and credibility is always a priority of all stakeholders. 

For IBA Rules of admissibility, relevance, materiality and relevance 

of evidence determines the arbitral tribunal [13, Article 9 Admissibility and 

assessment of evidence, р.14]. 

Based on the results of the study provided facilities, expert sets new, 

previously unknown facts or establish the facts about ascertain or provides 

estimates of the facts in light of special knowledge. 

Thus, in the judicial practice and expert opinion alternative 

consideration (provided the correct address to the expert as authoritative 

persons) is increasingly becoming necessary in proving Law: 

1. The argument should be valid regardless of the authority of the expert 

who supports it. 

2. The expert is to be an authoritative source of industry, which includes 

research questions. 

3. Survey questions should be exclusively within the competence of the 

expert. 

4. The interpretation given to the expert of (expert task) must be correct. 
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5. Experts should be independent and impartial (in his judgment should 

not affect extraneous reasons such as financial interest, fear, intimidation, 

general and so on. Al.). 

6. The expert study should be representative about the problem without 

changing the logical sequence and using improper methods to prove their 

assertion, not based on random statements. 

The opinion of a forensic researcher is not a predetermined force and is 

not necessarily required for pre-trial investigation to lawyers, prosecutors 

or courts. Each subject of proof can disagree with the expert, but its 

disagreement must be motivated in the relevant procedural document, 

request, ruling, order or judgment of the court. 

Сonclusions. In domestic science devoted to the issue of 

arbitration, focuses on the concept of alternative proceedings. However, 

the problem of providing expert analysis of the institute arbitration method 

of resolving disputes remained unnoticed by scholars. 

Historically legislation on international arbitration cases in many countries 

and much of the rules of arbitration and arbitration tribunals formed under 

the influence of legal traditions. 

That, along with positive innovations arbitration legislation contains some 

inaccuracies and gaps related to regulating the appointment and expert 

research in the arbitration proceedings. It is essential to implement the 

principles of the arbitral tribunal, namely the rule of law, independence and 

submission only to the law. 
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УДК: 343.98 

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У 
ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ  СПРЯМОВАНОСТІ  ПІДРОЗДІЛІВ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 
кандидат економічних наук, Федчишина В.В.  

Університет Державної фіскальної служби України,  Київ 

 

Обґрунтовано основні заходи використання спеціальних 

економічних знань у функціональній спрямованості працівників 

підрозділів оперативно-розшукової діяльності податкової міліції 

України. Досліджено головні проблеми  використання спеціальних 

економічних знань у боротьбі з податковими правопорушеннями, 

правильне розуміння експертних завдань. Визначено основні 



Innovative solutions in modern science № 9(9), 2016 
 

 
30 

напрямки функціонального призначення податкової міліції України 

та головні ознаки та мету використання спеціальних знань в 

оперативно-розшуковій діяльності, використання сучасних 

досягнень науки у галузі судової експертизи.  

Ключові слова: використання спеціальних економічних знань, 

судова експертиза, податкові правопорушення, оперативно-

розшукова діяльність податкової міліції України.  

PhD in Economic, Wiolleta Fedchyshyna Using special economic 

knowledge functional orientation units  operational activities of the tax 

police Ukraine / University of the State Fiscal Service of Ukraine,  Kyiv   

The basic steps using special economic knowledge of units  

functional orientation of operational activities of the tax police Ukraine. 

Studied the main problems of the use of special economic knowledge in 

the fight against tax offenses, a proper understanding of expert missions. 

The main areas of functionality Tax Police of Ukraine and the main 

features and purpose of use of special knowledge in operational activities, 

the use of modern science in the field of forensics. 

Keywords: the use of special economic knowledge, forensics, tax 

offenses Operational Activities Tax Police of Ukraine. 

 

Вступ. На сучасному етапі боротьби з економічними 

правопорушеннями  запобігання  ухиленню від сплати податків є 

однією із складових загальнодержавної проблеми. 

Враховуючи ієрархічність та багатовекторність судово-

експертної діяльності, наукова проблема полягає у пошуку 

комплексної модернізації оптимальної моделі  використання 

спеціальних економічних знань при здійсненні функціональної 

спрямованості підрозділів оперативно-розшукової діяльності 

податкової міліції України.  
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Метою статті є отримання нових наукових результатів щодо 

напрямів вдосконалення використання спеціальних економічних знань 

працівниками підрозділів оперативно-розшукової діяльності 

податкової міліції України. 

Питання використання спеціальних знань, властивих виключно 

специфічній правовій сфері, досліджувалася відомими вченими Р.С. 

Бєлкіним [1, с. 217], А.Ф. Волобуєвим [2, с. 283–284, 333], А.А. 

Ейсманом і Е.В. Селіною [3, с. 8], А.А. Закатовим і Ю.Н. Оропай [4, с. 

8], Б.В. Романюк [5, с. 21], М.Г. Щербаковським та О.О. Кравченко [6, 

с. 5]. Їх наукові погляди на визначення сутності, змісту та ознак 

спеціальних знань формують правильне розуміння експертних 

завдань. 

В нинішніх умовах зростає значення боротьби з податковими 

правопорушеннями. Їх розкриття пов’язано із дослідженням змісту 

фінансово-господарських операцій  і економічних показників,  

відомостей в документах бухгалтерського та податкового обліку.  

Нові економічні умови господарювання потребують комплексного 

використання спеціальних економічних знань з різних підгалузей 

економіки для успішного розкриття та розслідування економічних 

правопорушень [7, с. 57].  

В науковій літературі немає чіткого визначення  функціонального 

призначення спеціальних економічних знань, які не є 

загальновідомими,  в оперативно-розшуковій діяльності, хоча ця 

проблематика розглядалася К.В.Антоновим, І.В.Пиріг, 

І.М.Сорокотягіним, В.М.Юріним, та інші вченими.  

У цьому напрямі досліджень наявна ціла низка проблем [8, 9].  

Функція є одним із методів діяльності  (має латинське походження 

від functio — зобов’язання, діяльність, призначення) 10, із 
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характерними складовими: діяльність, роль об’єкта в межах певної 

системи, робота, яка проводиться органом, значення чогось 11. 

В практичній роботі  і науковій літературі існує ряд проблем 

регулювання функціонального призначення діяльності  підрозділів 

податкової міліції України, і оперативно-розшукових зокрема. 

Податкова міліція,  як визначено  п. 348.1 ст. 348, ст.350 

Податкового Кодексу України (ПКУ), складається із спеціальних 

підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у 

складі відповідних контролюючих органів, і здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-

розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. 

Податкова міліція, в дотримання покладених на неї завдань, 

проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а 

також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, 

вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків. 

Визначення поняття оперативних підрозділів та їх співробітників, і 

податкової міліції  зокрема, ані Кримінальним процесуальним 

кодексом, ані ПКУ не надано. У відповідності до ст. 41 КПК 

співробітники оперативних підрозділів під час виконання доручень 

слідчого, прокурора користується повноваженнями слідчого. Вони не 

вправі здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за 

власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді 

чи прокурора. Однак, хоча співробітники оперативних підрозділів на 

час виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) та 

негласних  слідчих (розшукових) дій і користується такими 

повноваженнями, процесуальною самостійністю слідчого вони не 

наділені. Щодо обов’язковості виконання доручень слідчого, 

прокурора щодо проведення слідчих (розшукових дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання оперативним 
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підрозділом. В дотримання норм КПК, співробітники оперативних 

підрозділів не вправі здійснювати процесуальні дії у кримінальному 

провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями 

до слідчого судді чи прокурора (виключення складають підрозділи 

детективів та внутрішнього контролю Національного антикорупційного 

бюро України). Характер взаємодії слідчого та оперативного 

підрозділу залежить від етапу кримінального провадження, виду 

вчиненого кримінальної правопорушення, осіб, котрі його вчинили, від 

стадії кримінального процесу, на якій відбувається взаємодія. 

За диспозицією п.4 ст.38 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» оперативним     підрозділам   податкової міліції  

для  виконання     завдань оперативно-розшукової діяльності  з 

дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому КПК  України,  

надано право  витребовувати  документи  та  дані,  що  

характеризують діяльність підприємств,  установ,  організацій,  а 

також спосіб життя окремих осіб,  підозрюваних  у підготовці або 

вчиненні податкового правопорушення, джерело та розміри  їх 

доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених   

документів   особам,   в  яких  вони  витребувані.  

Тобто, законодавчо надано право оперативним працівникам 

звертатися за дозволом до слідчого судді через механізм 

тимчасового доступу до  документів та  даних,  що  характеризують 

діяльність підприємств,  установ,  організацій.  

При цьому слід врахувати законодавчу колізійність, оскільки 

нормами   чинного КПК такі права підрозділів, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, не визначені.   

Ця суттєва проблема вирішена Вищим спеціалізованим судом 

України Узагальненням судової практики від 07 лютого 2014 року: 

слідчим суддям необхідно враховувати, що оскільки одним із 
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механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є 

процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених 

оперативні підрозділи мають право звертатися до слідчих суддів суду 

першої інстанції з клопотанням про тимчасовий доступ до таких 

документів згідно з правилами, встановленими ст.ст. 159 - 166 КПК, та 

з урахуванням специфіки суб'єктів оперативно-розшукової діяльності 

та мети її здійснення (зокрема, змісту та обґрунтування клопотання, 

додатків до клопотання, підстав для його задоволення тощо).  

При цьому слідчому судді слід мати на увазі, що документи і дані, 

які не характеризують діяльність юридичної особи та спосіб життя 

окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, чи 

джерела і розмір їх доходів, витребовуватися оперативними 

підрозділами не можуть. Зважаючи на те, що Законом України "Про 

оперативно-розшукову діяльність" та КПК України не регламентовано 

процедуру ініціювання відповідного клопотання, вирішувати це 

питання доцільно з урахування вимог ч. 6 ст. 9 КПК України.  

Відповідно до покладених  завдань основні функціональні 

призначеннями податкової міліції України у класичному варіанті 

реалізовуються за  взаємопогодженими  напрямками: 

1. Оперативне обслуговування економічних об’єктів, суб’єктів 

господарської діяльності та напрямків роботи. У процесі цієї 

діяльності добувається інформація про оперативну обстановку та 

здійснюється спостереження за її станом. 

2. Пошукова робота, спрямованість якої визначається 

результатами діяльності по оперативному обслуговуванню. У процесі 

пошукової роботи виявляються особи і факти, які становлять інтерес 

для оперативного підрозділілу податкової міліції. 

3. Функція розслідування здійснюється оперативними 

працівниками у формі сприяння слідчому шляхом виконання доручень 
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про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, а також сприяння слідчому при здійсненні слідчих 

(розшукових) дій.  

4. Попередження злочинів. Первинна інформація, що отримана та 

перевірена у процесі пошукової роботи про умови, що сприяють 

вчиненню податкових правопорушень та осіб, які потребують 

профілактичного впливу, реалізується за допомогою 

попереджувальних заходів, що включають загальну й індивідуальну 

профілактику, а також запобігання правопорушенням, що готуються. 

5. Розкриття злочинів оперативним шляхом. Якщо під час 

повторного огляду первинної інформації вбачаються ознаки вчинення 

тяжких злочинів, але розкрити ці злочини слідчим шляхом важко, у 

рамках оперативно-розшукової справи проводяться комплексні 

заходи по документуванню злочинних дій осіб, які обгрунтовано 

підозрюються у вчиненні злочинів. 

Отримання найбільш ефективних результатів при реалізації 

задач оперативно-розшукової діяльності необхідно досягнути 

правильним використанням процесуальних і оперативно-розшукових 

функцій. 

Завданнями оперативно-розшукової діяльності, визначеним ст.1 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» є пошук і 

фіксація фактичних  даних  про  протиправні  діяння  окремих  осіб та 

груп, відповідальність  за які передбачена Кримінальним кодексом 

України, розвідувально-підривна діяльність спеціальних служб 

іноземних  держав  та організацій з метою припинення 

правопорушень та  в  інтересах  кримінального  судочинства,  а  також  

отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і 

держави. 
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Одним з важливих чинників забезпечення об’єктивності 

правосуддя є використання сучасних досягнень науки у галузі судової 

експертизи.  

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, висновок експерта є одним 

з процесуальних джерел доказів. 

Тобто, метою використання спеціальних економічних знань є 

здійснення заходів, направлених на поєднання  сил, засобів, методів, 

інших наявних ресурсів оперативних підрозділів у боротьбі з 

податковими правопорушеннями.  

З огляду на викладене можна визначити головну ознаку 

спеціальних знань в оперативно-розшуковій діяльності: сфера та мета 

їх використання окреслюється виконанням завдань оперативно-

розшукової діяльності, тобто пошуку та фіксації фактичних даних про 

протиправні дії окремих осіб і груп, відповідальність за які 

передбачена Кримінальним кодексом України, та подальшого 

використання цих фактичних даних відповідно до ст. 10 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність».  

Оперативно-розшукові підрозділи в процесі своєї діяльності 

проводять оперативно-розшукові заходи у відповідності із Законом 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» і відомчими 

нормативно-правовими актами.  Слідчий не вправі проводити такі 

заходи, а також не вправі бути присутнім під час їх проведення. 

Працівник оперативного підрозділу податкової міліції України, 

який володіє знаннями, вміннями, навичками виявлення ознак 

фінансово-господарських правопорушень на основі економічної 

інформації, яка стала відома за результатами проведення 

оперативно-розшукової діяльності, є суб’єктом використання 

спеціальних економічних знань в оперативно-розшуковій діяльності 

під час виявлення податкових правопорушень. 
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Спеціальні економічні знання є одним з елементів арсеналу 

організаційних, процесуальних, тактичних та інших засобів, які 

використовуються працівниками оперативних підрозділів. Це 

зобов’язує до того, щоб їх зміст відповідав завданням і цілям 

кримінального судочинства [12, с. 22].  

Термін «спеціальні економічні знання» є юридично значущим, 

оскільки припускає вирішення специфічних економічних питань щодо 

податкових правопорушень у сфері господарської діяльності. 

Економічні науки мають свій загальний предмет – економічні процеси і 

закономірності суспільної формації в цілому, різні напрямки тісно 

пов’язані між собою, створюючи цілісну систему. 

В  їх основі лежать професійний досвід та знання, використання 

методик та  методичних рекомендацій проведення експертного 

дослідження. 

Залежно від виду економічного чи податкового правопорушення 

доцільно залучати експерта, який володіє спеціальними економічними 

знаннями.  Це здебільшого дає можливість отримати нові, мало 

відомі, або зовсім невідомі відомості, які мають суттєве значення для 

подальшої оперативно-розшукової діяльності. На думку Н.Я, Дондика, 

зіставлення неофіційних записів взаєморозрахунків з 

порівнювальними відомостями, актами інвентаризації, зведеними 

звітами, іншими бухгалтерськими документами може допомогти 

точніше встановити розміри збитку і правильно розмежувати 

матеріальну відповідальність окремих осіб [13, с. 66], документально 

та нормативно підтвердити заниження бази оподаткування.   

Як зазначає В.В.Бірюков, незважаючи на різноманіття документів, 

способів їх виготовлення, копіювання, підробки, використання для 

цього матеріалів і засобів, методик дослідження документів і 

вирішування за їх допомогою завдань, сталими залишаються об’єкти 
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дослідження – документи як джерела криміналістично значущої 

інформації, а також закономірності відображення такої інформації [14, 

с. 23].  

Враховуючи положення КПК України про обов’язковість 

виконання доручень слідчого, серед науковців є пропозиції щодо 

необхідності у визначенні заходів та удосконаленні діяльності 

працівників оперативних підрозділів у кримінальному провадженні, і, 

найперше, це вирішення проблеми щодо залучення оперативних 

працівників податкової міліції до проведення обшуків. 

Тому, доцільно ст. 236 КПК доповнити нормою, що ухвала про 

дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана 

слідчим, прокурором із залученням працівників оперативних 

підрозділів.  

Необхідним залишається вирішення одного з найважливіших 

завдань: своєчасного і правильного використання спеціальних 

економічних знань цими підрозділами при виявленні і розкритті 

податкових правопорушень. 

Використання спеціальних економічних знань є процесуальною 

дією, яка представляє собою проведення судовим експертом-

економістом у визначеному законом порядку дослідження документів 

бухгалтерського та податкового обліку фінансово-господарських 

операцій з метою підтвердження фактичних даних щодо проведених 

операцій. 

Висновки. Таким чином, успішне проведення оперативно-

розшукової діяльності  залежить не лише від процесуальної 

процедури її проведення, а й від правильного вирішення доцільності 

використання спеціальних економічних знань. Це дозволить уникнути 

помилок під час проведення оперативно-розшукової діяльності. 
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ПРАВОВИХОВНА РОБОТА З МОЛОДДЮ В УМОВАХ  
ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ 

кандидат історичних наук, доцент, Жалій Т.В. 

Полтавський національний педагогічний університет  

імені В.Г. Короленка, Україна, Полтава 

 

У статті висвітлюються основні форми та напрямки 

правовиховної роботи колективів викладачів в умовах педагогічних 

ВНЗ України. Аргументовано доводиться, що правовиховна 

діяльність колективів буде більш успішною й ефективною за умов 

потужної правоосвітньої роботи, яка можлива лише у разі 

включення низки правознавчих курсів у освітні програми середньої 

та вищої шкіл з відповідною (достатньою) кількістю годин із 

обґрунтованим й оптимальним місцем у структурно-логічній схемі 

підготовки фахівців. 

Ключові слова: правовиховна робота, правовоосвітня 

діяльність, правова компетентність. 

PhD in Нistory, T. Zalij Law activity work with youth in the conditions 

of pedagogical universities in Ukraine / Poltava National V.G. Korolenko 

Pedagogical University, Ukraine, Poltava. 

The article highlights the main forms and directions law activity of 

teachers in terms of pedagogical universities in Ukraine. It argued and 

proved that law activity teams will be more successful and effective in the 

conditions of powerful law activity work, which is possible only in the case 

of inclusion of a number of jurisprudential courses in educational programs 

of secondary and higher schools with an appropriate (sufficient) amount of 

hours of sound and the best place in the structural-logical circuit training. 
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Вступ. В умовах військових дій в Україні, значної кількості 

випадків порушення правових норм суб’єктами міжнародного права, 

порушення територіальної цілісності нашої держави й загрози її 

національному суверенітету, правове виховання молоді є необхідним 

і важливим напрямком діяльності юристів, педагогів, учителів. Ця 

тема не нова для наукових публікацій у країнах пострадянського 

простору. У період незалежної України велика кількість досліджень 

присвячена окресленим питанням (Н. Гуменюк, Т. Жалій), однак у 

складних суспільно-політичних умовах, в які зараз перебуває 

українське суспільство, це аспекти набувають особливої актуальності 

[1-3]. Основним підзаконним актом, у якому висвітлюються основні 

напрямки правового виховання молоді, є «Концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді»  від 16 червня 2016 року [4].  

Формулювання мети та завдань статті. У статті 

розкриваються основні форми й напрямки правовиховної роботи з 

молоддю в умовах педагогічних вищих навчальних закладів України 

(на прикладі Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка). 

Виклад основного матеріалу статті. Оскільки головною метою 

правового виховання є формування правової компетентності 

сучасних молодих осіб, у педагогічних ВНЗ його підвиди 

визначаються такі: громадянське, патріотичне, національне, котрі є 

складовими єдиного й цілісного напрямку – правового виховання. 

Правовиховна діяльність у педагогічному виші відбувається на основі 

«Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», де 

визначаються пріоритети правового виховання: «Серед виховних 
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напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, 

громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що 

відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і 

закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і 

прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку 

власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, 

соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, 

виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до 

змін» [4]. 

У педагогічних вищих навчальних закладах України, де 

здійснюється підготовка майбутніх учителів, особлива увага 

приділяється правовому вихованню молоді. У Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка така 

діяльність ініціюється колективом кафедри правознавства за 

підтримки й сприяння виховного відділу вишу. У даній науковій 

розвідці поділимося досвідом проведення «Всеукраїнського тижня 

права» у грудні цього року. Серед масових і популярний виховних 

заходів слід відзначити «Калейдоскоп найдивніших законів світу» 

(виставка-презентація), екскурсію до Музею історії внутрішніх справ 

Полтавщини, правовий захід «Метаплан»  (обговорення екскурсії до 

call-centr ГУ Національної поліції в Полтавській області). З 

використанням принципу змагальності проводився конкурс майбутніх 

афоризмів (авторських висловів) на правозахисну тематику.  

Необхідною умовою їхнього проведення є наявність положення, де 

визначаються умови проведення, учасники, результат заходу. Серед 

традиційних виховних заходів відзначаємо такі: лекція з елементами 

рольових ігор на тему «Проблеми гендерної рівності в Україні», лекція 

з елементами «SWOT-аналізу» для учителів правознавства 

Полтавської області на тему «Правове забезпечення дотримання 
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прав людини в Україні», інтерактивна дискусія на тему «Права і 

свободи людини в Україні: альтернативність пріоритетів і 

багатовекторність перспектив», лекція з елементами PRO-сування 

книги на тему «Конституційні засади гуманітарної політики України». У 

ході проведення таких заходів були дотримані стандартні структура й 

зміст навчальних занять, однак кожен із них вирізнявся своєю 

специфікою, наприклад, використання елементів PRO-сування 

передбачають рекламну кампанію з її популяризації, тому цей 

методичний прийом був використаний для роботи з Основним 

Законом – Конституцією України. У ході проведення заходу студенти 

не лише «рекламують» норми Основного Закону, а й здійснюють 

аналіз правових ситуацій з приводу порушення прав людини із 

власного досвіду, коментують вислови відомих юристів та 

правозахисників, а насамкінець висловлюють свою позицію про 

«ідеальне майбуття українців» у вигляді стилізованого міні-флешмобу 

«Права людини – понад усе». 

Нетрадиційними формами проведення заходів можна вважати 

«Дефіле» «дайджест правозахисників» (зустріч із представниками 

державних установ, котрі здійснюють правоосвітню діяльність), 

воркшоп з елементами буккроссингу для учителів правознавства 

Полтавської області на тему «Демократія в школі», воркшоп з 

елементами буккроссингу для заступників деканів на тему 

«Демократія в освіті», полілог з елементами квесту на тему 

«Демократія в світі». Ці форми є порівняно новими й не лише можуть 

бути вдалою формою активізації пізнавальної діяльності студентів, 

колег, учителів, а й сприяють формуванню різних підвидів правових 

компетенцій, роботі в команді, висловлення власної точки зору та її 

аргументація й уміння почути думки іншої особи. 
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Досить поширеним у закладах освіти є перегляд 

документальних та художніх фільмів та їхнє обговорення. Одним із 

можливих варіантів такої форми правового виховання є «Мозаїка 

фільмів на правозахисну тематику з елементами методу «Діаграма 

Венна». Студенти нашого університету разом із викладачами й 

тьюторами переглянули серйозні фільми на правозахисну тематику та 

провели їхній аналіз за допомогою методу «Діаграма Венна». 

Учасникам заходу для преегляду було запропоновано документальні 

фільми «Ротація», «Нові герої», «Південний кордон». Вони 

співпереживали героям фільму, котрі не з власної волі стали свідками 

подій російсько-української війни, однак всіх зусиль і зараз 

докладають для встановлення миру в нашій державі. І викладачі, й 

студенти були суголосні в тому, що тільки завдяки творчій співпраці, 

любові до навчання, креативному мисленню й нетрадиційним 

методам навчання можна задовольнити попит на освітні послуги 

сучасного вимогливого абітурієнта. І лише завдяки підтримці держави 

й належного фінансування вищої школи можливий подальший 

прогресивний поступ національної системи та її включення в 

міжнародні освітні стандарти.  

Окремим напрямком діяльності колективу кафедри правознавства є 

співпраця з профільними кафедрами інших ВНЗ, проведення спільних 

заходів з Полтавським обласним центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій, Головним територіальним управлінням юстиції у 

Полтавській області Міністерства юстиції України, центрами надання 

безоплатної правової допомоги. 

Висновки. Підбиваючи підсумок, вкажемо, що правовиховна 

діяльність колективів буде більш успішною й ефективною за умов 
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потужної правоосвітньої роботи, яка можлива лише у разі включення 

низки правознавчих курсів у освітні програми середньої та вищої шкіл 

з відповідною (достатньою) кількістю годин із обґрунтованим й 

оптимальним місцем у структурно-логічній схемі підготовки фахівців. 

Правова освіта й правове виховання сьогодні є вимогою та потребою 

сьогодення і потребує належної державної підтримки, а для цього 

необхідне розуміння важливості виховання правової компетентності у 

молодих людей, рис громадянськості, патріотизму, небайдужості до 

долі своєї громади, країни. Це уможливить подальших прогресивний 

поступ України, включення її до європейської й міжнародної освітніх 

систем, реальну можливість становлення країни як демократичної, 

правової, соціальної, суверенної й незалежної держави. 
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УДК 378.09.015.31 : 61 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ  

РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

Трегуб С.Є. 

Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя 

 

Обґрунтовано використання діагностичного інструментарію 

для визначення рівнів сформованості професійної культури 

спілкування студентів-медиків в процесі фахової підготовки вищих 

медичних навчальних закладів України. Висвітлено науково-

діагностичні підходи до виявлення рівнів сформованості професійної 

культури спілкування майбутніх лікарів. Проаналізовано 

ефективність педагогічних умов формування професійної культури 

спілкування майбутніх лікарів у процесі експериментальної 

перевірки. Підкреслено доцільність використання діагностичних 

заходів дослідження щодо визначеності рівнів сформованості 

професійної культури спілкування майбутніх лікарів під час фахової 

підготовки. 

Ключові слова: анкетування, діагностичні методи, культура 

спілкування, майбутні лікарі, мовлення, рівні сформованості, фахова 

підготовка. 

S. Tregub Diagnostic facilities determining the levels of professional 

culture’s communication formation of future doctors / Classic Private 

University, Ukraine, Zaporozhye  

It justifies the use of diagnostic facilities to determine the levels of 

professional culture’s communication formation of the medical students in 

the process of professional training of higher medical educational 

institutions of Ukraine. It is determined the scientific-diagnostic 
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approaches to the identification of the levels of professional culture’s 

communication formation of future doctors. It is evaluated the 

effectiveness of implemented experimental verification of pedagogical 

conditions of professional culture’s communications formation of future 

doctors. It is underlined the importance of diagnostic procedures and 

research on the determination of levels of professional culture’s 

communication formation of the physicians during the training. 

Key words: medical student, diagnostics, professional culture’s 

communication, diagnostic methods. 

 

Вступ. Розвиток педагогічної теорії та рівень наукових розвідок у 

педагогіці безпосередньо залежать від правильного вибору й 

цілеспрямованого використання методів дослідження, що 

допомагають відстежити певні процеси та явища в контексті освітньої 

парадигми, здійснити їх кількісно-якісний аналіз, зробити достовірні 

висновки, сформулювати певні методичні рекомендації. 

У царині педагогічних досліджень науковці послуговуються цілою 

системою діагностичних методів як необхідним інструментарієм 

освітніх технологій. Методи педагогічної діагностики у ВНЗ 

допомагають вивчати й досліджувати індивідуальні особливості 

студентів, рівні сформованості у них знань, умінь, навичок в межах 

фахової компетеності, професійної культури спілкування, системи 

моральних цінностей тощо.  

Вимоги сучасного інформаційного суспільства до фахівців кожної 

сфери, зокрема майбутніх лікарів, зумовлюють необхідність 

формування у студентів, професійної культури спілкування, що 

допомагає їм вирішувати фахові проблеми, використовуючи секрети 

співробітництва й майстерності діалогічної взаємодії. Тому проблема 

розробки діагностичного інструментарію для визначення рівнів 
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сформованості професійної культури спілкування майбутніх лікарів є 

актуальною. 

Питанням педагогічної діагностики присвятили свої праці 

вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема Бітінас Б.П. [1 ], Бойко В.В. [2 ], 

Давидова Л.Н. [3, с. 123–127], Інгенкамп К. [4], Магомед-Эминов М.Ш. 

[5], Максимов В.Г. [6], Снайдер М. Підласий І.П. [7], Цехмістрова Г.С. 

[8, с. 129] та ін. 

Поняття «діагностика» (від грец. diagnostikos – здатний 

розпізнавати) – запозичене з медицини. Діагностика як компонент 

структури освітньої програми полягає в корекції педагогічного процесу 

[9].  

Педагогічна діагностика має різні тлумачення: передумова 

оптимізації процесу індивідуального навчання; засіб забезпечення 

точного визначення результатів навчання спрямований на вирішення 

триєдиного завдання: 1) оптимізувати процес навчання; 2) 

забезпечити правильне визначення результатів навчання; 3) звести 

до мінімуму помилку при виборі спеціалізації навчання (Інгенкамп К. 

[4, с. 8–9]); різновид пізнання, який підкоряється загальним 

методологічним вимогам гносеології; оцінка та вимірювання 

внутрішнього стану досліджуваного об’єкта за визначеними ознаками і 

критеріями, причому особливістю педагогічного діагностування є 

дослідження об’єкта з позицій не лише пізнання, але і його 

перетворення, вдосконалення (Давидова Л.М. [3, с. 123–127]); 

«отримання інформації про стан та розвиток процесу навчання, 

виявлення умов, досягнень і недоліків цього процесу, визначення 

шляхів підвищення його ефективності та вдосконалення підготовки 

фахівців відповідно до поставленої мети» (Цехмістрова Г.С. [8, 

с. 129]); «система технологій, засобів, процедур, методик і методів 

висвітлення обставин, умов та факторів функціонування педагогічних 
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об’єктів, перебігу педагогічних процесів, встановлення їхньої 

ефективності та наслідків» (Підласий І.П [7, с. 10]). Головною сутністю 

і призначенням прогнозування є набуття випереджальних знань. [7, с. 

20–21]. 

Як зазначають Максимов В.Г. [6] і Підласий І.П. [7], поєднання 

педагогічної діагностики з самоконтролем сприяє реалізації виховної 

функції діагностики, формує у студентів реалістичну самооцінку, 

навчає їх методам самостійного аналізу власних можливостей і 

досягнень; окрім того, активна участь студентів у діагностичної 

діяльності сприяє їхньому позитивному відношенню до діагностичних 

процедур, що, в свою чергу забезпечує підвищення точності й 

інформативності діагностичних даних; за таких умов зростає довіра 

студентів до результатів інтерпретації результатів діагностики, до тих 

порад, що формуються в її контексті [7]. 

Під діагностичною діяльністю розуміють процес, під час якого (з 

використанням діагностичного інструментарію або без нього), 

дотримуючись необхідних наукових критеріїв якості, педагог 

спостерігає за учнями та проводить анкетування, опрацьовує 

результати спостережень й опитувань і повідомляє про отримані 

результати з метою описати поведінку, пояснити їхні мотиви або 

передбачити поведінку в майбутньому [1]. 

Проте, незважаючи на численну кількість наукових розвідок 

проблеми педагогічної діагностики, окремі її аспекти, зокрема 

специфіка діагностичного інструментарію визначення рівнів 

сформованості професійної культури спілкування майбутніх лікарів, 

ще потребують додаткової уваги дослідників. 

Формулювання мети статті та завдань. Метою статті є 

розкриття можливостей діагностичного інструментарію для 
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визначення рівнів сформованості професійної культури спілкування 

майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки. 

Для реалізації мети було поставлено завдання: 

– висвітлити наукові підходи до діагностики професійної культури 

спілкування у майбутніх лікарів; 

– визначити рівні сформованості, критерії та показники 

професійної культури спілкування у майбутніх лікарів; 

– проаналізувати динаміку розвитку професійної культури 

спілкування у студентів під час навчання у вищому медичному 

навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу статті. Лікар – особлива професія, 

в основі якої – поєднання розуму, професійної компетентності, 

раціоналізму, професіоналізму, високих моральних чеснот і гуманізму, 

а функції та завдання цієї діяльності детермінують пошук засобів 

розвитку клінічного мислення, вміння бачити проблеми хворої 

людини, починаючи з етапу професійного самовизначення й навчання 

в медичному ВНЗ.  

Упровадженню будь-яких формувальних заходів у педагогічний 

процес передує діагностика, що уможливлює його вдосконалення та 

оптимізацію. Діагностика професійної культури спілкування у 

майбутніх лікарів передбачає використання різних форм контролю, 

накопичення статистичних даних, їхній  аналіз, рефлексію тощо. 

Педагогічна діагностика в контексті нашого дослідження полягала: у 

виявленні рівня знань культури спілкування, мовленнєвих умінь 

студентів в межах професійної діяльності медика та навичок 

вербальної діалогічної взаємодії; в аналізі ефективності 

організаційно-педагогічних умов перебігу процесу формування 

професійної культури спілкування майбутніх лікарів; у визначенні 

внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на цей процес; в 
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корекції й подоланні помилок та недоліків; у прогнозуванні 

можливостей удосконалення процесу навчання загалом і 

особистісного та професійного розвитку студентів зокрема. 

У процесі дослідження відповідно до завдань констатувального 

експерименту було визначено критерії сформованості професійної 

культури спілкування майбутніх лікарів. Так, згідно з мотиваційним 

критерієм проводилася діагностика майбутніх лікарів за такими 

показниками: мотив на успіх у будь-якій діяльності, в тому числі 

професійно-лікарняній; спрямованість на життєдіяльність з позиції  

психотерапевтичної підтримки хворого (емпатію). З метою виявлення 

мотивів до виконання будь-якої діяльності студентам медикам було 

запропоновано модифікований Магомед-Еміновим М.Ш. [5] тест-

опитувальник Мехрабіана А. – для вимірювання мотивації досягнення, 

призначений для діагностики двох узагальнених стійких мотивів 

особистості: мотиву прагнення до успіху та мотиву уникнення невдачі. 

Проведене опитування дало змогу з’ясувати, який з цих двох мотивів 

домінує у студента: на констатувальному етапі експерименту 

першому мотиву віддали перевагу 32% опитуваних, другому – 68% 

реципієнтів.  

У результаті повторної діагностики мотиваційного критерію, після 

впровадження формувальних заходів (проблемні лекції, тренінги та 

індивідуальні уроки на тему професійної культури спілкування, 

розробка індивідуальної та колективної програм професійного й 

особистісного самовдосконалення мовленнєвої культури, 

обговорення програм самоаналізу та індивідуального професійного 

саморозвитку студентів) спостерігалася позитивна динаміка: мотиву 

прагнення до успіху перевагу віддали 89% майбутніх лікарів, а мотиву 

уникнення невдачі – 11% учасників експерименту. 
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Окрім того, тест-опитувальник Мехрабіана А. нами було 

адаптановано до професійної підготовки саме майбутніх лікарів і з 

допомогою авторської модифікації встановлено наявність і 

пріоритетність професійно орієнтованих мотивів у студентів-медиків. 

Так, за підсумками опитування на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту з’ясувалося, що мотив до успіху в 

лікарській діяльності зафіксували 47% опитуваних студентів; 

наявність мотиву уникнення невдачі засвідчили 49% майбутніх 

лікарів, 4% учасників опитування не визначилися з відповіддю. 

Після формувальних заходів, спрямованих на успішну мотивацію 

студентів-медиків (комплекси вправ на розвиток уміння стимулювати 

й підтримувати пацієнтів у майбутній професійні діяльності; конфліктні 

завдання з лікарської практики; інформаційні години кураторів 

«Щасливий лікар – професіонал у культурі спілкування», 

«Мультимедійні презентації науково-дослідних проектів та їх захист», 

науковий обмін думками зі студентами зарубіжних і вітчизняних 

медичних ВНЗ тощо) – кількісні показники змінилися (мотив до успіху 

в лікарській діяльності продемонстрували 93% старшокурсників, 7% 

опитуваних позначили мотив уникнення невдачі у професійній 

діяльності лікаря).  

Для виявлення самоконтролю в спілкуванні ми застосовували 

тест, розроблений американським психологом Снайдером М. [11]. 

Діагностика рівня професійної культури спілкування майбутніх лікарів 

за комунікативним критерієм на констатувальному етапі дала змогу 

зробити висновок про слабку сформованість знань з комунікативної 

культури, самоконтролю в спілкуванні та вмінні слухати (високий 

рівень виявилено у 12% учасників опитування, середній – у 37% 

студентів, у решти – низький рівень). 
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Після впровадження в освітній процес майбутніх лікарів 

спецкурсу «Основи формування професійної культури спілкування 

майбутнього лікаря» суттєво змінилися кількісні показники, що 

засвідчило якісні зміни в цьому процесі: 34% учасників експерименту 

продемонстрували високий рівень сформованості у них професійної 

культури спілкування, 62% студентів – середній і лише 4% опитуваних 

показали низький рівень. 

У процесі діагностики навичок комунікативної толерантності (за 

методикою Бойка В.В. [2]) виявлено наявність у 7% майбутніх лікарів 

комунікативних бар’єрів під час спілкування. Результати 

констатувального експерименту засвідчили високий рівень 

комунікативної толерантності у 16% учасників опитування, середній – 

у 45% студентів, у 39% опитуваних – низький рівень. Завдяки 

впровадженим формувальним заходам (організація професійних 

дискусій «Лікувальні можливості КПС», «Що означає звернення до 

тебе «Стань лікарем!») кількісно-якісні показники суттєво 

покращилися: 56% учасників експерименту засвідчили високий рівень 

сформованості у них професійної культури спілкування, 44% 

студентів – середній; з низьким рівнем толерантності майбутніх 

лікарів виявлено не було. 

Діагностика рівня комунікабельності (тест Ряховського В.Ф. [12], 

модифікований Слухенською Р.В. [13]) та наявності навичок, 

необхідних для вдосконалення професіоналізму при здійсненні 

фахової діяльності майбутніми лікарями на констатувальному етапі 

виявила такі показники: 15% реципієнтів – носії високого рівня, 37% 

опитуваних – середнього, 48% – низького.  

Після впровадження формувальних заходів (робота постійно 

діючого семінару «Культура спілкування як цінність професіоналізму 

лікаря», майстер-класи «Педагогічна майстерність викладача у 
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формуванні мовної особистості», тренінги «Комунікативна взаємодія 

лікарів у процесі професійної діяльності») спостерігалася позитивна 

динаміка: у 28% студентів виявлено високий рівень 

комунікабельності, у 69% – середній, до 3% знизився низький рівень.  

Висновки. Отже, загальний рівень сформованості пофесійної 

культури спілкування лікарів у процесі фахової підготовки в 

експериментальній групі після завершення формувального етапу 

експерименту значно підвищився, що підтверджується такими 

кількісними показниками: високий рівень мають 26%, середній – 70%, 

низький – 4%. Це свідчить і про ефективність організаційно-

педагогічних умов, що забезпечували ефективність процесу 

формування професійної культури спілкування майбутніх лікарів у 

процесі фахової підготовки: 1) збагачення викладачів 

медуніверситету досвідом формування у майбутніх лікарів 

професійної культури спілкування через участь у семінарах, наукових 

конференціях, тренінгах, майстер-класах; 2) спрямування дисциплін 

гуманітарного циклу на вдосконалення професійної культури 

спілкування майбутніх лікарів шляхом упровадження інтерактивних 

методів навчання; 3) забезпечення мотивації майбутніх лікарів до 

ефективної професійно орієнтованої мовної комунікації засобами 

інтерактивної педагогічної взаємодії; 4) встановлення гуманістичних 

міжособистісних комунікативних зв’язків через моделювання 

професійно орієнтованого освітнього середовища в медичному ВНЗ; 

5) активізація професійного саморозвитку майбутніх лікарів у процесі 

позааудиторної роботи. Чинниками активізації мовленнєвого аспекту 

професійної культури лікаря є: внутрішні (мотивація успішної 

діяльності, природні комунікативні здібності студента, прагнення 

майбутніх лікарів до професійного самовдосконалення) та зовнішні 

(вимоги інформаційного суспільства, професійно орієнтоване освітнє 
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середовище медичного ВНЗ, університетська клініка, особистість 

викладача, інтерактивні методи навчання). Таким чином, правильність 

діагностичної стратегії дослідження підтверджено. 
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У статті аналізуються історіографічні джерела, в яких 

розкриваються актуальні аспекти педагогічної діяльності та 

педагогічної спадщини видатного педагога Василя Олександровича 
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Сухомлинського.  Встановлено, що педагогічна концепція 

В. Сухомлинського характеризується цілісністю та всебічністю, 

становить цілісну, вивірену життям систему, що довела свою 

ефективність. Вона сформувалася на основі власного 

педагогічного досвіду, а також була обумовлена змінами в 

суспільно-політичному, ідеологічному житті. Акцентується увага 

на наукових дослідженнях, у яких на основі аналізу численних фактів 

з життя та науково-педагогічної діяльності В. Сухомлинського 

розкривається його роль як провідника гуманної педагогіки та 

послідовного борця проти тоталітарної та авторитарної 

педагогіки. Подальшого розвитку набули аналіз і систематизація 

досліджень з даної проблеми. 

Ключові слова: історіографія, дослідження, суспільно-політичні 

та педагогічні погляди В.Сухомлинського, гуманна педагогіка. 

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, O. Filonenko 

Pedagogical concept of V.O. Sukhomlynsky in the evaluation of national 

and foreign scientists / Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State 

Pedagogical University, Ukraine, Kropyvnytskyi 

This article analyzes the historiographical sources, which reveal 

relevant aspects of educational activities and educational heritage of 

outstanding teacher Vasyl Sukhomlynsky. It is established that the 

pedagogical concept of V. Sukhomlynsky is characterized by integrity and 

comprehensiveness, complete, verified system of life that has proven its 

effectiveness. It was formed on the basis of his teaching experience and 

was due to changes in political and ideological life. 

The attention is focused on the research, in which on the analysis of 

many facts of life, scientific and educational activities of  V. Sukhomlynsky 

his role as leader of humane pedagogy and consistent fighter against 
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totalitarian and authoritarian pedagogy is revealed. Analysis of acquired 

research and systematization of the problem gained further development. 

Keywords: historiography, research, socio-political and pedagogical 

views of V. Sukhomlynsky, humane education. 
 
Вступ. Ґрунтовне, неупереджене вивчення, переосмислення 

педагогічної спадщини подвижників національного шкільництва, їх 

внеску в теорію і практику розбудови авторських шкіл збагачують 

вітчизняну педагогічну думку в її генетичних зв’язках із загальними 

закономірностями розвитку освіти в Україні. Вони значно випередили 

свій час і попри тотальну політизацію, формалізацію і тенденційність 

наукових досліджень радянського періоду виокремлюються вагомим 

внеском новаторських підходів до розбудови шкільництва та є 

значним доробком в історії педагогіки. 

Творча спадщина В. Сухомлинського ще за його життя отримала 

різнобічну оцінку й зазнала як популяризації і схвалення, так і 

нищівної критики. Слід відзначити, що крім традиційних тем 

досліджень, в яких розглядають різні аспекти педагогічної спадщини 

видатного педагога, з’являється ряд наукових розвідок, у яких на 

основі аналізу численних фактів з життя та науково-педагогічної 

діяльності В. Сухомлинського розкривається його роль як 

послідовного борця проти тоталітарної та авторитарної педагогіки. 

Важливі думки з цього приводу знаходимо у працях М. Антонця, 

М. Богуславского, А. Давидової, А. Іванка, Г. Клочека, Б. Ступарика, 

С. Соловейчика, О. Сухомлинської та ін. 

Мета статті – огляд та аналіз історико-педагогічних праць, в яких 

висвітлюється еволюція суспільно-політичних та педагогічних 

поглядів В. О. Сухомлинського. 

Виклад основного матеріалу. Але перш ніж перейти до аналізу, 

зазначимо, що В. Сухомлинський залишив нам велику й різноманітну 
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спадщину, що стосується надзвичайно широкого спектра педагогічних 

проблем освітньо-виховного характеру. Вся практична діяльність 

В. Сухомлинського, його педагогічні твори наскрізь просякнуті 

прагненнями стояти на сторожі морально-духовних цінностей людини, 

примножувати їх, утверджувати у свідомості нових поколінь. 
Педагогічна концепція В. Сухомлинського сформувалася на 

основі власного педагогічного досвіду, а також була обумовлена 

змінами в суспільно-політичному, ідеологічному житті. Вона 

удосконалювалась протягом усього періоду його вчительської 

діяльності, наукового пошуку, а значить, протягом усього життя. 

Тому сприймати педагогічну систему В. Сухомлинського варто не 

спрощено і відокремлено, а у всій її складності та єдності, у 

взаємозв’язках і взаємовпливах з іншими явищами: суспільно-

політичним становищем, ступенем розвитку педагогічної науки, 

школи, освіти [27, с. 46].  

Слід додати, що діяльність Василя Олександровича відбувалася 

не в найсприятливіших для творчості умовах: в умовах лицемірства, 

ханжества, морального розкладу керівних структур, всесильної влади 

ідеології, що обплутала і культуру, і науку. Василю Олександровичу 

доводилось враховувати ідеологічні керівні установки, відповідати на 

напади ретроградів від педагогіки, малоосвічених, але активних 

захисників «чистоти» радянської педагогіки, теорії комуністичного 

виховання, в рамки якої не завжди вкладались його думки і справи. 

Все це доповнювалось безкінечними виснажливими розмовами з 

видавцями і редакторами, поясненнями, переконаннями і т.д.» [37, с. 

6]. 

Але і в цих непростих умовах, як підкреслює Б. Ступарик, в книзі 

«Національна школа: витоки, становлення» (1998): «при зовнішньому 

інтернаціоналізмі українська педагогіка не втратила своєї внутрішньої 
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сутності як науки, що обґрунтовує виховання для майбутнього, 

опираючись на історію народу, його традиції, культуру. Це добре 

видно з педагогічної спадщини найвидатнішого українського педагога 

того часу В.О. Сухомлинського» [30, с. 272]. 

Особливої уваги заслуговують наукові розвідки академіка НАПН 

О. Сухомлинської. У них автор крізь призму наукової біографії, що 

включає «характеристику основних етапів життєвого шляху, аналіз 

епохи, в якій жила і творила особистість, змалювання середовища, 

яке її оточувало, процес становлення і розвитку педагогічних поглядів, 

значення праць для науки і для школи» 31, с. 33, поетапно 

розкриває сутність та особливості педагогічної системи Василя 

Сухомлинського. На її думку така система розроблялась і 

вдосконалювалась автором упродовж 1956 – 1970 рр., що стали 

плідним періодом його діяльності. На всі положення, висунуті і 

розвинуті Василем Олександровичем, офіційна педагогіка 

відреагувала неоднозначно: деякі не розглядались взагалі 

(наприклад, ідея про значення природи, про загальнолюдські 

цінності), а інші були відкинуті (наприклад, думки про взаємозв’язок 

соціального і біологічного, про роль і значення особистості). 

Наголошує, що в основі його педагогічної системи знаходяться 

«любов і повага до кожної дитини, ідея розвитку творчих сил 

особистості в умовах колективної співдружності на основі етико-

естетичних цінностей, інтересів, потреб» 32, с. 62. Ольга Василівна 

акцентує увагу на спадковості ідей педагога, але зауважує, що «старі 

підходи і поняття у Сухомлинського засяяли новими гранями» 34, с. 

35. Адже він, на відміну від багатьох інших діячів був «учителем-

практиком, творцем експериментальної та авторської школи, де 

апробувались педагогічні ідеї і до якої звертались уми передової 

інтелігенції» 31, с. 35. Також, дослідниця зазначає, що ідеї 
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«гуманізації, природовідповідності і демократизації всієї 

життєдіяльності дитини» 34, с. 62, наявні в педагогічній системі, 

В. Сухомлинський розглядав як складову комуністичного виховання.  

При цьому, О. Сухомлинська в інтерв’ю «У Сухомлинського було 

над завдання – служити Дитині (До 85-річчя від дня народження)» 

(2003) підкреслює, що «педагогічну (практичну і наукову) діяльність 

Василь Олександрович почав наприкінці 40-х. Спершу діяв за 

суворими законами авторитарної парадигми. Вірив у комуністичні 

ідеали. На початку 50-х розчарувався. А в другій половині 60-х він 

узагалі відмежовується від офіційної педагогіки і пише твори, які різко 

суперечать їй» [22, с. 16]. 

О. Сухомлинська у статті «Василь Сухомлинський у зарубіжжі», 

приуроченій до 80-річчя від дня його народження, мабуть, вперше в 

українській педагогіці спробувала розставити акценти, дала 

переконливу відповідь на питання про те, хто ж такий 

В. Сухомлинський: радянський педагог, спадщина якого належить 

комуністичній системі, чи педагог планетарного рівня. Вона говорить 

про твори В. Сухомлинського як про «певною мірою аполітичні» і такі, 

що «стосуються проблем розвитку дитини й можуть бути прийнятними 

для будь-якого суспільного середовище, у будь-якій країні з будь-яким 

суспільним ладом» 32, с. 6. 

Принципово важливим є визнання нею дихтомії (двоїстості), 

притаманної не лише В. Сухомлинському, а й багатьом відомим 

педагогам світу. Наводячи конкретні документи, які свідчать про 

жорсткий партійний диктат, в умовах якого творилися книги 

В. Сухомлинського, вона робить висновок, що «частина ідеолого-

партійної політичної риторики у творчості В. Сухомлинського це 

дотримання канонів і наказів...». «Але, вочевидь, і сам автор, – 

зазначає далі О. Сухомлинська, – ... був прихильником і адептом 
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соціалістичної ідеї, де «ідеї соціалізму як народної утопії-мрії 

органічно поєднувались із загальнолюдськими, гуманістичними 

цінностями» 32, с. 6.  

В статті стверджується, що пошуки В. Сухомлинського цілком 

вписувалися в контекст розвитку офіційної радянської педагогіки. 

Водночас «в поле його пошуків входили проблеми, які залишалися 

поза офіційними напрямками розвитку педагогічної думки, які він 

взявсь розробляти самотужки, поза офіційною доктриною, але в її 

руслі» 32, с. 6. Доводить, що данина комуністичній риториці, яка 

міститься в працях В. Сухомлинського, може розцінюватись як данина 

часові – і не більше. Працюючи в рамках тодішньої системи, 

В. Сухомлинський своїми працями охоплював незрівнянно ширше 

коло проблем, проблем новаторських: виховання особистості, 

розвиток індивідуальних здібностей і нахилів учнів, різні аспекти 

морального виховання, його хвилював духовний світ дитини.  

О. Сухомлинська у публікаціях та інтерв’ю прямо говорить про те, 

що Василь Олександрович належав до лав шістдесятників. Вона 

наводить в цьому контексті більш ніж красномовний факт – у батька в 

домашній бібліотеці була книга І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи 

русифікація» і він ховав її, бо за такі речі можна було отримати 

строк… У 1968 р. з'явився у світ роман О. Гончара «Собор». Режим 

накинувся на письменника з нищівною критикою, її не могла зупинити 

навіть підтримка нобелівського лауреата М. Шолохова. І якраз в 

період гонінь на О. Гончара В. Сухомлинський пише йому в листі: 

«Наш педагогічний колектив живе багатим духовним життям. Ваш 

«Собор» прочитали всі. Роман став для нас немов джерело, з якого 

потекли струмки свіжої думки» [22, с. 16]. 

Відразу після смерті В. Сухомлинського, С. Соловейчик у статті 

«Рассказывайте о Сухомлинском» (1971) відмітив надзвичайно 
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характерну рису педагогічної діяльності видатного педагога: «звіряв 

свої передбачення з нормами народної педагогіки» [28, с. 83]. А хто як 

не шістдесятник міг у ті роки написати такі слова, які і сьогодні 

доцільно було б виставити у вигляді таблички на робочому місці 

народних депутатів, міністрів та інших чиновників різних рівнів: «Дві 

рідні мови – це так само безглуздо, якби ми намагалися уявити, що 

одну дитину народили дві матері. У дитини є одна мати. Рідна. До 

смерті. До останнього подиху» [22, с. 16]. В умовах жорсткої і 

цілеспрямованої державної політики русифікації, яка прикривалася 

фразами про «зближення і злиття націй» в «єдиний радянський 

народ», який, зрозуміло, мав спілкуватися російською мовою, 

В. Сухомлинський систематично підкреслював шанобливе, трепетне 

ставлення до української мови і робив усе, що міг, аби у Павлиській 

школі існував культ рідного слова. 

О. Сухомлинська у публікації «Лучше всего у нас получается 

муштра» (2003) зауважує, що В. Сухомлинський «писав українською 

мовою, потім сам перекладав російською, тому що не друкували. Це 

завжди було проблемою» [33]. Далі, говорячи про долю книги, яка 

зробила справжній переворот в педагогічній науці («Серце віддаю 

дітям»), наголошує, що книга була написана по-українськи, але куди б 

автор її не пропонував, до друку не приймали. І тоді книга з’явилася 

1968 р. в НДР: «Був шок, батька викликали до ЦК, але книга відразу 

пішла в Азію, Японію. Китай, іспаномовні країни, одним словом, 

розійшлась по всьому світу – без главліту і обов’язкових рецензій» 

[35]. 

Йому боліло, що його твори спочатку друкувалися в Німеччині, 

Болгарії, Польщі, Угорщині, а не вдома. О. Сухомлинська навела в 

газеті «Урядовий кур’єр» справді болючі рядки батька, з його архіву: 

«З видавництва нічого не чути... Хотілося б мені, щоб казки й 
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оповідання були опубліковані українською мовою. Буде дуже недобре, 

якщо доведеться перекладати їх на російську. А потім з російської 

перекладати на українську, щоб видати в Україні» [22, с. 16]. 

О. Сухомлинська стверджує: «Вся сукупність його поглядів, відхід 

від попередніх позицій, їх переосмислення, створення власного 

педагогічного коду прозвучали «трагічним дисонансом» до існуючої 

офіційної парадигми, її бінарною опозицією, що логічно призвело до 

горезвісної партійно ідеологічної кампанії, що велася впродовж 1966 і 

1967 років» 32, с. 7.  

Вона і ряд інших дослідників доходять до думки, що ця кампанія 

була інспірована найвищими колами партійного керівництва на основі 

доповідної записки, підготовленої помічником Президента АПН СРСР 

В. Кумаріним 32, с. 7. 

Визначною подією в українській педагогіці став вихід у світ 

російськомовного видання книги «Этюды о В.А. Сухомлинском. 

Педагогические апокрифы» (2008), ініційованої та впорядкованої 

Ольгою Василівною Сухомлинською.  

«Етюди …», як зазначено в анотації, видані в рік 90-річчя з часу 

народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970 рр.). 

Вони містять оригінали статей, виступів, листів, що стосуються 

полеміки навколо його відомих нарисів «Етюди про комуністичне 

виховання» (1967.), котра розпочалася понад 40 років тому в 

радянській педагогічній пресі. «Ця дискусія, – як вказує 

О. Сухомлинська, – помітним чином вплинула не лише на долю 

батька, його творчість, але й, … значною мірою на подальший 

розвиток педагогічної науки та педагогічної практики в країні. 

Формально розпочавшись у 1967 році, вона продовжувалася багато 

років і, як виявляється, триває й до цих пір» [13, с. 11].  
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Ґрунтовному аналізу цього видання присвячена стаття 

Ю. Телячого «Книга про наболіле: «Этюды о В.А. Сухомлинском. 

Педагогические апокрифы»» (2011). В ній учений наголошує на 

унікальності та актуальності «Етюдів …», саме тому, на думку автора 

статті, варто донести науково-педагогічній еліті, широким колам 

учительства їх зміст, висловити думку «зі сторони» шляхом аналізу й 

характеристики. 

Ю. Телячий докладно характеризує зміст видання. Відзначає 

вступну статтю О. Сухомлинської до першої частини книги, в якій 

вчена деталізувала причини зацікавленості батька проблемами 

морального виховання особистості в загальному контексті суспільно-

політичної ситуації, яка існувала в СРСР у післявоєнний період, 

зважаючи на хрущовську «відлигу», що спричинила реформаційні 

процеси в освіті, оновлення жорстких рамок ідеологічної системи, 

переоцінку цінностей, об’єднання радянського суспільства навколо 

ідеї очищення від злочинів минулого. Це, в свою чергу, привернуло 

увагу громадськості до особистості людини, й, згодом до її соціальної 

ролі та функції. 

В статті закцентовано увагу на тому, що українська, європейська 

школа, педагоги-практики впродовж ось уже понад 40 років 

досліджують багату творчу спадщину Василя Сухомлинського. Час 

підтвердив істинність багатьох його поглядів на систему освіти, 

підходів щодо виховання громадянина-патріота. Автор доходить 

висновку, що книга про В. Сухомлинського є фундаментальним 

внеском в сухомлиністину, в історію національної, європейської освіти 
[39]. 

Російський сухомлиніст М. Богуславський в статті «Абстрактный 

гуманизм В. А. Сухомлинского» (1993) відзначає, що гуманістичне 

спрямування педагогічної системи В. Сухомлинського не відповідало 

вимогам офіційної освітньої політики. 
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Автор  звертає увагу, що вперше це проявилося в програмних 

для Василя Олександровича «Етюдах про комуністичне виховання», 

рядки  яких буквально випромінюють такі святі для павлиського 

педагога істини, як довіра і повага до дитячої особистості; 

перетворення навчальної діяльності школярів в захоплюючий, 

наповнений творчими відкриттями процес; обмеження сфери впливу 

колективу на особистість; виховання без покарання; переконаність у 

тому, що людину можна виховати тільки добром [4, с. 386]. 
В. Сухомлинського звинуватили в «абстрактному гуманізмі» і 

піддали несправедливій нищівній критиці, цькуванню. Ще не будучи 

повністю опублікованими, «Етюди» зазнали нищівної критики, 

витриманою в дусі сумно знаменитих жданівських постанов. Причому 

показово, – підкреслює М. Богуславський, – що і Б. Ліхачов – автор 

статті «Нужна борьба, а не проповедь», і його соратник В. Кумарін в 

якості головної крамоли вбачали те, що В. Сухомлинський «сповідує 

теорію вільного виховання, відкинуту радянською педагогікою» і 

заявляли, що ««Етюди» виконані в дусі вільного виховання та не 

можуть мати ніякого відношення до мрій Макаренка» [4, с. 386]. 

Значний резонанс у пострадянський період набули статейні 

публікації російської журналістки Г. Давидової «В.А. Сухомлинский и 

борьба идей в советской педагогике 60-х годов» (1993), «Кто убийца 

В.А. Сухомлинского» (1994). В результаті багаторічних пошуків 

колишній співробітниці наукового архіву АПН Радянського Союзу, 

вдалося виявити папку з трьома документами з особистого фонду 

вченого секретаря цієї установи – двома листами і службовою 

запискою, що дозволили їй прийти до висновку: «передчасний відхід з 

життя Сухомлинського був невипадковий». Йому передувала, пише 

журналіст, не «наукова полеміка, а цілеспрямована травля» 

Сухомлинського з боку апологетів комуністичного виховання, в якій 
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взяли участь досить вагомі та авторитетні свого часу учені: 

Б. Ліхачов, Л. Гордін, В. Кумарін тощо [21, с. 397]. 

В статті  «В.А. Сухомлинский и борьба идей в советской 

педагогике 60-х годов» (1993) російська дослідниця наголошує, що 

незважаючи на те, авторитарна держава потребувала слухняних 

виконавців, а не мислячих особистостей, педагогічна наука і школа 

повинні були стати «руками» державної системи у формуванні 

поколінь радянських людей, які безумовно виконують будь-які партійні 

команди, В. Сухомлинський безстрашно вступив в боротьбу з такою 

функцією радянської педагогіки. Він вважав, що в «розвинутому 

соціалістичному суспільстві людям ніби починають заважати 

відносини складних «організаційних залежностей», відносини наказу і 

керівництва, підпорядкування і контролю. Ці відносини суперечать 

принципу свободи особистості, перешкоджають духовному і 

моральному вдосконаленню людини, змушують людей 

пристосовуватись до життя з допомогою обману і лицемірства 

двоєдушності і доносів» [13, с. 389]. 

В тодішньому Союзі РСР, як зауважує сучасний російський 

дослідник академік РАО Д. Глейзер, «…були борці різного типу. Одні 

активно і відкрито виступали проти правлячої державної ідеології і її 

впливу на суспільство. Вони ставали дисидентами. Таких людей 

відлучали від справ, висилали, ув’язнювали у в’язниці, табори і 

психіатричні лікарні. Про них писали в підпільній пресі, повідомляли 

«голоси». Але вплив їх на розум і душі людей був обмеженим. Але 

були й борці іншого роду. Знайшовши прийнятну для себе і, головне, 

для системи форму викладу, вони проповідували ідеї, які 

пробуджують людське в людині, сприяли розвінчанню принципів 

тоталітарної ідеології. Вплив цих діячів культури і науки на людей був 

величезним, їх внесок в боротьбу з тоталітаризмом був не менш 
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вагомим і суттєво більш ефективним. Думаю, що до борців другого 

типу можна віднести і В. Сухомлинського» [37, с. 14]. 

Г. Глейзер підтримує думку С. Соловейчика, дослідника творчості 

Сухомлинського і популяризатора його спадщини: «Сухомлинський не 

так простий, як іншим здається при швидкому читанні. Це педагог 

світового класу... Він так само загадковий, як і всі виховання» 29. У 

своїй праці він констатує: «багато загадок залишив нам 

Сухомлинський», і погоджується з М. Мухіним: «Наш обов'язок 

рухатися по шляху розгадок того великого і неординарного, що 

залишив нам В.О. Сухомлинський» 23. 

Він, один з небагатьох теоретиків і практиків освіти, наголошує 

Г. Глейзер, не тільки зберіг, але й розвинув гуманістичну традицію в 

педагогіці, передав її педагогам нових поколінь 37. 

Значну наукову активність щодо вивчення спадщини 

В. Сухомлинського на сучасному етапі продовжує виявляти 

М. Антонець. Окремо слід виділити його публікацію 

«В.О. Сухомлинський і боротьба ідей у радянській педагогіці 60-70-х 

років XX ст.» (2008). У статті, переважно на архівних матеріалах, 

автор не оминає проблемні епізоди педагогічної діяльності 

В. Сухомлинського і звертає увагу на те, що вона здійснювалася в 

умовах постійного переслідування з боку влади [1, с. 177]. 

Автор статті відзначає, що ще за життя В. Сухомлинського деякі 

представники педагогічного олімпу, зокрема Академії педагогічних 

наук Російської РФСР, безпідставно звинувачували українського 

вченого в тому, що його науково-дослідна робота ґрунтується 

переважно на основі досвіду діяльності очолюваної ним Павлиської 

школи й через те нібито певного мірою була ізольованою від 

теоретичних напрацювань інших. У відповідь на такі безпідставні 

«закиди» Василь Олександрович, незважаючи на те, що це могло 
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негативно вплинути на ставлення до нього, заявив: «...ця обставина 

всупереч моєму бажанню ставить мене у становите противника 

Академії педагогічних наук, противника неправильних поглядів на 

роль і місце практики, досвіду в розвитку педагогічної науки» [1, с. 

177]. І в одному з листів (1969) до Г. Волкова В. Сухомлинський 

висловився так: «знаю, багато хто ставиться до мене як до 

«чужорідного тіла» у «справжній науці». Я – чорнороб в педагогіці і 

ним залишусь. Відверто говорю Вам, що ставлюсь із зневагою і 

нерозумінням до тих, хто прагне одержати звання, але нічого не 

робить для школи. Мені видається смішним це прагнення, як смішне 

воно кожному вчителеві, а я насамперед народний учитель» [1, с. 

177]. М. Антонець констатує, що Василь Олександрович вважав 

принципово важливим для себе поєднання науково-дослідної роботи 

з практичною навчально-виховною діяльністю в школі. 

М. Антонець у своїй статті підкреслює, що «Василь 

Олександрович виходив з того, що добро є добром, а людяність 

залишається людяністю у шкалі морально-етичних, естетичних 

цінностей будь-якого народу, незалежно від соціального, політичного 

становища, національності, раси чи віросповідування» [1, с. 177].  

У своїй книзі «Константи Василя Сухомлинського» (2008) 

Г. Клочек  доходить висновку, що «проблему комуністичного 

виховання, яка на перший погляд є основною в педагогічній спадщині 

Василя Сухомлинського, він розумів як проблему виховання ідеальної 

людини» [19, с. 13]. Таке зіставлення, на його думку, «було щирим, він 

вірив у нього, і ця віра давала йому необхідну внутрішню свободу, без 

якої він просто не зміг би реалізуватися як людина з колосальним 

творчим потенціалом» [19, с. 13]. 

У ході аналізу Г. Клочек приходить до висновку, що, незважаючи 

на складні умовах, В. Сухомлинський встиг зробити неймовірно 
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багато. Його педагогічна система набула довершеності. Там, де він не 

міг свої думки висловити прямо, вдавався до підтексту. Особливо це 

стосується моментів національного виховання. Вчений підкреслює, 

що у його словах про важливість виховання любові до природи 

рідного краю, до Вітчизни відчувається глибока українськість. А в тій 

же книзі «Серце віддаю дітям» йому вдалося оберегти від цензури 

чудовий, сповнений любов: до української мови розділ «Рідне слово» 

[19, с. 14]. 

У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу ґрунтовні 

наукові публікації А. Іванка: «В. О. Сухомлинський, І. Г. Ткаченко: 

діалог самодостатніх педагогічних систем» (2003), «Убитий 

диктатурою партійного авторитаризму» (2012), «В.О. Сухомлинський 

– послідовний борець проти тоталітарної та авторитарної педагогіки» 

(2013). 

Окремий інтерес становить статейна публікація А. Іванка 

«В. О. Сухомлинський – послідовний борець проти тоталітарної та 

авторитарної педагогіки» (2013), де автор констатує, що 

В. Сухомлинський в роки «відлиги» відкрито висловлював з цілого 

ряду проблем педагогічної науки і практики своє досить критичне 

ставлення до офіційної лінії 15, с. 167. 

Як і в інших публікаціях, автор наголошує, що В. Сухомлинський 

за суттю своїх поглядів, багатогранної діяльності, за своєю 

громадянською позицією належав до покоління шістдесятників. І 

«вважати його класиком радянської педагогіки, пропагандистом ідей 

марксистсько-ленінської педагогіки було б науково некоректним» – 

зазначає А. Іванко 15, с. 165. 

Слід додати, що у публікації «Убитий диктатурою партійного 

авторитаризму» А. Іванко, ґрунтовно характеризуючи праці 

В. Сухомлинського, наголошує, що праці вченого – це справжній 
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людоцентризм, який разюче відрізняється від сталінського бачення 

людини як «гвинтика» комуністичної системи, слухняного і 

безумовного виконання волі тоталітарної системи 16, с. 24. 

Висновки. У всій сукупності публікацій – і Сухомлинського, і про 

нього – педагог постає послідовним борцем проти тоталітарної 

педагогіки, яка прагнула виховувати слухняних безсловесних 

«гвинтиків» тоталітарної держави. Він всією своєю творчістю 

протиставляє технократичному виклику гуманістичну орієнтацію, яка 

оголошує людину вищою цінністю на землі. У непросту епоху жив і 

творив В. Сухомлинський. Так, він був сином свого часу, але доба, на 

жаль, не завжди і не в усьому виявилася спроможною піднятися до 

розуміння й осягнення істинного сенсу сповіданих ним ідеалів 2. 

Незважаючи на це, В. Сухомлинському вдалося в межах радянської 

парадигми освіти обґрунтувати та реалізувати на практиці 

гуманістичну та демократичну за своєю суттю педагогічну систему, 

яка мала випереджувальний характер щодо суспільного розвитку. 
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ІІІ. PHILOSOPHICAL SCIENCES  AND ART 
 
 

УДК 821.111 (73) 
ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОГО СИМВОЛА В     

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Э. ДЮРКГЕЙМА 
Гришанов А.Н. 

Донецкий национальный университет, Украина, Винница 

 

В статье проанализирована социологическая концепция 

религий Э. Дюркгейма. В этой связи рассмотрена основная 

функция религии и соответственно ее вторичные функции. 

Выявлено значение символа и его функция структуре религии. 

Сделан вывод  о том, что понимание символа как репрезентатора 

сакрального является одной из важных основ в понимании 

социальных и религиозных процессов происходящих в современном 

информационном пространстве. 

Ключевые слова: религия, социум, символ, ритуал, сакральное, 

первобытные общества, функция. 

А. Grishanov The Notion and Specific Features of Religious Symbol 

in the Religious Studies Conception of E. Durkheim/ Donetsk National 

University, Ukraine, Vinnitsa 

The article is devoted to the problem of analysis of the sociological 

concept of Emile Durkheim’s religious studies conception. In this regard, 

we consider the basic function of religion and thus its secondary functions. 

The value of the symbol and its function structure of the religion have 

been revealed. It has been concluede that understanding of the sacred 

symbol as a representative of the sacred phenomenon is one of the 

important bases in the interpretation of the social and religious processes 

occurring in the modern information environment. 
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Религиозные символы играют важную роль в фиксации и 

передаче духовного опыта каждого общества на всех этапах 

исторического развития. Изучение их функционально-типологических 

особенностей волновало многих исследователей. Особое место 

среди них занимает теория символа известного французского 

философа и социолога Э. Дюркгейма. Теория Э. Дюркгейма 

интересна, прежде всего, тем, что в ней раскрывается социальная 

функция религии через понимание значения обряда в религиозной 

системе. Кроме того,  труды Э. Дюркгейма содержат ценные 

наработки в области исторического подхода к пониманию религии как 

социального феномена.  

Целью данной работы является выявление определения религии 

и основной функции религии, а так же назначение символа и его 

функция в структуре религии в социологической концепции Э. 

Дюркгейма. 

Общесоциологические идеи Э. Дюркгейма излагаются в его 

трудах «Метод социологии» [3], «О разделении общественного 

труда» [4], а также в сочинении «Элементарные формы религиозной 

жизни. Тотемическая система в Австралии» [2].  

Э. Дюркгейм отмечает что общество есть реальность 

«Suigeneris» которая обладает собственными чертами которые не 

обнаруживаются в остальном мире. Общество есть совокупность 

социальных факторов не сводимых к психическим, экономическим, 

физическим и другим факторам. Социальные факторы есть 

объективность имеющая принудительный характер по отношению к 

человеку, индивиду. Общество характерезируется при помощи 
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представлений имеющих отличный характер от индивидуальных 

представлений, являющимися коллективными представлениями. 

Суть коллективного представления предпологает смешение, 

комбинацию идей, чувств и преживаний бесчисленным множествлом 

различных умов в исторической протяженности. Таким образом не 

локальный индивид, не локальная группа, а поколения 

акомулирующие занания и опыт, содержат и транслируют 

надиндивидуальные коллективные представления. Посему при 

определении понятий религии Э. Дюркгейм применяет исторический 

метод. По мнению мыслителя исторический анализ есть тот 

необходимый тип анализа который следует применять при 

исследовании, когда для более прозрачного понимания сути 

феномена новейших религиозных систем исследователь 

прослеживает путь формирования нового религиозного течения в 

исторической перспективе, методом восхождения к первоисточнику. 

Помещая феномен каждого новейшего религиозного института в 

совокупность обстоятельств при его возниконовении исследователь 

определяет первопричины религиозног феномена. Мыслитель здесь 

указывает на следующие «Мы хотели бы найти средство выявления 

постоянно действующих причин, от которых зависят наиболее 

существенные формы религиозного мышления и религиозной 

практики. А эти причины, по только что изложенным соображениям, 

наблюдать тем легче, чем менее сложны общества, в которых они 

наблюдаются» [2, с. 184]. Так Э. Дюркгейм считал, что существуют 

общие элементарные формы для религий, своеобразные глубинные 

внутренние черты. Существует определенное количество ритуальных 

представлений, глубинных установок которые присущи всем 

системам верований. Эти ритуальные установки везде имеют одно и 

тоже объективное значение и функцию. Посему дать обобщающие 
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определения религии представляется не путем исследования 

сложных религиозных систем в исторической перспективе. Каждая 

такая сложная религиозная система есть продукт сформированный 

из столь большего количества различных элементов, что весьма 

трудно отличить первичное от вторичного и наоборот абсолютно по 

другому все обстоит в низших обществах «Незначительное различие 

индивидуальностей, меньшие размеры группы, однородность 

внешних условий способствуют сведению различий и изменчивости к 

минимуму. Группа постоянно создает интеллектуальное и моральное 

единообразие; все одинаково присуще всем; движения 

стеротипиэированы. преходящее, второстепенное, избыточное еще 

не стало скрывать главное. Все сведено к необходимому, без чего 

религия не может существовать» [2, с. 181]. Именно первобытные 

религии, как отмечает исследователь, позволяют выявить и 

объяснить свои основные конструктивные элементы. В первобытных 

формах религии, религиозный факт является носителем отпечатка о 

своем происхождении. Причины наиболее существенных форм и 

практик наблюдать проще в более простых формах религии и менее 

сложных обществах, что и является определяющим фактором при 

исследовании Э. Дюркгеймом тотемической системы Австралии.  

Все религиозные верования имеют определенную общую черту 

которая предполагает два вида классифицирования идеальных и 

реальных явлений, обозначаемых термином «профанное» и 

«священное». В этой связи отличительной чертой религиозного 

мышления есть деление мира на две области: область священного и 

область профанного. Однако под областью священного, а именно 

под священными явлениями мы понимаем не только личные 

существа, но и обезличенные объекты, такие как дерево, дом, камень 

– любой предмет может являться священным. Обряд любого 
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характера и порядка также может предполагать манипуляцию со 

священными вещами. 

Дихотомия священного и профанного является абсолютной. 

Священное и профанное для человеческого сознания есть всегда два 

отдельных мира с исключением их общности. Поэтому священные 

вещи всегда отделены от профанных вещей запретами. Природу 

священных вещей их отношения между собой, их отношения с 

профанными вещами выражают религиозные верования и в 

частности обряды. Обряды есть определенные предписания и 

правила взаимодействия человека со священными вещами. И потому 

можно отметить, что священный характер вещи не является ей 

имманентно присущим, но вещь им наделяется религиозным 

сознанием. В этом смысле священная вещь выступает в роли 

символа. Таким образом, значение присущее священной вещи, 

раскрывается в манипуляции с ней в обряде. Обряд же является 

коллективным представлением о священном и его задачей является 

водворение сознания в пространство священного, и в этом смысле 

обряд несет функцию по восстановлению определенного 

ментального состояния группы посредством манипуляций со 

священными вещами. Так как религиозные верования являются 

общими  для определенной группы, ритуал в этом случае выполняет 

консолидирующую и сплачивающую функцию. 

Священное есть производная общества и наделена абсолютным 

моральным авторитетом и властью. Священному присущи такие два 

свойства как табуированность и запретность, что отделяет его от 

прочего и наделяет возможностью быть объектом любви и 

преклонения. Священное – источник запрета и принуждения, 

одновременно и объект полонения. Профанное же являет собой 

сферу повседневной жизни с частными интересами и занятиями. При 
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помощи анализа священного и профанного Э. Дюркгейм 

переосмыслил отношение социального и индивидуального и исходя 

из этого дал следующее определение религии: «Религия 

представляет собой целостную систему верований и обрядов, 

относящихся к священным вещам, т. е. вещам отделенным, 

запретным; это система таких верований и обрядов, которые 

объединяют в одну моральную общину, называемую Церковью, всех 

тех, кто признает эти верования и обряды» [2, с. 208]. Религия есть 

особая форма выражения общественных сил, которые стоят выше 

индивидов и подчиняют их себе, она являет собой «систему идей, 

при помощи которой индивиды представляют себе общество, 

членами которого они являются, и темные, но интимные связи, 

которые они с ним имеют» [2, с. 209]. Таким образом 

общепсихологический процесс взаимоотношения между индивидами, 

коллективный алогизм проявляющийся на базе непроизводственной 

и лишенный экономических предпосылок деятельности является 

источником религии. Из вышеизложенного исходит ряд функций 

религии, главная из которых, по мнению ученного, есть создание 

общественной солидарности и ее сохранение и укрепление. Религия 

в первую очередь кнституирует общество как целое посредством 

культа, готовит индивида к жизни в обществе, через послушание 

(дисциплинирующая функция), сохраняет и поддерживает традиции, 

верования (воспроизводящая и транслирующая фунция), 

способствует социальному единению (сплачивающая функция), 

пробуждает социальный энтузиазм и чувство удовлетворения 

(воодушевляющая, эйфоричиская функция). Религия есть внутренний 

духовный стержень общества и важный структурный элемент. 

Религия может мимикрировать, в определенных сферах, и 

представляться через политические, национальные и культурные 
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символы. В этом плане даже современное секуляризированное 

общество в той или иной мере религиозно.  

Религиозные верования, согласно Э. Дюркгейму, выражают 

глубинную природу священных вещей через их взаимоотношение 

между собой и профанными вещами. Правила поведения человека в 

контакте со священными вещами обозначаются в обрядах. 

Священный характер вещи не есть ее внутренняя суть, священным 

характером вещь наделяется. В этом контексте мыслитель выделяет 

наличность в религии систем знаков, эмблем, символов. По мысли Э. 

Дюркгейма, эмблема является связующими собирательным центром 

группы. Выраженная материально знаковая эмблема обозначает 

единство группы, ее принадлежность к некоему общему идеальному 

конструкту, раскрывающему и обозначающему себя в членах группы 

посредством их единой интерпретации значения эмблемы 

выражающегося в строго определенных и манипуляциях с ней. 

Использование единого знака дает понимание индивидам их 

единства и общности. Коллективные представления предполагают 

взаимодействия через материального посредника. Алгоритм 

стереотипного взаимодействия с одним и тем же знаком обозначает 

гомогенность группы, что дает группе осознание себя как единой 

общности. И если степень сходства установлена через стереотипную 

форму манипуляции со священной вещью, то эта форма служит 

дальнейшей символизацией укрепляющей общность. Без символов 

«Социальное осознание» группы самой себя как единой религиозной 

общности будет иметь несущественное, случайное существование. 

На примере тотемической системы австралийских аборигенов Э. 

Дюркгейм расскрывает смысл и функцию символа. 

Использование тотемического, эмблематического символа не 

только на что – либо указывает, но и является символом для 
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индивида, использующего его и входящего в контакт с ним, символом 

принадлежности к определенному тотему. Символом членства в 

данной организации общества.  

Тотемический рисунок или знак делают тот или иной предмет 

священным. Тотемические знаки – являются необходимым 

элементом религиозных обрядов при совершении которых они 

выполняют освящающую функцию. А. Гараджа отмечает что 

«Священными являются все предметы, которые являются 

материальными носителями тотема, – или тотемные животные 

(растения), или предметы, имеющие на себе тотемический знак: 

скала или дерево, место, где хранится чуринга, особа вождя и т.д.» 

[5, с. 120].  

Ритуал у Э. Дюркгейма является не только проявлением 

социальной солидарности и утверждения общности людей.  

Ритуал является действием по отношению к священным вещам; 

самим этим действиям присуще свойство святости. В ритуале 

происходит манипулирование священными символами. 

Цель ритуала – через символические манипуляции вызвать то 

или иное эмоциональное состояние соотнесенное с конкретным 

символом. В ритуале обозначается определенное отношение к 

священному. Посредством ритуально-символических действий 

происходит, закрепляется принадлежность индивидума к сакрально 

значимой группе, к культовому сообществу. Ритуал служит 

закреплению представлений о сакральном характере тех или иных 

символов. В ритуале происходит обозначение символа и выявление 

его сакральной сущности. 

Таким образом религия, с точки зрения Э. Дюркгейма, 

рассматривается радикально функционалистически. Религия у Э. 

Дюркгейма является системой верований и обрядов объединяющих 
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всех тех кто придерживается этих верований и обрядов в одну 

моральную общину называемую церковью (в понимании этого слова 

как собрания верующих). 

Религии присуще разделение универсума мира явлений на 

сакральный и профанный. В отношении этих двух миров люди 

придерживаются определенных способов поведения. 

Э. Дюркгейм выделял ряд функций религии, главной из которых 

считал создание и укрепление общественной солидарности. Религия 

в первую очередь кнституирует общество как целое посредством 

культа, готовит индивида к жизни в обществе, через послушание 

(дисциплинурющая функция), сохраняет и поддерживает традиции, 

верования (воспроизводящая и транслирующая фунция), 

способствуюет социальному единению (сплачивающая функция, 

пробуждает социальный энтузиазм и чувство удовлетворения 

(воодушевляющая, эйфорическая функция). Религия есть внутренний 

духовный стержень общества и важный структурный элемент. Однако 

так как религия является социальным явлением то самой основной 

функцией религии является поддержание сплоченности, интеграции 

и солидарности общества. 

Посредником и носителем функции сплоченности и интеграции 

общества выступает символ, символ как эмблематический так и 

смысловой, который раскрывается посредством ритуала. 

 В ритуале обозначается сакральность того или иного символа, 

раскрывается его сакральное содержание.  

Эмблематический символ используется в религии в качестве 

связующего центра для любой группы. Использование группой 

символа делат ее членов едиными через осознание смысла и 

сакрального значения заложенного в этом символе. 
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УДК: 792.8 (091)  

 

НЕОКЛАСИЧНА СТИЛІСТИКА, ФОРМАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА 
СЦЕНІЧНИЙ МЕТОД У ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «СУЧАСНИЙ ЕСТРАДНИЙ ТАНЕЦЬ» КИЇВСЬКОЇ 
МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО 

МИСТЕЦТВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

кандидат мистецтвознавства,  доцент Шариков Д.І. 

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, 

Україна, Київ 

 

Проведено аналіз неокласичних балетних форм та стилістики 

в сценічному методі художньо-творчого процесу спеціалізації 

«сучасний естрадний танець» Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв. Аналізуються наукові 

дослідження з даної проблематики. Визначається генеза сценічного 

методу в художньо-творчому процесі спеціалізації «сучасний 

естрадний танець» Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв. Вибудовується історична ретроспектива 

неокласичної стилістики та сценічних форм в художньо-творчому 

процесі спеціалізації «сучасний естрадний танець». Визначаються 

особливості сценічного методу в художньо-творчому процесі 

спеціалізації «сучасний естрадний танець» Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв. 

Ключові слова: неокласика, неокласичний стиль, сучасний 

естрадний танець, сценічний метод, художньо-творчий процес. 
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technical facilities and scenic method the artistic and creative process of 
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Academy of Circus and Variety Arts late XX-th − early XXI-th century / 

Kyiv Municipal Academy of Variety and Circus Art, Ukraine, Kiev  

The analysis of neoclassical ballet form and style in a scenic method 

of artistic and creative process of specialization "contemporary variety 

dance" of Kyiv Municipal Academy of Circus and Variety Arts. Analyzes 

the research on this issue. Determined genesis stage of the method in 

artistic and creative process of specialization "contemporary variety 

dance" of Kyiv Municipal Academy of Circus and Variety Arts. It builds a 

historical retrospective of the neoclassical style and theatrical forms in the 

artistic and creative process of specialization "contemporary variety 

dance". Determined particular stage of the method in artistic and creative 

process of specialization "contemporary variety dance" of Kyiv Municipal 

Academy of Circus and Variety Arts.  

Keywords: neoclassical style, contemporary variety dance, stage 

technique, artistic and creative process. 

 
Аналіз досліджень. 

Наукові дослідження у галузі неокласичного балетного театру в 

хореографічній культурі представлені дуже мало – Марінелою 

Гваттеріні, Мішелем Мерсьє та Ізабеллою Жіно, Аніко Рехвіашвілі, 

Олександром Чепаловим. Марінела Гваттеріні – визначали, лише 

особливості стилістики в балетній неокласиці [1]. Мішелем Мерсьє та 

Ізабеллою Жіно – аналізували художній репертуар авторських 

неокласичних театрів Ролана Пті, Джона Кранко, Джона Ноймайєра, 

Іржі Кіліана [4]. Олександр Чепалов, визначав виключно, генезу 

розвитку, окремих балетних представників неокласики у Західній 

Європі [5].  

Мета статті. 
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Метою є – визначитити особливості неокласичної стилістики, 

формально-технічних засобів та сценічного методу в художньо-

творчому процесі спеціалізації «сучасний естрадний танець» 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 

кінця ХХ – початку XXI століття. 
Завданнями є: 

− проаналізувати дослідження науковців з даної проблематики; 

− визначити процес історичний розвитку неокласичної стилістики 

спеціалізації «сучасний естрадний танець» Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв; 

− висвітлити особливості формально-технічних засобів та 

сценічного методу в художньо-творчому процесі спеціалізації 

«сучасний естрадний танець» на прикладі навчальної дисципліни 

«класичний танець».   

Виклад основного матеріалу. 

Неокласичний танець є психологічною і віртуозною формою 

класичного танцю для створення художнього образу у сценічному 

методі хореографії сьогодення. Класична техніка танцю як в екзерсисі 

так і в комбінаціях вже містить у собі образний зміст при вишуканій і 

довершеній віртуозній техніці. Рухи нібито проминаючі, звертають 

увагу не на технічне виконання, а на передачу психології художнього 

образу, яку задає викладач, або балетмейстер і втілює виконавець 

(студент).  

За стилістикою репрезентації та інтерпретації художнього 

образу неокласичні форми балету виявили себе в художньо-творчому 

процесі спеціалізації «сучасний естрадний танець» Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв кінця 

ХХ – початку XXI століття у таких різновидах − стилістика модерн-
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танцю, джаз-танцю, виражальними засобами злиття імпресіонізму з 

експресіонізмом, контемпорарі данс. 

Сучасний естрадний танець – різновид та жанр у сучасній 

хореографії. Орієнтований на художню й розважальну аудиторію, тобто 

постає на стику мистецтва і шоу бізнесу. Естетично характеризуючий: 

професійні хореографічні зразки та принципи; масово-популярні 

розважальні форми; естрадні формально-технічні прийоми [6].  

Як «сучасний танець» характеризується – сценічно-побутовими 

формально-технічними засобами. Сценічні хореографічні форми та 

техніки: неокласичні стилістика, зразки (в минулому і в танці на естраді 

звалось – демікласика); акробатично-спортивні прийоми в танці; 

стилізовані народно-сценічні та характерні балетні зразки; модерн джаз 

танець, contemporary dance [4]. Побутові танцювальні форми та 

техніки: масово-популярні, розважальні та молодіжні форми танцю, 

популярний танець, хіп-хоп танець, джаз фанк, street & club dance (disco, 

funk, hip-hop, new style, techno-hous, electro, braik-dance, electriec boogie) 

[5].  

Як «естрадний танець» характеризується – сценічно-

розважальними формально-технічними та стилістичними засобами. 

Сценічно-розважальні форми – естрадна стилізація фольклору 

(індійський, східний, іспанський, кавказький, єврейський, російський, 

український, слов’янський, латиноамериканський, кубинський, 

бразильський, аргентинський, мексиканський, африканський, китайський, 

кантрі); класично-акробатичні форми вар’єте та мюзик-холу (кан-кан, 

«герлз»); джаз-танець, теп-танець, афро-джаз танець, фолк-джаз танець, 

contemporary jazz dance, бурлеск; естрадний характерний сюжетний 

танець (комедійна чи розважальна форма танцю з яскравою 

індивідуальність виконавця чи виконавців). 
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Особливості неокласичних технологій сценічного методу 

викладання класичного танцю в Київській муніципальній академії 

естрадного та циркового мистецтв, потребують визначити 

характеристику викладання хореографічних дисциплін у вищевказаному 

ВНЗ, а також проаналізувати його історичний процес.  

Спеціалізація та жанр «сучасний естрадний танець» своїми 

витоками сягає ще за часів СРСР, починаючи з 1961 р., коли була 

відкрита Республіканська студія естрадно-циркового мистецтва. 

Учням студії викладали такі дисципліни – класичний танець, 

характерний танець, сценічний рух, фехтування акробатика. Серед 

перших викладачів студії були провідні хореографи – Олександр 

Зайцев і Генріх Майоров.  

Олександр Зайцев народний артист України, головний режисер-

постановник Київського національного цирку (партнер Галини 

Уланової). Генріх Майоров (учень Ігоря Бєльського, завідуючий 

кафедри хореографії та художній керівник Московської державної 

академії хореографії, видатний балетмейстер театрів та мюзик-холів 

Києва, Москви, Ленінграда).  

Починаючи з 1975 р., коли студія була перетворена  у Київське 

державне циркове училище естрадно-циркового мистецтва, 

хореографічна спеціалізація називалась «естрадний танець» та 

вивчала такі дисципліни – хореографія (народно-сценічний танець), 

спеціалізація (класичний танець, естрадний танець, степ, індивідуальні 

режисерські концертні постановки танцювальних номерів). У 1999−2001 

рр. училище перетворилось у Київський коледж естрадно-циркового 

мистецтва імені Леоніда Утьосова, а з 2008 р. остаточно у Київську 

муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв.  

У період училища, коледжу і академії беззмінними викладачами 

за спеціалізацією та жанром «сучасний естрадний танець» 
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залишаються і понині –− Валентина Зайцева, Людмила Юнанова, 

Людмила Глушко. Валентина Зайцева, голова циклової комісії «СЕТ» 

балетмейстер Київського національного цирку, голова журі 

всеукраїнських конкурсів артистів естради 1980−1990 рр., методист 

комісії з хореографії МОН України 1980−1995 рр., голова журі з 

хореографії відділу народної освіти м. Києва у 1990−2000 рр., голова 

журі міжнародних фестивалів-конкурсів з сучасної хореографії в 

Австрії, Словакії у 2006−2008 рр., хореограф-постановник випускних 

концертів Академії протягом 1975−2015 рр., (викладає − класичний 

танець, хореографічні постановки). 

Людмила Юнанова, балетмейстер, режисер циркових номерів, 

солістка балету Смоленської обласної філармонії, Київського театру 

оперети, Київського мюзик-холу, балетмейстер-постановник 

випускних концертів КДУЕЦМ у 1992−1998 рр., балетмейстер-

постановник Укрконцерту «Цирк на сцені» 1988−1992 рр., Київського 

мюзик-холу, Київського театру оперети, Київського національного 

театру російської драми ім. Л. Українки, балетмейстер-постановник 

театру «УТОГ» упродовж 1990−1995 рр. (викладає − джаз-танець, 

популярний і сучасний танець, хореографічні постановки). 

Людмила Глушко, солістка балету Буковинського ансамблю, 

Молдавського національного ансамбль «Жок», державного джаз-

оркестру «Букурія», Грузинської національної філармонії, Київського 

мюзик-холу, балетмейстер Київсього театру естради (викладає − 

сучасний танець, хореографічні постановки, теп-танець).  

Також у період з 1975−2016 рр. у ВНЗ викладали провідні 

майстри сучасної танцювальної естради – Маргарита Назарова, 

учениця Олени Герд, співкурсниця Майї Плисецької, балерина 

Великого театру (викладала − класичний, характерний танець, 

хореографічні постановки), Василь Подберьозкін, соліст 
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Чорноморського ансамблю пісні і танцю, балетмейстер Київського 

театру естради (теп-танець), Таїсія Гарань (робота у театрі «УТОГ», 

викладала − класичний танець, хореографічні постановки), Лариса 

Обовська, солістка Київської національної опери ім. Т. Шевченка 

(викладала − класичний танець, хореографічні постановки). Олексій 

Біткіне (викладав − хореографію, народно-сценічний, режисерські 

постановки циркових номерів), Оксана Шевченко (викладала − 

хореографію, народно-сценічний, історико-побутовий танець), 

Валентина Галайко, балерина Київської національної опери ім. Т. 

Шевченка (викладала − хореографію), Дейниченко Валерій, соліст 

Київської національної опери ім. Т. Шевченка (викладав − 

хореографію). Олександр Балансев (викладав − теп-танець), 

Світлана Пшенична (викладала − теп-танець), Людмила Попович 

(режисерські постановки), Валерій Опря, соліст балету Київського 

міського музичного театру для дітей (викладав − естрадний танець, 

хореографічні постановки). 

Андрій Єрьомін, директор танцювальної компанії «А-6» 

(викладав − популярний танець), Олег Капустін (викладав − 

популярний танець, режисерські постановки), Надія Атанасова, 

викладач танцювальної компанії «А-6» (викладала − джаз-танець, 

популярний танець), Сергій Шахно, соліст театру сучасної 

хореографії «Сузір’я Аніко» (викладав − джаз-танець, contemporary 

dance, хореографічні постановки).  

На сьогодні в академії викладають провідні майстри сцени, 

викладачі класичної та сучасної хореографії, балетмейстери.  

Декан факультету естрадного та циркового мистецтв, кандидат 

мистецтвознавства, лауреат міжнародних конкурсів балету, 

балетмейстер − Денис Шариков (викладає − сучасний естрадний танець, 

класичний танець, народно-сценічний танець, методика аналізу творів 
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сценічного мистецтва, мистецтвознавство за видами, наукове керівництво 

магістрантами, хореографічні постановки). 

Художній керівник театру танцю Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв, балетмейстер-постановник (соліст 

театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко», балетмейстер-

постановник німецьких театрів «Fantissima», «TanzFaktur» − 

Олександр Майбенко (викладає − сучасний естрадний танець, народно-

сценічний танець, методика викладання фахових дисциплін, 

хореографічні постановки, а також працює з іноземними студентами 

циркових спеціалізацій). 

Також, заслужений працівник культури АР Крим, хореограф-

постановник випускних концертів Академії протягом 2014−2016 рр. − 

Гульнара Савенко (викладає − сучасний естрадний танець, 

хореографічні постановки). Олексій Пастухов, хореограф-постановник 

випускних концертів Академії протягом 2014−2016 рр. (викладає − 

сучасний естрадний танець, хореографічні постановки). Пажарська  

Олена (викладає − класичний танець), Василь Кирилюк (викладає – 

танець, сучасний естрадний танець), Євгенія Глушкова (викладає – 

танець, акробатику). Зараз в академії студенти вчаться за оствіньо-

кваліфікаційними рівнем «молодший спеціаліст» за кваліфікацією артист 

естради, артист танцювального ансамблю та колективу.  

З 2014 р. про відкрито і ліцензовано перший науковий рівень 

«бакалаврат» за кваліфікацією артист естрадних жанрів, артист 

танцювального ансамблю та колективу, викладач. З 2016 р. спеціалізація 

сучасний естрадний танець підпорядкована спеціальності 026 

«Сценічне мистецтво». У 2017 р. буде відкрито і ліцензовано другий 

науковий рівень «магістр» за кваліфікацією артист естрадного жанру, 

керівник танцювального колективу, балетмейстер, викладач вищого 

навчального  закладу.  
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Навчальний план з підготовки професійних виконавців артистів 

естради, артистів танцювального ансамблю та колективу у галузі 

сучасного естрадного танцю за спрямуванням сценічне (естрадно-циркове 

мистецтво) визначає певні пріоритетні та особливі навчальні дисципліни – 

акробатика, жонглювання, пантоміма, історія цирку та естради, історія 

театру, режисура естрадно-циркового номеру. 

Головні навчальні дисципліни за даним жанром – класичний танець, 

народно-сценічний танець, сучасний естрадний танець, методика 

викладання фахових дисциплін на сьогодні повинні викладатись на зовсім 

нових та інноваційних принципах із застосуванням новітніх технологій та 

сценічних методів. Визначимо на прикладі бакалаврату [6, c. 65−66]. 

Класичний танець – дисципліна розрахована на 4-и роки 3 рази на 

тиждень. Студенти повинні вивчити та здобути вміння й навички з базової 

й віртуозної техніки класичного танцю. Оволодіти академічною і 

неокласичною балетною естетикою, манерою виконання. Дівчата, повинні 

опанувати танець на пуантах. В кінці курсу випускники, повинні танцювати 

академічні чи неокласичні варіації з балетів.  

На першому етапі навчання, вивчаються основні і базові вправи, 

рухи комбінації для постановки корпусу, рук, голови, оволодіння 

важливими технічними прийомами для  exercice a la barre, centre, allegro, 

port de bras, tours et pirouette, petit et grand sauté. Також, для поглиблення 

естетичного виконання академічної манери, студентам надаються деякі 

форми з техніки історико-побутового танцю – павана, вольта, гавот, 

менует, полонез, вальс, полька, форми pas chassé, reverance.  

Другий і третій етапи опанування технікою обертів, складних поз, 

положень, стрибків, заносів. Четвертий етап  навчання є опанування 

віртуозної техніки рухів класичного танцю, а також вивчення академічних 

та неокласичних балетних варіацій. Також студенти, повинні навчитись 
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самостійно чітко і послідовно складати комбінації та екзерсис з класичного 

танцю.  

Головним у новітній методиці викладання студентам навчальної 

дисципліни класичний танець є гармонійне поєднання техніки класичного 

танцю з додатковими сценічними і спортивними прийомами.  

Також тренаж з класичного танцю повинен бути «психологічним» й 

«образно-насиченим», а не відтворювати виключно фізичне 

навантаження під музичний супровід. Також важливим для викладача є 

повільне введення сценічних прийомів класичного танцю в екзерсис, щоб 

тренаж і сценічна практика не відрізнялись та не створювали студентам 

складнощі в опануванні ним професійної техніки.  

Музичний матеріал до занять класичним танцем викладачу треба 

ретельно добирати та співпрацювати з концертмейстером. Краще 

використовувати композиторів – Дж. Каччині, І. С. Баха, В.А. Моцарта, 

Людвіга ван Бетховена, І. Штрауса, П. Чайковського, М. Глинки, Дж. П. 

Ревербері, І. Дунаєвського, І. Крутого.  

Студенти повинні звикати виконувати вправи, рухи чітко в музику 

передаваючи складні нюанси музичного супроводу. Головним у навчанні 

протягом 4-х років є опанування студентами принципу танцсимфонії у 

виконанні техніки класичного танцю [6, c. 67]. 

Висновки. 

Отже, проаналізовані наукові дослідження з даної проблематики 

свідчать, що визначено особливості неокласичної стилістики, 

формально-технічних засобів та сценічного методу в художньо-

творчому процесі спеціалізації «сучасний естрадний танець» 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 

кінця ХХ – початку XXI століття; проаналізовано історичний процес 

розвитку жанру сучасного естрадного танцю у Київській муніципальній 

академії естрадного та циркового мистецтв; висвітлені особливості 
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неокласичних технологій сценічного методу викладання класичного 

танцю в Київській муніципальній академії естрадного та циркового 

мистецтв свідчать про сучасні інновації у сучасній системі 

хореографічної освіти та сценічного мистецтва.  
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