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HISTORY OF ART
ДИОСКУРЫ СКУЛЬПТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЫ: ТВОРЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЕГОРА И НИКИТЫ
ЗИГУРА
Михальчук В.В.
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств,
профессор кафедры искусствоведческой экспертизы, кандидат искусствоведения

DIOSKURS OF SCULPTURAL SPACE OF MODERN
UKRAINE: CREATIVE EXPERIMENTS BY EGOR AND NIKITA
ZIGURA
Mikhalchuk V.
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts,
Professor of the Department of Art Criticism,
Candidate od Sciences in Art Criticism
Аннотация
Статья посвящена обзору творчеcких поисков молодых представителей киевской школы скульптуры
– братьев Никиты и Егора Зигура. Анализируются основные этапы становления индивидуальной манеры
обоих художников, проводится компаративный анализ стилистических особенностей художественного
языка, акцентируется роль их творчества для утверждения украинского сегмента в современном международном арт-рынке.
Abstract
The article is ddicated to the review of creative searches of young representatives of the Kiev school of sculpture – the brothers Nikita and Egor Zigura. The main stages of the formation of the individual manner of both
artists are analyzed, a comparative analysis of the stylistic features of the artistic language is done, the role of their
creative work for the assertion of Ukrainian segment of the contemporary international art-market is emphasizes
Ключевые слова: скульптура, современная Украина, современное искусство, индивидуальный
стиль, образ, бронза, киевская школа скульптуры
Keywords: sculpture, modern Ukraine, contemporary art, individual style, image, bronze, Kiev school of the
sculpture
Введение. Постановка проблемы. В современном художественном пространстве Украины
одной из насущных задач художников стало становление на международной арт-арене и презентация своей страны результатами собственных творческих исканий. Благодаря участию представителей молодой генерации в громких международных
проектах, проводящихся за рубежом, их участию в
конкурсах, фестивалях, биеннале и триеннале мировая художественная культура узнает и о специфике украинского сегмента, творчество и мобильность молодых художников делают возможным
украинский элемент в мировом арт-пространстве и
демонстрируют международной публике его контент, обеспечивая качество и должный профессиональный уровень. Среди тех, благодаря кому украинское современное искуство становится конкурентноспособным на международном рынке, –
молодые скульпторы, братья-близнецы Никита и
Егор Зигура, чьи имена, несмотря на молодой возраст (едва переступили тридцатилетний рубеж), хорошо известны в украинском художественном мире
и уже солидно заявлены на международном уровне.

Творческие эксперименты, поиск индивидуальной манеры. Становление, творческая «закваска» любого художника начинается со школьной скамьи, где он начинает поиск себя в искусстве,
собственного стиля. Когда речь идет о близнецах,
это всегда особенная ситуация – с одной стороны,
это два сегмента единого целого, каждый из которых отлично чувствует и может дополнить другого,
есть прекрасное понимание в творчестве, взаимоподдержка и взаимодополняемость, взаимозаменяемость. Но, с другой стороны (и это для художника
главное), есть гипертрофированное желание самовыразиться и не быть в искусстве тождественным
даже близкому человеку, состояться как творческая
единица, как уникальная личность. Братья Зигура –
удачный пример того, как это может произойти.
Они – своеобразные Диоскуры современной украинской скульптуры, каждый из которых самодостаточен, индивидуален и интересен, в то же время, в
их творчестве много общего.
Никита и Егор, родом из Днепропетровска, оба
закончили Государственную (тогда еще Республи-

4
Slovak international scientific journal # 15, (2018) | HISTORY OF ART
канскую – они поступили в ГХСШ в 1996 г.) сред- коллективных проектов, так и персональные вынюю школу им. Т.Г. Шевченко, скульптурный ставки. Оба брата принимали участие и в создании
класс. Уже эта среда, всегда отличавшаяся свобо- такого любопытного арт-феномена, как декоратидой и отсутствием давления на формирующуюся ные шахматы, проекта, вдохновителем и автором
личность, как и то, что отец молодых художников – концепции которого стал их отец, Алексей Зигура.
тоже скульптор, работающий в том числе и в обла- Этот опыт весьма ценен для скульптора – ведь речь
сти мелкой пластики и интерьерной композиции, идет о мелкой пластике, а учитывая, что оба брата
способствовала их развитию в должном русле. Спу- – прежде всго монументалисты, их участие и в тастя годы после окончания школы братья и сами ком, кардинально отличном от их обычной деятельначнут «сеять разумное, доброе, вечное»: Егор бу- ности проекте, доказывает разносторонность их тадет преподавать скульптуру и рисунок в Киевском ланта. Комплекты шахмат «Битва империй» и «КуНациональном университете театра, кино и телеви- ликовская битва» (ил. 1, [4]) можно вполне назвать
дения им. И. К. Карпенко-Карого, где готовят в том- уникальными. Это историческая штудия, которая
числе художников-сценографов, а Никита станет при этом вполне функциональна. Для создания фипреподавателем Киевского Технического Универ- гур использованы исторические материалы, преситета Украины «Киевский Политехнический ин- вращающие шахматы в своего рода скульптурный
ститут». Оба брата – члены Союза Художников учебник истории, где основные персонажи – воины
Украины, у которых за плечами уже множество как

Ил. 1. Скульпторы – Никита и Егор Зигура. Шахматы «Куликовская битва». Красное дерево, кожа,
серебро, яшма
Священной Римской и Турецко-Османской
империй (комплект «Битва империй»), Древней
Руси и Золотой Орды (комплект «Куликовская битва») [4]. Такой комплект, к тому же, обладает недюжинной коммерческой ценностью и может служить сувениром VIP-класса для любого делового
человека, представляя собой и несомненный коллекционный интерес. Историческая тематика на протяжении всей творческой карьеры привлекает
братьев Зигура, которые обращаются к национальным корням во многих работах, именно историческая линия стала одной из основных в их работе.
Индивидуальная манера у каждого сложилась независимо от влияния искусства брата, но у мастеров
немало и совместных работ, и в ранних поизведениях еще можно наблюдать много общих стилистических черт, а вот сов ременем творческий почерк
каждого из братьев все более индивидуализилуется.
В своем молодом возрасте мастера уже успели
создать солидный послужной список. На их счету
персональные выставки: проект «Двойное измерение» (2011г., Киев), проект Никиты «Небосвод»
(2015 г., Киев), проект «Bifronte» (Парма, Италия).
А участие в коллективных проектах имеет
весьма широкую географию: Киев – ежегодно, с
2006 г., Львов – 2006, 2007 гг., Черкассы – 2008,
2009 гг., 2010 гг., Днепропетровск – 2011 г., Харь-

ков – 2015 г., Варшава (Польша), Лондон (Великобритания), Нью-Йорк (США) – 2016 г., Парма (Италия) – 2017 г. Нетрудно увидеть по динамике участия братьев в фестивалях, симпозиумах, конкурсах, что в последние несколько лет заметно
расширилась их география, и мастера вышли на
международную арену. Их имена стали известны за
пределами страны, в Италии они смогли провести
персональную выставку, а на престижных торгах в
США работу Егора, чьи работы и ранее уже принимали участие в лондонских аукционах, «Восставший колосс», входящую в цикл «Послесегодня»,
купил один из зарубежных коллекционеров [5].
Диапазон интересов братьев-скульпторов
весьма широк – от мелкой пластики в серебре до
монументальной, парковой скульптуры. Среди
наиболее популярных у широкой публики сфер
приложения усилий художников – лэнд-арт. Их
проекты не раз становились объектами внимания
большого количества людей, объединяя их независимо от гендерных и возрастных характеристик.
Будучи участниками фестивалей песчаной и ледовой скульптуры, ваятели не раз демонстрировали
свое умение работать в разных материалах – песок,
снег (настоящий и искусственный), лед. Особой
виртуозности требовал такой труд в силу того, что
материалы очень зыбки, и процесс работы с ними
требовал бытроты и отточенности. Образный ряд
тоже весьма богат – от автопортрета (на фестивале
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песчаной скульптуры в 2005 г.) до былинных пер- разные породы камня. В 2009 г. в Седневе установсонажей.
лен совместный проект скульпторов – памятник
Братья работают и с деревом, и с камнем, и с Андрею и Илье Лизогубам, в с. Вита Почтовая (под
бронзой, пробуя себя и в нестандартных техниках. Киевом) в 2011 г. появилась совместная композиНо они в большей степени характерны для штудий ция братьев – «Семья». Обе композиции воплов области станковой скульптуры. А монументаль- щены в граните. В 2009 г. ялтинская Поляна сказок
ная более тяготеет к камню. Совместные работы пополнилась еще одной работой, которую братья
тоже занимают немало места в творчестве «Диос- воплощали вместе, - «Волшебник Изумрудного гокуров-скульпторов». В парке университета «КПИ» рода», созданный в бронзе и бетоне. Часто мастера
в Киеве несколько лет назад появилась скульптура, работают в песчанике и известняке. Песчаник стал
вырезанная ими из дерева, – символическая лест- материалом, с которым пришлось столкнуться
ница познания, вдохновляющая студентов на по- Егору, например, при создании композиций «Подвиги в сфере науки («Ступени познания», 2012 г., сейдон» (2008 г.), «Туча над Днепром» (Черкассы,
дерево, металл). Это тоже результат совместной ра- 2010 г., ил. 2, [4]). Эта аллегория не может не реботы обоих братьев, экспериментов в монументаль- анимировать в памяти обобщенные и лаконичные
ной скульптуре, работы с деревом.
образы С. Коненкова, обтекаемые и мягкие при
Монументальные работы скульпторов разно- всей своей тяжеловесности образы А. Майоля. Дает
образны как по мотивам, воплощаемым в них, так и о себе знать и умение обобщать, работать над сопо технике, материалам. Но большей частью это зданием

Ил. 2. Е. Зигура. «Туча над Днепром». Черкассы. 2010 г. Песчаник
силуэта, органично вписывать композицию в
окружающую среду. Это присуще и композициям
«Пастушка с овцами» (2009 г.), «Овцы» (2010 г.,
обе – Киев), «Вне времени» (2012 г.). Все работы
выполнены тоже из песчаника, последняя – в сочетании с металлом. К этому материалу обращается в
своих монументальных, парковых композициях и
Никита Зигура. В нем созданы работы «Встреча запорожца», «Феникс» (обе – 2008 г.), «Козак Мамай» (2009 г., Борзна), «Рассвет» (2010 г., Черкассы), декоративная скамья «Лев» (2011 г., Малая
Салтановка), «Князь Владимир и его мать Малуша», (2012 г., Любеч). Нередко братья используют и возможности известняка в своих парковых,

монуметальных композициях: произведение Никиты «Витязь» (2007 г.), работы Егора «Застывший
великан» (2007 г.), «Над волнами» (2011 г., Днепропетровск). Экспериментиуют художники и с гипсом, латунью, металлом, деревом. Лейтмотивами
их монументальных работ чаще всего становятся
национальные образы, от былинных до эпохи гетьманства, братья ищут вдохновение в истоках, погружаясь в историю, мифологию, создавая аллегории на этно-мотивы, изучая символику и максимально приближаясь к контексту эпохи, но при
этом часто создавая аллюзии на современность и
сохраняя тонкую нить из прошлого в сегодняшний
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день, подчеркивая вневременной характер основных человеческих ценностей, героизируя их.
Особенно интересны работы последних лет,
станковые скульптуры Егора и Никиты, которые,
которые, хотя и нередко экспонируются в рамках
совместных проектов, но создавались авторами уже
обособленно. В них уже видны предпочтения, сложившиеся у обоих братьев, в техниках, к которым
они шли не один год через разнообразные штудии
с множеством материалов, и в художественном
языке. Никита часто обращается к философским
обобщениям, погружая зрителя в пучины эстетических размышлений, создавая аллегорические образы, связанные с созерцанием красоты, вневременностью, вечностью, призывом к умиротворенности и мягкости. Он использует необычную для
скульптуры технику аэрографии, работает с акрилом, используя его технологические особенности,
возможности фактуры, цвета, который играет в его
работах немаловажную роль. Поверхность работ
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благодаря специфике материала становится глянцевой, играет за счет этого блеском, бликами, получает ощущение завершенности, отшлифованности.
К тому же, возникает и эффект отражения – в каждой работе содержится масса элементов отражающихся окружающих объектов. В такой технике создан цикл «Небосвод» (с 2013 г.), наиболее знаковой работой которого можно назвать «Via Lactea
Galaxy» (2016 г., ил. 3), уже не раз экспонировавшуюся на разных арт-плошадках нескольких стран.
Необычайно красивая по ритмике, музыкальная,
воплощающая в себе женственность и грацию, она
символизирует собой обращение к совершенству
небес, молчащее моление ожидания. В тот же цикл
входят произведния «Ночь» (2013 г.), «Закат» (2014
г.), «День» (2015 г.), «Рассвет» (2016 г.), соданные
в той же технике, совершенно разные по колористике и по пластическому решению. Волей-неволей
на ум приходят «Утро», «Вечер», «День», «Ночь»
Микеланджело

Ил. 3. Н. Зигура. «Via Lactea Galaxy». 2016 г. Акрил, распыление
с гробниц Лоренцо и Джулиано Медичи во
Флоренции, очередной раз подчеркивая вечность
аллегорий, вневременность тематики. В той же технике, с такими же многогранными возможностями
цвета благодаря растяжкам, не сложным при распылении, и глянцевой фактуре поверхности создана и «Галактика» (2016 г.), визуализовавшая авторскую философскую концепцию в форме огромного младенца, еще не нашедшего себе место во
вселенной и плавающего в невесомости бытия
(скульптура при экспонировании подвешивается к
потолку помещения и воспринимается парящей).

Но Никита Зигура создает станковые скульптуры и
в других техниках и материалах, более традиционных, однако, комбинируя их друг с другом и выискивая наиболее удачные сочетания: песчаник и
медь, песчаник, шамот и окись меди, бронза и мрамор – все это прошло по пути творческого эксперимента и дало интересный результат. Как видим, мастер часто обращается к синтезу камня и металла,
что дает любопытный эффект в сочетании фактур.
И в станковых работах Никита обращается к мифологической линии, воплощая в камне и металле божества древних славян, адресует память зрителя к
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истории своей страны в национальных мотивах.
Все его образы максимально условны, знаковы, часто аллегоричны. Очень колоритна «Краса Востока» (2007 г., шамот, окись меди, ил. 4 [4]), гораздо более натуралистически обыгранная Никитой. Чрезвычайно интересен ритмически, как и
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образным решением, «Варяг» (2008 г., бронза, ил.
5, [4]), представляющий собой символическое
изображение всадника. Образы восточнославянских божеств дышат прародительской силой и патриархальностью («Велес», 2006 г., шамот, соли).

Ил. 4. Н. Зигура. «Краса Востока». 2007 г. Ил. 5. Н. Зигура. «Варяг». 2008 г. Бронза
Шамот, окись меди
Егор Зигура в области станковой скульптуры
работает преимущественно в бронзе. У него сложилась своеобразная манера, которая также предполагает «переадресацию» зрителя к кладезям древности, погружение его в толщу истории. Один из
наиболее знаковых циклов Егора, «Послесегодня»,
стал известным далеко за пределами Украины благодаря тому, что варианты одной из работ этой серии, «Восставший колосс» (2016 г., бронза, ил. 6),

были представлены сначала в Лондоне на торгах,
потом – в Нью-Йорке, на аукционе «Phillips», и оба
раза – с положительным результатом, поскольку
произведение было приобретено западным коллекционером [5]. Работы этого цикла чрезвычайно интересны по технике исполнения, очень знаковы и
многослойны по смысловому контенту.

Ил. 6. Е. Зигура. «Восставший колосс». 2016 г. Бронза
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«Колосс разрушающийся» (2010 г., бронза, камень, ил. 7. [4]) – наверное, наиболее интересен из
всех, необычен, притягателен своей non-finito,
словно появляется из тлена древнегреческой архаики, перекличка с которой лежит на поверхности,
как и протянутая нить от «Колосса созерцающего»
(2010 г., бронза, камень) – к поликлетовским штудиям, от «Восставшего колосса» – к архаичеким куросам... Еще один колосс явно выпадает из общего
ряда благодаря технике исполнения – он создан из
стекла – «Колосс исчезающий» (2011 г., ил. 8 [4]).
Материал выбран как нельзя более удачно для передачи идеи бренности, хрупкости и исчезновения…
Если цикл колоссов отсылает зрителя к древнегреческой мудрости и философии древних, то об-

Ил. 7. Е. Зигура. «Колосс разрушающийся».
2010 г. Бронза.
(2007., шамот, соли), «Женщина у моря» в двух
вариантах (2010 г., шамот, дерево), «Пластика 2»
(2011 г., бронза, стекло).
Выводы. Оба скульптора, и Егор, и Никита Зигура, четко придерживаются своего основного
кредо, общего для обоих «Диоскуров украинской
современной скульптуры», – нести зрителю, созерцающему их образы, красоту и эстетику. Каждый
это делает по-своему, используя инструментарий
индивидуального творческого поиска, в своей технике и при помощи избранных им матералов. Но
оба идут к общей цели, с успехом достигая ее, популяризируя современную скульптуру своей
страны и вводя украинский сегмент в мировой артрынок.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Архитекторы песка. – Электронный
ресурс. – Режим доступа: https://clck.ru/D7XN4
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разы апостолов, в которых Егор продемонстрировал недюжинный талант стилизатора, возвращают
к локальным традициям и собственным корням.
«Апостол Андрей» и «Апостол Павел» (обе – 2006
г., шамот, соли) – образы несколько шаржевого характера, приземляющие возвышенный пафос, возвращающие с небес на грешную землю, культивирующие человеческое начало, очень земные и теплые, даже до добродушного комизма. Образный
строй имеет точки соприкосновения с японским искусством нэцке, лишь больше по размеру (высота
обеих фигур – по 30 см). Есть у Егора и аллегорические, обобщенные образы, без конкретной привязки к традиции. Это образы-воплощения, собирательне символы: «Поединок» (2006 г., бронза), «Поцелуй» (2006 г., бронза, дерево), «Гармония»

Ил. 8. Е. Зигура. «Колосс исчезающий».
2011 г. Стекло
2. Братья-близнецы Никита и Егор Зигура
привезли в столицу двуликий арт-проект
«Bifronte». – Электронный ресурс. – Режим
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся профессионально-ориентированного подхода к изучению иностранного языка; характеризуется профессиональная коммуникативная компетентность, как эффективный механизм формирования социальной компетенции; дается анализ процесса обучения иностранному языку: анализируется динамика подготовки будущих специалистов
Abstract
The article deals with issues related to the professionally oriented approach to learning a foreign language;
characterized by professional communicative competence, as an effective mechanism for the formation of social
competence; the analysis of the process of teaching a foreign language is given: the dynamics of the training of
future specialists is analyzed
Ключевые слова: профессионально-ориентированный подход, иностранный язык, коммуникативная
компетентность
Keywords: professionally oriented approach, foreign language, communicative competence
Информационное общество обладает гигантским потенциалом для улучшения жизни всего человеческого сообщества и каждого человека в отдельности. В основе мотивации изучения иностранного языка можно выделить следующие шесть
потребностей человека: потребности в изучении,
исследовании неизвестного; потребность в воздействии на среду и потребность изменений; потребность в деятельности, развитии и проявлении способностей как физических, так и умственных; потребность в стимуляции средой, другими людьми
или идеями, мыслями и чувствами; потребность в
знании, обработке и интернализации результатов
изучения, воздействия, деятельности и стимуляции,
разрешении противоречий, поиске решений проблем; потребности в повышении значимости своего
«я» (эго), его признании и одобрении другими.
Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность становится важнейшим качеством специалиста, о чем свидетельствует включение ее как одной из основных во все программные документы, посвященные новым требованиям

к образованию. Таким образом, «компетенция – это
обобщенная характеристика профессионализма
специалиста, вне зависимости от его личностных
качеств. Напротив, компетентность – это персонифицированная компетенция, «человек в профессии». Компетентность характеризуется определенным набором характеристик, а компетенции – это
те характеристики, которыми владеет тот или иной
специалист.
Преподавание делового английского языка
студентам экономических специальностей может
служить эффективным механизмом формирования
социальной компетенции будущих специалистов.
Все большее внимание в настоящий момент
вузы уделяют организации самостоятельной работы студентов. Она должна быть расширена за
счет освоения учебного материала к каждому занятию посредством использования информационной
системы. Данный тип работы должен стать обязательным этапом подготовки, который способствует
развитию коммуникативных навыков. При этом за-
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дача преподавателя — умело направить и стимулиТематика текстов должна отражать интересы
ровать развитие у студентов желания работать са- студентов, содержать как гуманитарную, так и промостоятельно.
фессиональную информацию, знакомить учащихся
Решение глобальных проблем зависит от того, с представителями будущей профессии,
какой тип человека будет сформирован обществом,
Анализируя динамику подготовки будущих
каким окажутся уровень его индивидуального со- специалистов, было выявлено несколько направлезнания, характер и широта межличностных связей, ний, которые способны обеспечить их качественстепень включенности в социальную жизнь. ное профессиональное образование: 1. Применение
Намного лучше – овладеть навыком разговорного инновационных форм, методов и средств обучения
английского и уверенно чувствовать себя в любой интенсифицирует весь образовательный процесс,
ситуации: при общении с иностранными гостями углубляя его, что позволяет более точно выстроить
или деловыми партнерами, в случае заключения индивидуальный вектор профессионального роста
сделок и подписания договоров, в неформальной обучающегося; 2. Модернизация материально-техбеседе с коллегами по бизнесу. Финансовый мир – нической базы, которая во многом определена фиэто мир, в котором очень важно получать быстрый нансовыми возможностями образовательной оргадоступ к актуальной информации. Вот только акту- низации и не всегда соответствует современным
альная информация, чаще всего, доступна именно требованиям оснащенности конкретной специальна английском языке.
ности; 3. Тесное взаимодействие с работодателями
Именно с позиции профессионально-ориенти- через экспертные оценки выполняемых работ кажрованного подхода к изучению иностранного языка дого вида профессиональной деятельности (ВПД)
в условиях неязыкового вуза можно утверждать, обучающегося на производстве, что может послучто главная функция изучения языка в вузе - приоб- жить основой для корректировки построенных
ретение студентами профессиональной компетен- практико-ориентированных заданий.
ции, составным элементом которой является иноНами разработан компетентностный подход
язычная коммуникативная компетенция. Профес- как способ качественной подготовки специалиста,
сионально достаточный уровень коммуникативной предполагающий получение не «готовых знаний»,
компетенции предполагает наличие у студентов со- а прослеживание условий их получения; ориентир
вокупности языковых знаний и навыков, коммуни- определения приоритетных направлений в органикативных умений по видам иноязычной речевой де- зации процесса формирования культуры профессиятельности на основе профессиональной лексики ональной деятельности будущего специалиста; ме(по различным функциональным областям логи- тодологический регулятив построения и переноса в
стики), а также знаний социокультурной и со- содержание профессионального образования модециолингвистической
специфики
английского лей эффективного выполнения будущим специалиязыка, которые необходимы для эффективного осу- стом социокультурных и профессиональных функществления профессиональной деятельности в ций.
условиях межкультурного сотрудничества.
Доказано, что ориентация на компетентностАнализ процесса обучения иностранному ный подход позволяет сформировать у студентов
языку в современном экономическом вузе с точки мобильность и критичность мышления; системзрения соответствия подбора содержания и органи- ность знаний и способов овладения ими в процессе
зации учебных материалов (текстов, заданий и деятельности; регуляцию мыслительных процесупражнений), форм и методов учебной работы сту- сов; умение ориентироваться во все увеличиваюдента и действий преподавателя должен соответ- щемся потоке научной и специальной информации;
ствовать целям развития социально - ценных ка- способность к индивидуальному творческому подчеств личности будущего специалиста. Перенос ин- ходу при самостоятельном решении задач научного
формации, связанный с изменением вида речевой и профессионального характера, позицию подлиндеятельности: прочитайте - сделайте выписки - об- ного субъекта будущей профессии
судите, пользуясь записями, -заполните пропуски в
тексте. Овладение студентами профессиональноСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Аннотация
В статье раскрывается характеристика профессиональной коммуникативной компетентности, значение преподавания иностранного языка как об эффективном механизме формирования социальной компетентности будущих специалистов, эффективность профессионально-ориентированного подхода к изучению языка в вузе, повышение качества обучения при компетентностном подходе
Abstract
The article reveals the characteristic of professional communicative competence, the importance of teaching
a foreign language as an effective mechanism for the formation of social competence of future specialists, the
effectiveness of a professionally oriented approach to language learning in higher education, improving the quality
of education in a competent approach
Ключевые слова: профессионально-ориентированный подход, коммуникативный навык, компетентность
Keywords: professionally oriented approach, communicative skill, competence
Профессионально-ориентированное обучение
иностранным языкам является приоритетным
направлением в современном образовании. Оно
предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей их будущей профессии.
Информационное общество обладает гигантским потенциалом для улучшения жизни всего человеческого сообщества и каждого человека в отдельности. При изучении профессионально-ориентированного языкового материала устанавливается
двусторонняя связь между стремлением студента
приобрести специальные знания и успешностью
овладения языком. Успешность овладения иностранным языком в его когнитивной функции способствует использованию ИЯ для получения определенной информации (Интернет, корреспонденция, профессиональные источники и т.д.) делает
данный язык незаменимым в познавательной деятельности обучающегося, вместе с тем сам ИЯ усиливает общую познавательную деятельность обучающихся, а, следовательно, повышается и мотивация изучения иностранного языка.

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность становится важнейшим качеством специалиста, о чем свидетельствует включение ее как одной из основных во все программные документы, посвященные новым требованиям
к образованию. Таким образом, «компетенция – это
обобщенная характеристика профессионализма
специалиста, вне зависимости от его личностных
качеств. Напротив, компетентность – это персонифицированная компетенция, «человек в профессии». Компетентность характеризуется определенным набором характеристик, а компетенции – это
те характеристики, которыми владеет тот или иной
специалист.
Преподавание делового английского или
немецкого языка студентам экономических специальностей может служить эффективным механизмом формирования социальной компетенции будущих специалистов. Все большее внимание в настоящий момент вузы уделяют организации
самостоятельной работы студентов. Она должна
быть расширена за счет освоения учебного материала к каждому занятию посредством использования
информационной системы. Данный тип работы
должен стать обязательным этапом подготовки, который способствует развитию коммуникативных
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навыков. При этом задача преподавателя — умело направлений в организации процесса формированаправить и стимулировать развитие у студентов ния культуры профессиональной деятельности бужелания работать самостоятельно
дущего специалиста; методологический регулятив
Решение глобальных проблем зависит от того, построения и переноса в содержание профессиокакой тип человека будет сформирован обществом, нального образования моделей эффективного выкаким окажутся уровень его индивидуального со- полнения будущим специалистом социокультурзнания, характер и широта межличностных связей, ных и профессиональных функций.
степень включенности в социальную жизнь.
Конечной целью профессионально-ориентироНамного лучше – овладеть навыком разговорного ванного обучения диалогической речи является
английского (немецкого) и уверенно чувствовать развитие умения вести беседу, целенаправленно обсебя в любой ситуации: при общении с иностран- мениваться информацией профессионального хаными гостями или деловыми партнерами, в случае рактера по определенной теме. В задачу профессизаключения сделок и подписания договоров, в не- онально-ориентирующей деятельности преподаваформальной беседе с коллегами по бизнесу. Финан- теля вуза входит организация такого воздействия
совый мир – это мир, в котором очень важно полу- учебной информации на студентов, чтобы професчать быстрый доступ к актуальной информации. сиональные потребности явились источником их
Вот только актуальная информация, чаще всего, до- активности и заставили их совершать действия,
ступна именно на английском языке.
направленные на удовлетворение возникших поИменно с позиции профессионально-ориенти- требностей.
рованного подхода к изучению иностранного языка
Мы рассматриваем три типа действий студенв условиях неязыкового вуза можно утверждать, тов на занятиях по обучения иностранного языка:
что главная функция изучения языка в вузе - приоб1-й тип действий - это целенаправленное ознаретение студентами профессиональной компетен- комление студентов с опытом преподавателя. Для
ции, составным элементом которой является ино- этого преподаватель демонстрирует в ходе занятия
язычная коммуникативная компетенция.
приемы и способы обучения языку, в частности
Анализ процесса обучения иностранному обучения чтению;
языку в современном экономическом вузе с точки
2-й тип действий студентов - это выполнение
зрения соответствия подбора содержания и органи- ими комплекса методически-направленных задазации учебных материалов (текстов, заданий и ний и осмысление действий, выполняемых в собупражнений), форм и методов учебной работы сту- ственной учебной деятельности;
дента и действий преподавателя должен соответ3-й тип - это действия студентов в естественствовать целям развития социально - ценных ка- ных или спе-циально-создаваемых учебных ситуачеств личности будущего специалиста.
циях, когда им предоставляется максимальная иноТематика текстов должна отражать интересы язычная активность.
студентов, содержать как гуманитарную, так и проДоказано, что ориентация на профессиофессиональную информацию, знакомить учащихся нально-ориентированный подход позволяет сфорс представителями будущей профессии,
мировать у студентов мобильность и критичность
Анализируя динамику подготовки будущих мышления; системность знаний и способов овладеспециалистов, было выявлено несколько направле- ния ими в процессе деятельности; регуляцию мысний, которые способны обеспечить их качествен- лительных процессов; умение ориентироваться во
ное профессиональное образование: 1. Применение всѐ увеличивающемся потоке научной и специальинновационных форм, методов и средств обучения ной информации; способность к индивидуальному
интенсифицирует весь образовательный процесс, творческому подходу при самостоятельном решеуглубляя его, что позволяет более точно выстроить нии задач научного и профессионального харакиндивидуальный вектор профессионального роста тера, позицию подлинного субъекта будущей прообучающегося; 2. Модернизация материально-тех- фессии
нической базы, которая во многом определена финансовыми возможностями образовательной оргаСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
низации и не всегда соответствует современным
1. Гальскова Н.Д. Современная методика
требованиям оснащенности конкретной специаль- обучения иностранному языку: Пособие для учиности; 3. Тесное взаимодействие с работодателями теля. М: АРКТИ-Глосса, 2000. 165 с.
через экспертные оценки выполняемых работ каж2. Поленова, А.Ю., Пшегусова, Г. С. Инодого вида профессиональной деятельности (ВПД) странный язык как инструмент формирования прообучающегося на производстве, что может послу- фессиональной мобильности будущего экономиста
жить основой для корректировки построенных // Вопросы регулирования экономики. Том 6. —
практико-ориентированных заданий;
2015. — № 1. — С.131.
Нами разработан профессионально-ориенти3. Шатилов С.Ф., Агафонова Л.И. Некоторые
рованный подход как способ качественной подго- проблемы создания петербургского учебника инотовки специалиста, предполагающий получение не странного (немецкого) языка на основе усовершен«готовых знаний», а прослеживание условий их по- ствования варианта учебной программы: Сб. мателучения; ориентир определения приоритетных риалов научно-практической конференции. СПб.,
1994.

Slovak international scientific journal # 15, (2018) | PEDAGOGY
УДК 37.014.3 : 37.018.2

13

НА ЗАСАДАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ДОВІРЧА
ВЗАЄМОДІЯ, ЦІННОСТІ, ДЕМОКРАТИЧНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ
Лісова Н.І.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту
КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників»

ON THE BASIS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL: TRUST
INTERACTION, VALUES, DEMOCRATIC FORM OF
MANAGEMENT
Lisova N.
Ph.D., Vice Rector Commission on Narcotic Drugs "Cherkassy Regional Institute Postgraduate education
teaching staff Cherkasy Regional Council"
Анотація
Розглянуто ідеї формування учня-Людини, гідного довіри як соціоорієнтованої особистості; подано
критерії та показники оцінювання рівня сформованих цінностей; звернено увагу на стан сучасного виховання та подано наукові рекомендації щодо його оновлення; особливо автором акцентовано на формуванні
довірчої взаємодії в сучасній школі відповідно до основних положень концепції «Нова українська школа»,
розкрито особливості програми «Уроки довіри в сучасній школі», за якою навчають і навчаються всі учасники освітнього процесу та здійснюється демократична форма управління.
Abstract
The idea of forming a student-man, worthy of trust as a socially oriented personality is considered. criteria
and indicators of evaluation of the formed values are given; attention was paid to the state of modern education
and scientific recommendations for its updating were submitted; especially the author has focused on forming
trusting interaction in the modern school in accordance with the main provisions of the concept "New Ukrainian
School", the features of the program "Lessons of Trust in a Modern School", which are taught and taught by all
participants in the educational process and implemented a democratic form of government, are revealed.
Ключові слова: учень, людина, школа, довірча взаємодія, цінності.
Keywords: student, man, school, trust interactions, values.
На ідеях ціннісної філософії має творитися сучасна культура й інноваційний освітній процес,
простір. Проте, як зазначають вітчизняні та зарубіжні вчені (І. Бех, В. Кремень, М. Мамардашвілі,
В. Огнев’юк, О. Сухомлинська, С. Сисоєва та ін.),
на теперішньому етапі розвитку суспільства, всієї
цивілізації «…людину задовольняє якість «бути
людиною маси», утверджується «…небажання людини бути собою у вимірі великої культури…»,
тобто переважає «зовнішньо детермінований тип
розвитку особистості й слабкість внутрішньо детермінованого за мірою духовності» [1, с.5-6 ]. У
такої особистості, як зазначає вчений І. Бех, формується втрата віри в себе, зрештою втрата свого
«Я». Звідси тотальний конформізм і пристосування
як основні психологічні механізми побудови життя.
До них приєднується усвідомлення людиною себе
як жертви суспільних впливів і примирення з цим
[там само]. Отже, робимо висновок про те, що при
таких обставинах вона (людина) втрачає вищі життєві цінності. Одночасно, виявивши проблему, ставимо запитання: Як змінити вектор розвитку учня,
який би формувався як особистість ? Як вибудувати
виховну роботу в навчальному закладі?
Звертаємо увагу на те, що вітчизняними науковцями розвиток розглядається як процес, який дете-

рмінується як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками, що зумовлюють кількісний і якісний ріст
організму [2;3], тобто розвиток веде пізнавальний
«пошук особистістю ідеалу, зразка в соціумі, в культурі, включає емоційно-вольову зосередженість
на створенні себе, розкритті свого власного самобутнього «я» [4]. У ході дослідження переконалися, що
цей процес відбуватиметься успішніше тоді, коли
людина усвідомить, яким чином формувати особистісну концепцію, а розпочавши із самопізнання, саморозвитку, самонавчання, самовиховання, самовизначення. Стан сучасного виховного процесу
аналізує І. Бех у праці «Особистість як мета сучасного виховання», подає наукові рекомендації, серед
яких варто визначити надважливі: «життя підростаючої особистості вправляти в культурі гідності, а не
в культурі користі, дотримуючись при цьому морального раціоналізму; соціальний патронаж, опіку
над особами з обмеженими можливостями і т. ін.
варто перетворити у відповідні виховні технології
й культивувати їх в освітньому процесі; ціннісно
збагатити природну захопленість суб’єкта різноманітними аспектами життя: поставити його у позицію “неалібі у бутті”, за М. Бахтіним, де він формувався б як його повноцінний суб’єкт; виховувати
особистість як суб’єкта діяльності, яка розуміється

14
Slovak international scientific journal # 15, (2018) | PEDAGOGY
й здійснюється як форма розвиненої культури, оскі- інших у досягненні якісних результатів; прагне дольки тільки в ній матеріалізуються вищі духовні сягти якісних показників у власному розвитку,
цінності; варто формувати у підростаючої особис- підтримує інших учнів в їх інтелектуальному, дутості цілісну картину світу як основу її гуманізму. ховному й фізичному розвитку; завжди прийде на
Тільки там, де світ стає картиною, вперше виявля- допомогу іншим, якщо інтересам щось загрожує). 6.
ється гуманізм людини. Чим із більшим наступом Уміє спілкуватися у різних умовах (уміє спілкувадіє суб’єкт, тим стрімкіше відбувається спогля- тися з учнями класу, школи, вдома, у позашкільдання світу, й наука про світ перетворюється в на- ному середовищі, сформоване вміння використоуку про людину, про її справжній смисл і призна- вувати ввічливі слова; уміло будує діалог з іншими
чення [1, с.6]. Отже, при організації освітнього про- учасниками груп, відверто ділиться ідеями, почутцесу в закладах освіти необхідно за основу взяти тями та думками; бере участь у різних видах ігрової
«феномен ціннісного масштабу людини», крім того, діяльності, швидко знаходить способи спілкування
викладені позиції мають стати засадами розвиваль- з їх учасниками; активно обговорює в групах ідеї,
ного виховання, яке сприятиме створенню педагогі- заходи щодо їх упровадження). 7. Уміє приймати
чних умов для побудови індивідуальної траєкторії рішення як особа та учень класу, школи (обговорює
ціннісно-смислового самовизначення особистості, з однокласниками варіанти вирішення окремих
що, у свою чергу, стане основою її діяльності в при- проблем класу чи школи та вміє знаходити консенродному й соціокультурному світі.
сус з важливих шкільних проблем; аналізує не лише
Долучаємося до думки вченої Л. Калініної, що свої переваги у вирішенні певних питань з життя
керувати всіма видами особистісного розвитку не- класу, але й справедливо аналізує дії кожного в долегко, це «не є спонтанний процес саморозвитку, триманні обіцянки оцінює сильні сторони інших
особливо в масових школах» [5, с.12-21].
учасників колективної справи; при здійсненні осоІз 2009 року нами проводиться дослідження бистого вибору враховує також потреби інших, попитання щодо формування особистості учня як Лю- яснює причини прийняття рішень; намагається дадини, гідного довіри. Концепцією та програмою вати реальні обіцянки собі та іншим, усвідомлює
«Уроки довіри в сучасній школі» передбачено кри- відповідальність щодо їх дотримання). 8. Здатний
терії оцінювання рівня розвитку учня-Людини, гід- позитивно вирішувати проблеми (аналізує проного довіри, які включають змістові, ціннісні ком- блемні ситуації членів сім’ї, класу, школи й попоненти та результати процесу формування довіри, зашкільного середовища, помічає й аналізує ситуа також за змістом концепції, програм та уроків ро- ації, в яких не враховуються потреби або
зроблено психолого-педагогічні тренінги для педа- сподівання інших
; керує особистими потрегогів, батьків учнів школи та активу органів бами та сподіваннями, знаходить шляхи
учнівського та батьківського самоврядування.
розв’язування конфліктних ситуацій; упевнено, поОцінювання проводиться за критеріями та по- дружньому діє під час вирішення проблем у групах;
казниками, зокрема: 1. Звернення учня до почуття знаходить способи, необхідні для досягнення осовласної гідності та цінності (сприймає себе таким, бистої мети або мети класу (потреби й сподівання),
яким є; цінує себе як важливого в дитячій групі за обговорює пріоритети для досягнення визначених
інтересами та учня класу; реально сприймає та класом цілей). 9.Пояснює, як взаємини з різними
оцінює власні здібності; цінує та розуміє важ- людьми впливають на вирішення проблем (знахоливість цінностей Людини, гідної довіри: чесність, дить людей, які заслуговують на довіру, уміє з ними
щирість, відкритість, сміливість та ін.). 2. Поважає контактувати, планувати й вирішувати певні завправо інших мати цінності та власну думку, які су- дання; розуміє, що люди бувають різні (за траперечать його переконанням (співчуває дітям, до- диціями, культурою, віруванням); уміє пояснити,
рослим; турбується про інших; ставить під сумнів як можна побудувати дружні взаємини, обговорює
різні форми насильства людей; цінує в людині переваги дружби; обговорює, як можна забезпевміння вислухати, мати власну думку й сам цього чити довіру в класі, враховує сподівання й потреби
дотримується). 3. Одержує задоволення від почуття інших). 10. Робить корисний внесок у діяльність
належності до груп за інтересами (усвідомлює влас- класу, групи, школи (активно бере участь в обговоний внесок та внесок інших у досягнення мети; реннях проблем класу чи школи, визначає посильцінує членів сім’ї; формує, підтримує та цінує пози- ний свій внесок щодо їх вирішення; задіяний у ротивні взаємини; розуміє необхідність належати до зробці класних правил чи правил груп за інтерерізних груп за інтересами й цінує дружбу, творчу сами, упевнено працює в малих групах, може
співпрацю). 4. Відчуває відповідальність за здо- успішно сприяти їхній діяльності; уміє самостійно
ров’я особисте та інших (цінує власне здоров’я й працювати для досягнення поставленої мети,
безпеку, а також піклується про себе та інших; співпрацює з тими людьми, яким довіряє; упевнено
усвідомлює необхідність приймати рішення, які працює у великій класній групі, намагається не посприятимуть зміцненню здоров’я; аналізує цінності рушувати прийняті правила етикету, уміє
й думки різних груп учнів відповідно до способу працювати в команді разом з іншими для досягжиття, здоров’я; усвідомлює необхідність ведення нення поставленої мети). У ході дослідження перездорового способу життя). 5. Намагається ре- коналися, що учні мають усвідомлювати свою
алізувати свій потенціал (усвідомлює необхідність унікальність та індивідуальність. У кожного з них
докладати зусилля для досягнення результату; ро- свій характер, фізичний стан, інтелектуальні здібзуміє значення руху для розвитку, цінує допомогу ності, соціальна роль, і це важливо для розуміння в
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колективі, щоб вихованці потоваришували, щоб у відповідальної людини» [ 6 ], людини, якій довіряних сформувалися названі морально-духовні цін- ють (авт.). Це спонукає до пошуку нових концептуності.
альних ідей, упровадження елементів соціальних
Програма включає розділи: «Хто я? Який я?: практик, створення «школи формування довіри».
Хто ми? Які ми?» (для дітей підготовчої групи та Важливо відмітити й те, що сьогодні знання – це не
учнів 1-4 класів); «Людина починається з добра: просто стратегічний ресурс організацій, держави,
пізнаю, довіряю/не довіряю, змінюю/змінююсь» воно стало самостійною економічною категорією.
(для учнів 5-7 класів); «Людина з довірою до себе й
Обсяг знань у світі швидко зростає, тому винисвіту – гармонійна людина» (для учнів 8-9 класів); кає проблема щодо управління ними. Доведено, що
«Людина, гідна довіри: життєвий вибір» (для учнів «ефективне та дійове управління знаннями є необ10-11 класів). Мета програми полягає в управлінні хідним для збереження та підвищення працездатпроцесом формування довіри в соціально-освітнь- ності будь-якої організації, а також для її пристосуому просторі школи як чинника результативності вання до надзвичайно динамічного оточення. Упрота ефективності педагогічного та учнівського вадження підходу управління знаннями неможливо
партнерства, творчого розвитку та успішної без оновлення організаційної культури, яке передсоціалізації учнів, яка базується на основі довірчої бачає прийняття оновлених організаційних цінновзаємодії, позитивних цінностей дітей, батьків, стей, а саме: довіра (без неї неможливий розвиток);
учителів, вихованні поваги один до одного, взаємної відкритість (до взаємного збагачення знаннями);
підтримки й відповідальності.
повага (до думки, ставлення, підходу, поглядів…);
Чому довірчу взаємодію вважаємо ціннісним гармонія («в душі та навколо неї»); відповідальорієнтиром сучасної освіти та сучасного управ- ність («знання – це сила», а сила має бути соціально
ління навчальним закладом? Це спільна діяльність, відповідальною) [7, с.27-30].
результативність якої залежить від довіри між учасЯк зазначено в концепції «Нова українська
никами взаємодії. Ці поняття характеризують школа», основна місія її – «допомогти розкрити та
відносини в системі «людина – людина». Поняття розвинути здібності дитини (учня), таланти, її мож«довіра» тлумачиться багатьма дослідниками різ- ливості на основі партнерства між учителем, учнем
них наук, в першу чергу, філософії, психології, і батьками», щоб на виході зі школи можна було
соціології, етики. Філософ Ф.Фукуяма визначив одержати сформованого учня як особистість, який
довіру як соціальну чесноту. Практично всі автори володіє такими вміннями та навичками: «різними
(В . Вічев, Б. Ф. Поршнєв, Б. А. Рутковський, Я. Ян- видами читання, здатністю доносити думку, кричев, Т.П.Скрипкіна та ін.), які займалися вивченням тично мислити, логічно захищати позиції, бути
довіри як наукової категорії одностайні в тому, що творчою, уміти вирішувати проблеми, долати ридовіра - багатоаспектне явище, яке представляє як зики, приймати рішення, мати високий емоційний
одну з умов соціалізації особистості, розкриття по- інтелект» [8], учня, який, на наше переконання, готенціалу учня-Людини у саморегуляції, само- товий до роботи в команді, адже він як особистість
пізнанні, самоактуалізації, знаходженні особистих знаходиться в центрі всіх етапів розвитку. Адже
смислів, успішної інтеграції в соціокультурний Школа формування довіри - це навчальний заклад
простір. Вважаємо, що формування довіри у шко- (вектор розвитку суб’єктів внутрішкільного
лах – важливий і конче необхідний процес, який є освітнього простору), у якому учнівський, педаскладовою всього життя сучасної школи, встанов- гогічний та батьківський колективи, вивчаючи полюється в системі фундаментальних філософських, няття «довіра/недовіра», упроваджуючи покроково
культурологічних, соціальних, психологічних і пе- моральні цінності за програмою «Уроки довіри в
дагогічних понять, а також відносин між ними.
сучасній школі», роблять її дружньою, успішною,
Відповідно до Концепції «Нова українська справедливою й чесною у міжособистісних взаємишкола» функціонування закладу системи загальної нах та готовою до активної роботи з громадою.
середньої освіти як відкритого в громадянському
суспільстві передбачає розширення її освітніх та
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Аннотация
Для прохождения педагогической практики у студентов направления подготовки «Архитектура» (магистратура) в вузе должны быть созданы специальные педагогические условия, которые позволят эффективно формировать готовность к передаче архитектурного опыта и осуществления педагогической деятельности в профессиональных образовательных организация. Эта практика интересна тем, что мотивирует студентов к приобретению педагогических умений и навыков с целью освоения профессии педагога.
В статье изложены основные аспекты практики – пассивная педагогика, активная педагогика, правила заполнения дневника-отчета.
Abstract
For passing of pedagogical practice at students of the direction of preparation "Architecture" (the magistracy)
in higher education institution special pedagogical conditions which will allow to form effectively readiness for
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transfer of architectural experience and implementation of pedagogical activity in the professional educational
organization shall be created. This practice is interesting because it motivates students to acquire pedagogical skills
in order to master the profession of teacher. The article describes the main aspects of practice-passive pedagogy,
active pedagogy, the rules of filling in the diary-report.
Ключевые слова: пассивная педагогика, активная педагогика, педагогические условия, креативность, творчество
Keywords: passive education, active pedagogy, pedagogical conditions, creative, creativity
Педагогическая практика в архитектурном
вузе для студентов направления подготовки «Архитектура» (магистратура) направлена на формирование следующих компетенций:
 способность демонстрировать креативность, углубленные теоретические и практические
знания отечественной и мировой культуры, применять их в практической, научной и педагогической
деятельности (ОК-10).
 способность к передаче архитектурного
опыта и осуществлению педагогической деятельности в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования (ПК-12);
 способность к научной деятельности и разработке инновационных методов в области архитектурной педагогики (ПК-13);
 готовность к распространению знаний об
архитектуре как области творческой деятельности,
к выявлению творческого потенциала в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях (ПК-14).
Компетентностный подход и планируемые результаты обучения в процессе освоения дисциплины «Педагогическая практика» в архитектурном вузе позволяют наделить вышеуказанные компетенции следующими дескрипторами:
ОК-10:
Знать:
- теорию и практику отечественной и мировой
культуры ( в том числе, архитектуры) в углубленном варианте;
- основы теории и методологии креативного
образования в архитектуре.
Уметь:
- применять знания теории отечественной и
мировой культуры в педагогической деятельности;
- демонстрировать креативность в педагогической деятельности.
Владеть:
- способностью интерпретировать в педагогической деятельности достижения в области отечественной и мировой культуры;
- способностью творчески подходить к решению профессиональных задач.
ПК-12:
Знать:
- историю возникновения и развития архитектурной педагогики в нашей стране и за рубежом;
- виды педагогической деятельности;
Уметь:
- передавать архитектурные знания и опыт;
- осуществлять педагогическую деятельность в
образовательных организациях разного уровня;

Владеть:
- способностью к передаче архитектурного
опыта и осуществлению педагогической деятельности в образовательных организациях разного
уровня.
ПК-13
Знать:
 проблемы и перспективы развития архитектурного образования;
 научные специальности в области архитектурной педагогики;
 инновации в области архитектурной педагогики;
Уметь:
 анализировать перспективы развития архитектурного образования;
 накапливать знания различных областей
архитектурной педагогики;
 ориентироваться в научных специальностях в области архитектурной педагогики;
 экспериментировать на практике с инновационными формами и методами в области архитектурной педагогики;
Владеть:
 методами и методиками архитектурного
образования, в частности творческим методом архитектора (ТМА);
ПК-14
Знать:
 что архитектурное знание  область творческой деятельности;
Уметь:
 передавать архитектурное знание через область творческой деятельности;
 выявлять творческий потенциал в процессе
педагогической деятельности;
Владеть:
 критериями и методами оценки творческого потенциала в области архитектуры.
Педагогическая практика, которая проводится
в условиях естественного педагогического процесса, позволяет сформировать у студентов необходимые навыки в преподавании специальных дисциплин на архитектурном факультете. Формируются
такие навыки поэтапно:
1. Этап пассивной педагогики.
2. Этап активной педагогики.
3. Этап составления дневника-отчета по
педагогической практике.
1. Пассивная педагогика в педагогической
практике
архитектурного
вуза
построена
следующим образом. Руководитель практики
читает студентам лекцию о методике оценки
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эффективности учебного занятия, объясняя
Пассивная педагогика
показатели эффективности и критерии оценки
Методика оценки эффективности учебного затрадиционного занятия (лекции, практики, нятия
учебного проектирования). По договоренности с
Показатели эффективности и критерии оценки
педагогами выпускающей кафедры студенты традиционного занятия (лекция, практическое заняпосещают открытые занятия, эффективность тие)
проведения которых нужно будет оценить
самостоятельно, используя следующий бланк:
Дисциплина_________________________
Группа_____________________________
Кол-во студентов_________________________
Дата проведения занятия____________
Показатели эффективности

Критерии оценки
1. Формирование мотивации.

1. Степень достижения цели, поставленной на занятии:

2. Информационносодержательная
насыщенность занятия

3. Технология обучения

4. Творческая составляющая занятия
5. Педагогическая
этика
7. Создание положительного
эмоционального фона
8. Контроль качества знаний

Оценка
1)

2. Привязка к предыдущему учебному материалу.

2)

3. Учет особенности логической структуры учебного курса.

3)

4. Учет уровня обученности и обучаемости студентов.

4)

Плотность
информации

Соответствие:
1) особенностям логической структуры учебного курса;
2) средствам обучения;
3) уровню обученности и обучаемости студентов.
1. Педагог  творческий человек.
2. Занятие насыщено примерами из отечественной и зарубежной архитектуры.
3.Создана проблемная ситуация, которую интересно решать.
Уважительное отношение к студентам.
Культура речи
Внешний вид
Соответствующая эмоциональная окраска речи
Положительный эмоциональный настрой педагога.
Доброжелательное отношение к студентам

Оперативность
Объективность
Фронтальная
9. Реализация этапа
Групповая
коррекции
Индивидуальная
Общая оценка эффективности занятия
Итого: 23 критерия; из них (+) - () Вывод: Занятие (лекционное, практическое, учебное проектирование) эффективно,
неэффективно (подчеркнуть).
Рекомендации по заполнению: «+» -критерий
оценен положительно, «» - критерий оценен отрицательно.
Цель педагогической практики: Основная цель
педагогической практики в архитектурном вузе –
приобщение студентов к научно-педагогической

1.Занятие информационно
насыщено ( )
2 .Занятие информационно
не насыщено ( )
Соответствуют
или нет типу занятия
1)
2)
3)
1.
2.
3.
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3
малоэффективно,

деятельности, раскрытие их исследовательского и
педагогического потенциала, формирование педагогических навыков и умений, применяемых в архитектурном образовании, непосредственное участие в учебно-воспитательном процессе учебного
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заведения, проверка профессионально-теоретических знаний, получаемых студентами в вузе.
2. Активная педагогика построена таким
Актуальность педагогической практики со- образом, что студенты выступают в роли педагогов
стоит в том, что студенты знакомятся с логикой и и, используя знания, полученные при изучении
содержанием творческого образовательного про- дисциплин «Основы архитектурного образования»,
цесса в высшем архитектурном образовании, «Теория
и
методология
архитектурного
научно- и учебно-методической работой в вузе, с образования», самостоятельно ведут практические,
особенностями педагогической деятельности пре- лекционные и проектные занятия. Особенно
подавателя, с инновационными технологиями обу- интересно получить опыт проведения занятий по
чения и интерактивными технологиями, изучают проектированию, поскольку студенты должны
специфику воспитательной работы со студентами, владеть и профессиональной и педагогической
особенности развития своих профессиональных ка- терминологией, у них должны быть сформированы
честв. Полученные навыки помогут студентам, не
только
общекультурных,
но
и
если те стремятся построить свою карьеру в каче- профессиональные компетенции, Проводя занятия
стве преподавателей
по
проектированию,
студенты
получают
Цель пассивной педагогики: изучение педаго- неоценимый опыт педагогических действий,
гического опыта квалифицированных преподавате- изучают методы и методики построения занятий по
лей учебного заведения;
проектированию, осваивают теоретические и
Задача: Оценить эффективность учебного занятия.
практические
знания
творческого
метода
Подпись
ведущего
преподавателя архитектора (ТМА). После проведения занятий в
________________________
активной педагогической форме им предлагается
Дата___________________
заполнить следующий бланк:
Подпись руководителя педагогической практики__________________ Дата_________
Активная педагогика
по дисциплине «Педагогическая практика»
______________ уч.год
для студентов группы АРХ -11м с «___»_______20____ по «___»_______20____
Дата и тема
проектного занятия

Дата и
тема лекции

Дата и тема
практического занятия

1

дата:
тема:

дата:
тема:

дата:
тема:

2

дата:
тема:

дата:
тема:

дата:
тема:

№
П№
п/п

Ф.И.О.
практиканта

Наименование дисциплины,
группы, обозначение количества
студентов

Подпись ведущего
преподавателя
дисциплины

___________

Руководитель педагогической практики ____________ / «____» ______________ 20___ г.
3. Составление
дневника-отчета
по
педагогической практике.
Дневник-отчет педагогической
практики
включает следующие разделы (задания):
Раздел I. Беседа с сотрудниками архитектурного деканата и руководством выпускающей кафедры.
1. Содержание и структура ФГОС ВО по
направлению подготовки, в рамках которого проводится педагогическая практика. Место дисциплины
«Педагогическая практика» в ФГОС ВО.
2. Содержание и структура учебного плана
направлению подготовки, в рамках которого предстоит проходить педагогическую практику.
3. Структура рабочей программы дисциплины «Педагогическая практика.

4. Особенности академической группы, в которой предстоит проводить занятия в части «активной педагогики» (количество студентов, состав,
уровень успеваемости, учебная мотивация, дисциплинированность и т.п.).
5. Уровень материально-технического обеспечения учебного процесса на архитектурном факультете и кафедре «Градостроительство» (возможность проводить занятия с использованием компьютеров, мультимедийной установки; наличие
специализированных аудиторий учебного проектирования, наглядные пособия, макеты и т.д.).
6. Организационные условия осуществления
учебно-воспитательного процесса на архитектурном факультете (расписание, обеспеченность аудиторным фондом и пр.)
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7. Содержание деятельности методического
1. Предлагается представить краткое описасовета кафедры «Градостроительство», а также ние КР по дисциплине «Теория и методология аручебно-методического совета архитектурного фа- хитектурного образования»: тема, актуальность,
культета (какие вопросы рассматриваются, какие теоретическая часть, практическая часть, выводы,
формы работы используются).
заключение, библиографический список. По8. Организация системы взаимопосещения скольку КР сдается по УП раньше прохождения
учебных занятий преподавателями кафедры «Гра- практики, в дневнике-отчете приводятся лишь осдостроительство» и архитектурного факультета. новные аспекты.
Открытые занятия, которые будут проводиться в
Педагогическая практика, по сути, предлагает
период прохождения педагогической практики.
новые педагогические условия формирования гоРаздел II. Беседа с ведущим преподавателем по товности к передаче архитектурного опыта и осудисциплине, которая входит в «активную педаго- ществления педагогической деятельности в прогику».
фессиональных образовательных организация, по1. Содержание РП дисциплины. Учебники, скольку:
по которым работает преподаватель.
 учебно-воспитательный
процесс
2. Особенности содержания дисциплины (в осуществляется опытными педагогами вуза,
том числе, творческие), на которые будет необхо- происходит
непосредственная
передача
димо опираться при подготовке к занятию и выборе педагогического опыта;
методов обучения.
 практика
проводится
в
аудитория,
3. Особенности подготовки ведущего препо- снабженных мультимедийной аппаратурой, что
давателя к занятиям, знакомство с его планами за- позволяет следовать принципу наглядности;
нятий ( осознание термина «педагог-творец»).
 правильно расставлены акценты на видах
4. Знакомство с организацией самостоятель- проводимых занятий, с выделением основной
ной работы студентов по дисциплине, выбранной профессиональной дисциплины – проектирование;
для «активной педагогики» (содержание, формы и
 студенты-архитекторы осваивают новую
методы организации, методы стимулирования по- профессию – педагог, которая, возможно, поможет
знавательной самостоятельности и активности сту- им в дальнейшем гибко войти на рынок труда.
дентов, используемые ведущим преподавателем).
 дневник-отчет педагогической практики
5. Система контроля качества обучения дис- заполняется с использованием педагогической и
циплине (формы и методы контроля и их оптималь- профессиональной
терминологии,
разделы
ный выбор, фонды оценочных средств, дидактиче- дневника-отчета содержат вопросы, связанные с
ские материалы, используемые ведущим препода- творческой
составляющей
архитектурного
вателем в процессе контроля – тесты, контрольные образования.
работы, клаузуры и др.)
Раздел III. Посещение и анализ учебных заняСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
тий (активная и пассивная педагогика)
1. Архангельский С.И.Учебный процесс в
1. На основе анализа посещенных занятий, высшей школе, его закономерные основы и
бесед со студентами и преподавателями выделя- методы// Учеб.-метод. пособие. – М.: Высш.школа,
ются основные особенности группы в целом, ее 1980. – 368 С.
креативность, творческая составляющая, а также
2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения
креативность и творческая составляющая отдель- эффективности педагогических исследований// ных студентов; составляется характеристика М., 1982.
группы, отражающая многочисленные аспекты,
3. Бархин Б.Г. Методика архитектурного
предложенные руководителем педагогической проектирования: учеб-метод. пособие для вузов. –
практики.
2-е изд., перераб. и доп//– М.: Стройиздат, 1982.2. Формулируются задачи учебно-воспита- 224 С., илл.
тельной и развивающей работы в конкретной ака4. Никонова Е.Р. Основы архитектурной
демической группе на период прохождения педаго- педагогики: Учебное пособие для студентов
гической практики.
направления подготовки 07.03.01 «Архитектура»,
3. Прикладываются заполненные бланки по 07.03.04 «Градостроительство»// Пенза: ПГУАС,
активной и пассивной педагогике.
2018. – 143 с., 22 илл.
Раздел IV. Курсовая работа по дисциплине
«Теория и методология архитектурного образования.

5. Бережная И.Ф., Вьюнова Н.И., Кривотулова Е.В., Кунаковская Л.А. Педагогическая практика в вузе// Учебно-методическое пособие для вузов ИПЦ Воронежского государственного университета, 2011.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПОЛЬЩІ
Шевченко Ж.М.
здобувач, КОГПА ім. Тараса Шевченка

ACTUALIZATION OF THE EXPERIENCE OF PRACTICAL
PREPARATION FOR THE FUTURE OF SOCIAL WORKERS IN
THE HIGH SCHOOL OF POLAND
Shevchenko Zh.
applicant, KOGPA named after Taras Shevchenko
Анотація
Актуалізовано досвід практичної підготовки соціальних працівників у вищій школі Польщі. З’ясовано, що підготовка соціальних працівників у Польщі є складним і динамічним процесом, який перманентно змінюється відповідно до міжнародних стандартів, нормативних вимог, соціальних змін та потреб на
даний вид послуг. Виявлення прогресивних ідей досвіду практичного аспекту підготовки соціальних працівників у Польщі сприятиме науковому обґрунтуванню стратегії розвитку професійної підготовки фахівців соціальної сфери в Україні на етапі її трансформації та інтеграції у європейський і світовий освітній
простір.
Визначено перспективи дослідження напрямів взаємодії закладів освіти з роботодавцями та іншими
соціальними партнерами у процесі професійної підготовки та проходження видів практик майбутніми фахівцями соціальної роботи.
Abstract
Conceptual approaches are considered in relation to professional preparation of development workers and
experience актуалізовано them practical preparation at higher school of Poland. It is found out, that preparation
of development workers in Poland is a difficult and dynamic process, that permanently changes in accordance with
international standards, normative requirements, social changes and necessities on this type of services.
The exposure of progressive ideas of experience of practical aspect of preparation of development workers
in Poland will assist the scientific ground of strategy of development of professional preparation of specialists of
social sphere in Ukraine on the stage of her transformation and integration in European and world educational
space. The prospects of research of directions of co-operation of establishments of education are certain with
employers and other social partners in the process of professional preparation and passing of types of practices by
the future specialists of social work.
Ключові слова: професійна підготовка, соціальна робота, соціальні працівники, соціальна сфера, соціальна допомога, соціальна опіка, ліценціат, магістр.
Keywords: professional preparation, social work, development workers, social sphere, social help, social
guardianship, licentiate, master's degree.
Постановка проблеми. В умовах світової інтеграції й посилення взаємодії країн набувають актуальності питання поглиблення міжнародної співпраці, вивчення й запровадження досвіду вищих закладів освіти і наукових установ міжнародного
освітньо-наукового простору у соціальній сфері.
Вирішенням соціальних проблем та наданням
соціальної допомоги поряд з численними громадськими організаціями і ініціативами професійно займаються соціальні працівники, які як окрема професійна група заіснували в Україні зовсім недавно
(на поч. 90-х років XX ст.). Саме тому, на нашу
думку, для вищих закладів освіти України, де система підготовки спеціалістів для соціально сфери
перебуває на етапі свого становлення, надзвичайно
важливо врахувати тенденції у розвитку соціальної
освіти за кордоном, а також запроваджувати інноваційні підходи в процес професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників. Тому це завдання потребує не лише врахування прогресивних

тенденцій розвитку світового освітнього простору
взагалі, але й наукового осмислення досвіду підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи в
соціальній сфері у європейських країнах.
Прогнозуємо, що виявлення прогресивних
ідей досвіду практичного аспекту професійної підготовки соціальних працівників у Польщі сприятиме науковому обґрунтуванню стратегії розвитку
професійної підготовки фахівців соціальної сфери
в Україні на етапі її трансформації та інтеграції у
європейський і світовий освітній простір.
Актуальність проблеми врахування європейських вимог до професійної підготовки фахівців з соціальної роботи в Україні, насамперед, у контексті
континентальної інтеграції, спонукало нас до проведення такої роботи і визначило мету наукової публікації – актуалізація провідних тенденцій практичної підготовки соціальних працівників у вищій
школі Польщі, спрямування на практичний компонент підготовки соціальних працівників в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження. року вимагає накопичення 60 кредитів, а семестру
Сучасні тенденції підготовки майбутніх соціальних — 30;
працівників до професійної діяльності у країнах да3) ВНЗ видають студентам по закінченню навлекого і близького зарубіжжя відображено у науко- чання додаток до диплому, що містить перелік наввих працях та дисертаційних дослідженнях: І. Бон- чальних предметів з виказанням кількості кредитів;
дарук (Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки
4) оцінювання якості навчання проводиться
майбутніх соціальних працівників до професійної обов’язково у всіх ВНЗ Державною Атестаційною
діяльності) (2013); Л. Віннікова (Система підгото- Комісією (створено з 1 січня 2002 року на підставі
вки соціальних працівників у вищих навчальних за- Закону “Про вищу освіту” від 12 вересня 1990 року
кладах США) (2003); Н. Собчак (Зміст і форми про- [8]), оскільки Польща ратифікувала 17 березня 2004
фесійної підготовки соціальних працівників у сис- року Лісабонську “Конвенцію про визнання освіти
темі неперервної освіти США) (2004); Н. Гайдук інших країн” (1997);
(Професійна підготовка соціальних працівників до
5) існує можливість неперервного навчання на
здійснення посередництва (на матеріалах США і вищому рівні освіти, що охоплює найчастіше заКанади) (2005); О. Загайко (Підготовка працівників очні та вечірні форми навчання, а також післядипсоціальних служб для середніх, загальноосвітніх ломну освіту та спеціалізовані курси і т.д.
навчальних закладів Великої Британії) (2008); А.
Останні десятиліття нинішнього століття поКулікова (Підготовка соціальних працівників до повнила українську наукову скарбницю дисертаціроботи з дітьми та молоддю у вищих навчальних за- ями та науковим працями, предметом яких був розкладах Швеції) (2009); Г. Лещук (2009) (Система виток освіти в Польщі. Разом з тим, дослідженні аспрофесійної підготовки фахівців соціальної сфери пектів професійної підготовки соціального
у Франції); Н. Микитенко (Професійна підготовка працівника присвячені лише окремі статті вчених.
соціальних працівників в університетах Канади) Зокрема, О. Литвак досліджує історичні витоки ста(2006); О. Ольгович (Підготовка соціальних праці- новлення професійної підготовки соціального педавників до роботи з біженцями у вищих навчальних гога в Польщі, дисертація С. Когут присвячена узазакладах США і Канади) (2008); О. Пічкар (Система гальненню досвіду системи професійної підготовки
підготовки фахівців соціальної роботи і Великій соціального педагога в Польщі, наукове досліБританії) (2002); О. Павлішак (Професійна підгото- дження М. Перфільєвої – аспектам соціального вивка соціальних педагогів в Австрії) (2008) та ін.
ховання дітей та молоді з обмеженими можливосВчені відзначають необхідність подальшого тями у Польщі тощо.
вдосконалення професійної підготовки майбутніх
Вивчення історико-педагогічних джерел, нормасоціальних працівників в Україні за умови тивних документів та аналіз сучасних наукових досліконструктивного поєднання вітчизняної практики і джень засвідчує, що практичний компонент професійсвітового
досвіду,
наявності
неперервної ної підготовки соціального працівника в Польщі кінця
практичної підготовки майбутніх соціальних XX – початку XXІ століття не був предметом спеціапрацівників,
відповідних
організаційно- льного й цілісного дослідження. Практичну доцільпедагогічних умов, впровадження інноваційних ність вбачаємо й у вивченні чинників розвитку і футехнологій навчання, удосконалення методики нкціонування сучасних систем практичної підготопрактичної підготовки з обов’язковим урахуванням вки соціального працівника під час проходження
регіональних потреб, умов і можливостей.
майбутніми фахівцями видів практик у закладах і
Реформування системи соціальної опіки і до- установах Польщі.
помоги також значно збільшило науковий інтерес
З метою вивчення польського досвіду підготовки фахівдо нових сфер соціальної роботи та проблем профе- ців соціальної сфери на змістовому рівні в нашому дослісійної підготовки висококваліфікованих соціаль- дженні проаналізовано зміст чинних навчальних програм проних кадрів у Польщі, поштовхом до цього стало фесійної підготовки у семи державних закладах освіти, підповключення у сучасну модель даної професії додат- рядкованих Міністерству Народної Освіти Республіки
кових вимог [10, с. 66]. Саме цей аспект став пред- Польщі. Вибір названих нижче закладів підготовки майбутніх
метом дослідження ряду польських науковців: соціальних працівників є цільовим, ураховувалися такі чинЮзефи Бронгєль, Казімери Вудз, Єви Кантовіч, ники відбору, як типи вищих навчальних закладів, доступність
Аліції Курч, Аліції Маєвської-Галензяк, Єви Мари- документації, регіон функціонування (були підібрані такі ВНЗ,
нович-Хеткі, Анжея Олубіньского, Тадеуша Ста- які знаходяться на півночі, півдні, заході, сході та в центрі
нка, Іоланти Супіньської, Добронеги Травковської, Польщі). Такий підхід допоможе нам проаналізувати процес
Кшистофа Фриштацького, Єжи Шмагальського та підготовки фахівців соціальної сфери в Польщі в цілому та узабагатьох інших.
гальнити всі практичний компонент досліджуваної наукової
Результати наукових джерел дозволяють від- проблеми [2 – 10].
значити, що з входженням Польщі в Болонський
Сучасна організаційна структура систем пропроцес, продовжуються зміни в системі вищої фесійної підготовки соціального працівника в
освіти:
Україні і Польщі розвивається як рівнева. У Польщі
1) підготовка проводиться на двох рівнях (лі- це такі рівні – ліценціат – магістр. Спеціальності
центціат — магістр);
професійної підготовки: опікунська педагогіка, ре2)оцінювання навчальних досягнень студентів соціалізація, порадництво, андрагогіка, організація
проводиться згідно Європейської системи транс- і управління закладами освіти, анімація культури.
феру кредитів (ЕСТS); зарахування навчального Для прикладу факультет педагогіки в Польщі
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(Лодзь) готує фахівців для виховної, викладацької,
Цінний досвід Варшавського університету
навчальної та організаційної діяльності. Випуск- щодо системи обслуговування навчання USOS
ники можуть працювати висококваліфікованими (створена у Варшавському університеті викладачем
педагогами, вихователями, або на інших посадах, і групою студентів, діє в багатьох університетах
що входять у галузь психолого-педагогічної діяль- Польщі та за її межами). Серед можливостей USOS:
ності, соціальної роботи і виховної діяльності. Се- оцінювання дипломної роботи (короткий опис дипред спеціальностей: соціальна політика, соціальна ломної роботи студента; файл дипломної роботи;
профілактика та реабілітація, соціальна робота із позначка, чи прийнята робота; рецензія викладача;
сім’єю, спеціальна (спецшколи, інтернати, ре- оцінювання роботи, захист роботи).
абілітаційні центри.), спеціальна педагогіка. На
В університеті для обдарованих студентів заусіх факультетах Лодзинського Університету схва- проваджені міжгалузеві гуманітарні студії (МІСХ)
люється навчання і практика студентів за кордо- – нова форма організації навчального процесу, вірном. Лодзинський Університет бере участь у таких туальна конструкція з різних факультетів. Вони запроектах як Lifelong Learning Programme безпечують ширшу освітню траєкторію практич(Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig), ного спрямування на перше робоче місце. Головна
Jean Monnet , Erasmus Mundus, Campus Europae і ідея таких студій: студент потрапляє в університет
Baltic University Programme [6].
не на конкретний факультет, а в міжуніверситетОсобливості
міжгалузевих
гуманітарних ську структуру; він є студентом усіх факультетів
студій у польських вузах:
університету. Особливості міжгалузевих гуманіта– це елітне навчання, вступають кращі з кра- рних студій: елітність навчання; студентоцентрощих; переможці олімпіад вступають без конкурсу;
ване навчання; інтердисциплінарність; тьюторство;
– студентоцентроване навчання – орієнта- взаємо- і самооцінювання студентами якості провеція на вміння випускника (володіння мовами, дення занять; обов’язкова дослідницька робота. Тазнання
комп’ютера,
вміння
спілкуватися, кий науково-дидактичний підхід у формуванні
працювати з текстами тощо), на результати нав- освітньої програми підготовки соціального фахівця
чання; забезпечення студента широкими гуманітар- забезпечує актуалізацію мотивації на практичний
ними можливостями як цивілізаційною основою компонент підготовки [3].
Сучасна світова система освіти у Польщі характедля розвитку;
– форма навчання та спосіб отримання знань ризується тим, що щороку все більше вищих навчальневажливі (немає різниці, студент вивчив матеріал них закладів намагаються йти назустріч потребам та
інтересам студентів. Це пояснюється і розвитком
на лекції чи вдома самостійно);
– інтердисциплінарність – вивчення дисци- нових технологій, удосконаленням самої освіти за коплін міжобласних, різних напрямів (наприклад, рдоном, як такої, а також динамічністю життя. Вузи
об’єднання гуманітарних наук із природничими); у світі, та у Польщі зокрема, запроваджують різні
можливість для студента-гуманітарія запровадити форми навчання майбутніх соціальних працівників
основні знання з природничих наук через широкий для здобуття освіти для зручності молодих людей.
Надання майбутнім фахівцям соціальної сфери виперелік запропонованих дисциплін за вибором;
– тьюторство – гнучка, динамічна система бору нестаціонарних форм навчання сприяє: можнавчання,
формування
навчального
плану ливості поєднувати роботу і навчання та здійснювідповідно до траєкторії зацікавлень студента. Фор- вати плавне входження у професію; мобільніше
мування мережі тьюторів в університеті з різних здійснювати волонтерську роботу у соціальній
факультетів як механізм самоосвіти студента, об- сфері; брати участь у соціальних проектах і грантоміну досвідом, інформацією; обов’язкове представ- вих програмах; набувати зарубіжного досвіду ролення тьютором висновків співпраці зі студентом, боти у соціальній сфері за кордоном; здобувати кішляху, яким студент розвивався протягом нав- лька споріднених або ж різних спеціальностей у в
чання; пояснення, чому не виконана програма, у одній або кількох країнах.
У вищій школі Польщі велика увага звертачому складність;
– можливість отримати два, і навіть три ється на ефективність самостійного навчання студипломи за час навчання в університеті. Траєкторія дентів, використання інноваційних технологій, зокнавчання представлена в додатках до дипломів, де рема комп’ютерних, запровадження комплексу спезазначено всі дисципліни, які вивчалися під керів- ціальних засобів навчання, активну реалізацію
ництвом тьютора. Формальна вага така сама, а рин- принципу мобільності у навчанні тощо. Так, У Люкова цінність випускника, підготовленого в гнуч- блінському Католицькому Університеті Яна Павла
ІІ підготовка фахівців соціальної роботи здійснюкому середовищі, більша;
– оцінювання студентами якості проведення ється на факультеті Теології. Доступні рівні навчання : бакалаврат (І рівень - стаціонар), магістравсіх занять (анкетування на останньому занятті);
– обов’язкова дослідницька робота кожного тура (II рівень – стаціонар). Соціальний працівник
року – показник якості, підвищення рівня знань – це соціолог, соціальний психолог та менеджер,
що налагоджує роботу з людьми з розрахунку на
студента;
– досвід створення магістерських програм ра- найбільш оптимальний соціальний результат [4].
Cтаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень).
зом зі студентами, які в якості асистентів можуть
викладати розроблений курс у тандемі з виклада- спеціальності: догляд за інвалідами, хворими та
людьми похилого віку, запобігання соціальним
чем.
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проблемам. Cтаціонарне магістерське навчання (2
Комплексне дослідження включає в себе вирівень). Спеціальності: соціальна робота з сім'єю, вчення теоретичних і розробки моделей діагностиспеціаліст з питань сімейної педагогіки.
чних тестів з питань професіоналізації та освіти в
Випускники спеціальності “Соціальна робота” галузі соціальної роботи, екологічної освіти, мобіможуть займати такі посади: соціальний працівник лізації та соціальної інтеграції, соціальної роботи і
спеціалізованих служб; фахівець державної служби розробки різних моделей освіти в галузі соціальної
зайнятості; інспектор соціальної сфери; інспектор роботи, боротьби з соціальною ізоляцією і соціальпенсійного фонду; агент фонду соціального страху- ної підтримки окремих категорій замовників конквання; інспектор благодійного фонду; інспектор з ретних областей (зокрема, Вармінської та Мазурсьсоціальної допомоги; інспектор з призначення пен- кої) Польщі.
сій. За період навчання на спеціальності “Соціальна
Передбачений науково-методичний супровід
робота” студенти засвоюють понад 60 дисциплін, проходження практики студентами факультету соосновними з яких є такі: загальна педагогіка, преве- ціальних наук Вармінсько-Мазурського універсинтивна педагогіка, реабілітаційна педагогіка, соціа- тету в Ольштині (надалі – ВМУ) забезпечує кафельна педагогіка, соціальна робота (теорія і прак- дра соціальної педагогіки, яка розробляє інноватика), технології соціальної роботи, правові основи ційні освітні програми у таких сферах: соціальна
соціальної роботи, інформаційні технології в соціа- робота (бакалаврат) та педагогіка: освіта для дорольній роботі, методи роботи із спеціальними гру- слих з соціальним консультуванням (магістр) та
пами клієнтів, система служб соціальної роботи, сприяє розвитку та впровадженні інновацій у сфері
принципи активізації в соціальній роботі, конфлік- соціальної роботи в регіоні.
тологія та методи вирішення конфліктів, вікова та
В даний час студенти отримують освіту в гапедагогічна психологія, культурологія, логіка лузі соціальної роботи на рівні бакалавра та навтощо.
чання дорослих з соціальним консультуванням на
На цій спеціальності готують кваліфікованих рівні магістра. Випускник соціальної роботи має
фахівців, що забезпечать якісну і швидку допомогу право працювати як соціальний працівник та поміклієнтові на основі глибокого вивчення його життє- чник сім'ї, а також займатися професійною діяльнівих проблем. Характер діяльності вимагає від соці- стю в мережах соціальної допомоги або інших оральних працівників знання широкого кола питань: ганізаціях допомоги. Він також може працювати як
організації системи соціального забезпечення вза- соціальний працівник, який працює з прийомними
галі, відповідного законодавства, елементів соціо- сім'ями, у всіх видах догляду за дітьми, в будинках
логії та економіки, конкретних прийомів індивідуа- соціального забезпечення для дітей, центрів підтрильної роботи з людьми.
мки сім'ї та дітей, неурядових організацій, що підтОсновою професійних знань соціальних праці- римують дітей та сім'ї в місцевих громадах, або совників є дві функціональні концепції: по-перше, ціальних працівників, опікунів або помічників лювласне ідея професіоналізму, по-друге, ставлення дей похилого віку в будинках соціального
до прав людини. Ця робота вимагає не тільки пев- забезпечення або інших центрах підтримки доросних професійних знань, уміння використовувати лих [7].
найпродуктивніші для кожної конкретної ситуації
Виходячи із вищезазначеного проблеми наукоформи, методи, технології соціальної роботи, а й ві- вих досліджень, які проводяться академічним коледповідних особистісних якостей. Особливо важли- ктивом кафедри соціальної педагогіки, дуже різновими є такі індивідуальні якості соціального праці- манітні, але його найширша сфера пов'язана з превника, як гуманістична спрямованість, особиста і дметом соціальної педагогіки як субдисципліна та
соціальна відповідальність, загострене почуття професійно спрямовані до першого робочого місця
справедливості, власна гідність і повага до гідності майбутнього соціального працівника. Так, дослідіншої людини, терпимість, ввічливість, порядність, ницькі інтереси членів команди кафедри спрямоемпатійність (здатність співпереживати, співчу- вані на наступні актуальні питання: педагогічні та
вати), готовність зрозуміти клієнта і прийти йому соціальні аспекти функціонування сім'ї; моделі
на допомогу, уважність, старанність, щирість, ко- професійної підготовки для соціальної роботи; теомунікабельність, соціальна адаптованість.
рія та практика соціальної роботи; соціальна та
Однією із провідних тенденцій практичної під- освітня активізація людей похилого віку; екологіготовки майбутніх соціальних фахівців на рівні лі- чна освіта; соціальні та освітні аспекти досліценціату та магістерських студій відзначимо наяв- дження дітей та молоді.
ність наскрізного науково-методичного супроводу
Сучасна трансформація системи професійної
зі сторони факультету та кафедри. Так, план науко- підготовки майбутніх соціальних працівників у
вого та динамічного розвитку факультету сyспіль- Польщі забезпечена на факультеті педагогіки і псиних наук Вармінсько-Мазурського університету в хології Університету імені Марії СклодовськоїОльштині на 2016-2018 рр. передбачає впрова- Кюрі в Любліні [2]. Особливістю професійної піддження статутного дослідження за темою: „Соціа- готовки є те, що майбутні соціальні працівники,
льно-педагогічні аспекти та умови процесів профе- студенти різних курсів одного факультету прохосіоналізації, екологічної освіти, соціальної активі- дять підготовку за різними навчальними планами і
зації та інтеграції у сфері соціальної роботи. навіть за різними напрямами. У змісті роботи ноПольські та європейські виміри” [7].
вого освітнього напряму навчання – “Соціальна ро-
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бота” студентам І-го курсу до вивчення запропоно- майбутніх соціальних працівників у вищій школі
вано дві спеціалізації: “Профілактика у суспільстві” Польщі, забезпечує актуалізацію та мотивацію на
(Profilaktyka społeczna) та „Неповносправність у се- практичний компонент підготовки в Україні.
редовищі” (Niepełnosprawność u środowisku). Водночас на ІІІ-му, IV-му та V му курсі (ІІ-го курсу
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
немає) також проходить підготовка майбутніх
1. Бондарук І. І. Зарубіжний і вітчизняний досоціальних працівників, але в рамках напряму “Пе- свід підготовки майбутніх соціальних працівників
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тування” (Rynek pracy i doradztwo zawodowe). 2013. – С. 29-33.
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з
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5. https: // www.osvitapol.info/fakulteti/fid/202
центрах зайнятості, біржах праці, закладах посере6. Факультет соціальної роботи в Польщі.
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9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
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швидке реагування системи на зміни соціального oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia i
характеру, запити регіонального ринку праці.
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Розвиток практичної підготовки соціальних studia midzykierunkowe oraz makrokierunki //
працівників в Польщі розглядаємо як складову осо- Dziennik Ustaw.― 2007. ― Nr 164. ― poz.1166.
бливої цілісності й органічної частини освітньої си10. Pracownik socjalny wybrane problemy
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Виконане дослідження актуалізує питання до- 2002 ― 177 s.
цільності вивчення досвіду практичної підготовки
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Аннотация
Термин «культура» несёт чрезвычайно большую смысловую нагрузку и обозначает реальность, находящуюся в состоянии, далёком от равновесного, на пороге самоорганизации. По мнению автора статьи,
структура всеобщего эволюционного смысла культуры оказывается совмещённой с базисными ипостасями эволюции человеческого сообщества. Этими ипостасями являются сам Человек разумный, общество
и культура. Таким образом, в основание исследования проблем развития культуры, целостной модернизации и трансформации общества и человека должен быть положен социокультурный подход, исходящий
из понимания единства культуры и социальности, образуемых активной адаптационной, самоорганизационной и креативной деятельностью и взаимодействием людей.
Abstract
The term "culture" conveys the extremely large meaning and means reality, which is in a state far from equilibrium, on the threshold of self-organization. According to the article's author, the structure of universal evolutionary sense of culture is coincident with the basic guises of the evolution of human society. To these guises
belong Homo sapiens himself, society and culture. Thus, the foundation of research into problems of cultural
development, complete modernization and transformation of society and man must be put to sociocultural approach coming from an understanding of the unity of culture and sociality formed by active, adaptive, self-organizing and creative activities and intercommunication of people.
Ключевые слова: культура, смысл, эволюция, культурные образцы, самоорганизация, системность,
действие, пространство, время.
Keywords: culture, sense, evolution, cultural models, samples, self-organization, consistency, action, space,
time.
Термин «культура» несёт чрезвычайно большую смысловую нагрузку и обозначает реальность,
находящуюся в состоянии, далёком от равновесного, на пороге самоорганизационной «бифуркации» (ветвления). И как следствие: или будет продолжен дальнейший количественный поиск новых
уточняющих его дефиниций, обусловленных неразличением социокультурологии и культуроведения, социальной философии или же произойдёт качественный сдвиг социокультурологического знания, охватываемого им предметного круга явлений
и понятий, который обнажит ещё более глубокий,
всеобщий смысл культуры в жизни человека, её общечеловеческую миссию. Последнее состоится,
если структура всеобщего (системно-самоорганизационного, эволюционного) смысла культуры окажется совмещённой с базисными ипостасями эволюции человеческого сообщества.
Одно из наиболее детальных исследований
этой ветви развития в социокультурологии провёл
В. С. Библер [1, с.234-241].
Возможна интерпретация структуры понятия
«смысл» в соотнесении с духовностью, духом, которая позволяет соединить в нём семантические,

аксиологические и целевые прагматические значимости. Такая интерпретация дана Д. Бомом [2].
«Слово «смысл» (meaning) имеет три толкования: значение, смысл (significance); ценность, значение, смысл (value); цель, намерение, воля
(purpose).
Значение – просто знак, указывающий на чтото. Ценность – имеет тот же корень, что valor и
valiant и означает «сильный» (strong). Мы чувствуем ценность чего-то, когда глубоко затронуты
этим. Более того, если что-то очень значимо, мы
ощущаем ценность этого, в результате чего возникает сильное намерение (воля) иметь, стремиться к
нему.
Эти три слова определяют основные черты
жизни. Жизнь была бы малоценной, если бы в ней
отсутствовал смысл, ибо тогда она была бы лишена
значения, и мы бы генерировали очень мало энергии или цели (воли). Следовательно, дух, хотя его
смысл неуловим и непостижим, всё же имеет могущественное влияние… Без значения, ценности и
цели жизнь имела бы мало смысла… Я бы сказал
даже больше – смысл является основой бытия.
Углубляя смыслы, мы приближаемся к духовности» [2, с. 9]. «Чтобы добраться до истинного
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смысла, нужна когерентность (сцепление, связь, соЭто наглядно подтверждает мысль доктора фигласованность). Некогерентные смыслы по суще- лософии, представителя направления «интерпретаству бессмысленны» [2, с. 11].
тивная антропология» Клиффорда Гирца о том, что
Для того, чтобы дать обобщённое определение вектор биологической эволюции человека, по крайкультуры, учитывая всю «иноприродную» линию ней мере в последние четыре миллиона лет, опреде«семантизации»-«социализации»-«культивироваляется не столько внешними природными фактония» личности, сформулируем базовую гипотезу рами, сколько им же созданной культурной средой.
данного исследования, заключающуюся в том, что Всякий живой организм, чтобы жить и воспроизвофилософский смысл такого определения должен дить себе подобных, должен осуществлять опредебыть сосредоточен на выявлении специфической лённый минимум приспособления к окружающей
роли культуры как исторически инвариантного по- среде. Однако только у человека этот процесс присредника (проводника, «полупрозрачного зеркала») способления осуществляется специфическим обрамежду иноприродной жизнью человека в обществе зом. Именно первобытное человечество сделало
и его природной, психофизической жизнью.
первые шаги на пути формирования культуры и циЭто понимание роли культуры фактически яв- вилизации, что было вызвано необходимостью поляется развитием представлений, высказанных ещё вышения адаптивности, прогресса, экспансии вида
К. Марксом и Э. Кассирером. «Для Кассирера, – от- и противостояния природе, а также сохранения и
мечает А. М. Руткевич, – человек выступает как но- увеличения численности себя как вида.
ситель культуры – человеческая деятельность проИменно в многообразии «посредников-зеркал»
текает в рамках духовной реальности; непосред- конституируется специфически человеческий опыт
ственного контакта с бытием никогда нет, он отождествления и различения индивидуальности и
опосредован культурными формами. Жизнь… яв- социальности на основе триединства актов дейляется как бы предельным понятием, итогом син- ствия, мышления и чувствования, о чём писал
теза всех культурных форм. Но и культура не есть Э. Кассирер [5, с. 101].
продукт рефлексии сознания. Языковое, мифологиКультура явилась как великий посредник
ческое, художественное и даже научное творчество между явным и скрытым, истиной и ложью, обыпротекает в значительной мере бессознательно, оно денным и трансцендентным, откровенным и тайскрыто от самого творящего духа. Однако за всеми ным, прямым и обманным, бытийным и кажуэтими творениями стоит всё же осмысленная сим- щимся, прошлым и новым, самосознанием и самоволическая деятельность, а не инстинктивные ви- выражением и др. С хаотической интенсивностью в
тальные силы» [3, с. 91].
рамках культуры формируются и увековечиваются
Если, как, в свою очередь, отмечал К. Маркс, символ и метафора, знак и загадка, миф и обряд,
животное непосредственно тождественно со иконический образ и мистика чисел, утопия и просвоей жизнедеятельностью, то человек, как тако- рочество, актёрство и роль, маска и жаргон и т. п.
вой, состоялся, лишь опосредовав себя другим чеЭто хорошо понял, например, О. Мандельшловеком, или, так сказать, «вклинив» между собой там, рассматривая проблему жаргонной речи в её
и окружающей средой и другими людьми «посред- оппозиции к языку как хаотическую нагруженность
ника» – многообразные культурные образцы: шаб- жаргона. «Жаргон, или хаос – это «дебри кульлон (знак, слово, изображение, тотем, число, поня- туры», которую от них надо освободить. Жаргонтие и т. д.), ограничение (табу, запрет, моральное ный хаос поcтоянно сравнивается с… пламенем
правило, юридическая норма и др.), способ (ритуал, или лютой стужей, из него как из черновика кульметод, технология и т. п.), символ (знак, зависящий туры черпается нечто, становящееся предметом
от контекста, мифологическое существо, религиоз- «эстетического любования, бескорыстной гордости
ный обряд, литературный герой, герб, флаг и др.), и радости умственных движений», надо его только
ценность (принадлежность к культуре, этносу, па- «схватить», создать концепт, который в миг схвамять об умерших и т. п.).
тывания и становится культурой» [6, с. 27].
Такие культурные образцы выступают как
Особенно важно то, что специфическим про«клинья-посредники»:
дуктивным «механизмом» в циклах опосредования
– между внешним стимулом и инстинктив- (с помощью усиленной резонансной положительной реакцией – временную задержку опосредова- ной обратной связи) стал для каждого данного чения на выбор «лучшей» реакции;
ловека другой человек, находящийся во взаимо– между импульсом активности и сознатель- связи с данным. Об этом, как известно, много разной волей [4] – мотивационную задержку опосре- мышляли Мартин Бубер [7] и Михаил Бахтин [8].
дования на отбор «лучшей» цели (ценности);
Исторический «мониторинг» такого взаимоот– между сознательным актом мыследеятель- ражательного надбиологического, надприродного
ности и рефлексией самосознания – «вытеснен- изощрения и возвышения человека и стала осуную» задержку опосредования бессознательной ществлять культура как инвариантный интегратор
сферой психики;
этого родового механизма-посредника и его функ– другие посредники в различных актах ций, как «закона, порождающего многообразие
иерархического позиционирования индивидуаль- фактов (Э. Кассирер). Именно интегральное – отденостей, их социального взаимодействия, образова- лимое и возобновимое – опосредование индивидутельной, воспитательной и трудовой деятельности умами друг друга явилось квинтэссенцией куль(поддержания основных инстинктов и жизненных туры как процесса «прогрессивного самоосвобожреакций, порядка и ритуалов, проявлений мер экс- дения человека» [5, с. 105].
пансии и защиты, альтруизма, эйфории праздника,
Функция культуры как посредника между конгигиенических норм и т. д., и т. п.).
кретным индивидуумом, сообществом людей и
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свойствами, условиями, контекстом природно-био- эмоциональное воздействие, которое в свою очелогической реальной и исторической жизни закла- редь стимулирует мотивацию достижения (в соотдывается ещё на предкультурной фазе развития че- ветствии с действием механизма гедонистического
ловека. Такими предкультурными посредниками дифференциала). Дальнейшая (культурная) простали, конечно, первые орудия труда. К ним также фессиональная дифференциация является уже
относятся приёмы, способы, процедуры трудовой и следствием. В рамках профессионально специалибытовой деятельности. Например, охота требовала зированных групп передаются знания и навыки,
координации действий, что предполагало суще- выработанные предыдущими поколениями.
ствование предкультуры подготовки, планироваСкладывающееся разделение труда влечёт за
ния и осуществления текущего контроля за ходом собой необходимость воспроизводства знаний, довыполнения этой важнейшей совместной деятель- бытых обществом. Затраты на обучение, а также
ности. Для повышения вероятности успеха приёмы вклад групп специалистов в удовлетворение общих
и способы такой социальной координации так или потребностей могли влиять на общую социальную
иначе фиксировались и получали дальнейшее раз- (культурную) оценку профессиональных групп и
витие. «Усложнение и совершенствование приёмов их деятельности. Происходил процесс зарождения
коллективной деятельности происходило на основе социальных слоёв, которые – отделяясь друг от
функционирования психологических механизмов друга – вследствие своей взаимозависимости обрамотивации и запоминания, которые названы…гедо- зовывали общую социальную структуру, постигаюнистическим дифференциалом» [9, с. 133-134].
щую себя символически как единое целое» [9, с.
Дальнейшие этапы развития средств труда вы- 150-151]. В своей сущности культура с самого
ступили опосредствующим звеном между знанием начала своего зарождения уже выступила как родои практической деятельностью [9, с. 147]. Со вой посредник между прошлым и настоящим,
своей стороны, одними из самых первых соб- настоящим и будущим.
ственно культурных посредников выступили разМожно увидеть, что обобщённое (кумулятивличные культы (животных, предков) и ритуалы. ное) определение культуры включает в себя и менОбъектом ритуалов (колдовства, магии и пр.) ста- тальную (смысл), и эмоциональную (переживание),
новились наиболее сильные и быстрые звери в си- и операциональную (действие) ипостаси этого ротуации после охоты и перед ней. Собственно, не су- дового закона.
ществовало «ничего более организованного, более
Культура (во всеобщем смысле) – это истористрого табуированного, чем магический ритуал» [9, ческий инвариант общественного производства и
с. 137]. Новая опосредующая культурная нагрузка воспроизводства человечества (Б. А. Амантаев и
легла и на ритуалы погребения. Известно, что древ- Э. В. Ланько), включающий усвоенные надбиологиние погребения содержат дополнительные, весьма ческие правила закрепления и приращения умений,
различные объекты, которые могут служить знаком навыков и программ поведения людей (В. Чалидзе),
того, какую роль играл мёртвый при жизни. Таким множество материальных и идеальных образцов
образом, культура погребения стала посредником (паттернов), символов, с которыми и через которые
между живущей, действующей группой и «поту- человек соотносит элементы и акты своего сознасторонним» миром [9, с. 137].
ния, поведения и взаимодействия с людьми
Важное место в становящейся первобытной (Н. С. Розов), позиционирование норм и традиций
культуре принадлежит функции посредничества мироотношения, коллективных, этнических значимежду разными иерархическими и возрастными мостей и личностных смыслов, нравственных, эстегруппами племени. Исходными культурными «нор- тических и других ценностей, игры и праздника,
мами совместной жизни стали фиксированные в духовности и истинности (П. А. Сорокин, Л. С. Вывиде строгой системы правила, регулирующие вза- готский, А. Н. Леонтьев, Г.-Г. Гадамер, Г. Помеимоотношения между членами общины, воспита- ранц, В. С. Библер, А. А. Пелипенко, И. Г. Яковенко
ние детей, обряды инициации (посвящение в ста- и др.).
тус взрослых) и т. п.» [9, с. 139]. При принятии
Культурные образцы (паттерны, артефакты,
групповых решений представляется весьма вероят- посредники) – это шаблон (знак, слово, изображеным наличие культурно фиксированной «стабиль- ние, тотем, число, понятие и т. д.), ограничение
ной иерархии, зависящей от уровня и характера со- (табу, запрет, моральное правило, юридическая
циальной компетентности» [9, с. 150].
норма и др.), способ (ритуал, метод, технология и т.
Исторически инвариантное значение приоб- п.), символ (знак, зависящий от контекста, мифолорела культура как посредник передачи изобрете- гическое существо, религиозный обряд, литературний, технологий, приёмов и навыков их производ- ный герой, герб, флаг и пр.), ценность (принадлежства и применения между поколениями людей. «Ле- ность к культуре, этносу, память об умерших и др.)
жащие в основе этой технологии приёмы… должны [10].
передаваться от поколения к поколению. Причём
Иначе говоря, культура выступает одновреречь идёт о последовательности поколений специа- менно как особое условие и способ воспроизводлистов, чья деятельность начинает приобретать ха- ства и обновления людьми общественной жизни,
рактер профессии» [9, с. 141]. «При этом возрастает как путь адаптации человека к обществу и как престепень идентификации индивида с его социальной одоление социальной инерции, как усвоение накопфункцией. Способности «врастают» в необходи- ленного опыта и как самореализация личности.
мые формы социальных потребностей, получая в
По мнению Н. Лумана, на уровне общей сирезультате удовлетворения последних оценку, со- стемы действия остается еше «поддержание скрыответствующую их качеству, и оказывая обратное того образца» или, иначе говоря, координация ин-
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струментальной ориентации – не-отказ, не-прене- видуальной самореализации, к процессу индивидубрежение структурными образцами – с внутрен- ализации и подчинить её своему тотальному конними ориентациями, т.е. с ориентацией на саму си- тролю» [14, с. 9].
стему действия, а не на окружающий мир. Сюда
При этом мерой культуры (в упрощённом ваПарсонс помещает «культуру»… Культурные об- рианте) Валерий Чалидзе предложил считать «средразцы отвечают за возможность реактивировать по- нее число правил, усвоенных индивидуумами на
веденческие образцы, в частности, роли и отдель- данный момент или усвояемых ими за время
ные типы действия в ситуациях, разделенных боль- жизни» [4, c. 149]. Продолжая идти в «обобщаюшими временными промежутками. В любом щем русле», следует, конечно, дополнить необхослучае, это одно из возможных определений куль- димый, но абстрагированный в этом определении
туры…. Его понятие культуры охватывает и воз- меры культуры аспект прагматики специфичеможность повторного использования языковых скими разномерными аспектами семантики, этики
комбинаций, т.е. объединяет то обстоятельство, что и эстетики. Вместе с тем, целостная философская
мы помним слова и грамматику, и то, что мы можем установка на выявление всеобщего (родового)
повторно использовать молоток, после того как на смысла культуры требует осмысления, по отдалёнпротяжении нескольких недель его никто не ис- ной аналогии с космологическим антропным принпользовал, но нам известно, где он лежит и для чего ципом, специфического культурно-антропного
он нужен. Все это удачно называется условием ин- принципа. Если уж оказалось, что предпосылки четегрируемости совокупной системы действия. (При ловека заложены на фундаментальном физическом
этом интегрируемость понимается не в значении уровне (параметров элементарных частиц), то тем
отдельной функции интеграции, а в значении си- более оправданно полагать, что в основаниях кульстемной интеграции без опоры на знаки) [11, с.33].
туры лежат базовые атрибуты человека.
Обнаружив связь между культурными образИнтересно в этой связи диалектически продуцами и системой действия, необходимо указать на манное (сейчас лучше говорить, системно-синергеих различие. К.Гирц по этому поводу пишет: «Один тическое) понимание О. Мандельштамом родовой
из наиболее плодотворных приемов различения идеи культуры, о чём пишут С. С. Неретина и
культуры и социальной системы – но далеко не А. П. Огурцов [6]. Отметим, что вслед за П. А. Соединственный – представить культуру как упорядо- рокиным [15], как пишут авторы, «многие культученную систему смыслов и символов, на языке ко- рологи связывают идею культуры с родом, с традиторых происходит социальное взаимодействие, и цией, но у Мандельштама имя «род» – … нечто обсоциальную систему – как модель самого социаль- щее, что присутствует в ней полностью и
ного взаимодействия. На одном уровне существует одновременно (философское определение, рождёнсистема представлений, выразительных символов и ное в античной философии). Это… собрание за одценностей, посредством которых человек опреде- ним столом разных людей, хотя и одновременно –
ляет свой мир, выражает свои чувства и высказы- в некий момент, но не происходящих от одного
вает свои суждения, на другом – вечно продолжаю- корня. Это разные (разночинные) люди, которых
щийся процесс интерактивного поведения, устой- объединяет неистовость духовного напряжения…
чивую форму которого мы называем социальной Это род единичных личностей, представляющих
структурой. Культура – это носитель смыслов, по- некое (ими выраженное) всеобщее, то есть чисто
средством которых люди интерпретируют свой философское представление всеобщего бытия-вжизненный опыт и направляют свои действия, со- литературе (культуре)» [6, с. 28-29]. В таком понициальная структура – форма, которую принимают мании родовая культурная социальность заложена
эти действия, реально существующая сеть социаль- уже на уровне единичности «человека вполне», как
ных отношений. Культура и социальная структура, высказался Наполеон о Гёте. По-видимому, так последовательно, - нечто иное, как различные аб- своему Мандельштамом был прочитан культурнострактные выражения одних и тех же явлений. антропный принцип.
Одна абстракция рассматривает социальное дейСпускаясь при этом на уровень психобиологиствие с точки зрения его вклада в функционирова- ческой и психосоциальной инфраструктуры кульние определенной социальной системы» [12, с.60].
туры, можно эксплицировать три разновидности
Формируясь в пространстве культуры, жизнь и истоков культурной эволюции человека:
деятельность человека включает усвоение, пере– филогенетические, основанные, главным
дачу и новое приспособление и обновление норм образом, на подражательном инстинкте гоминидов,
(принципов, правил и стандартов), ценностей, ис- появлении у первобытного человека ментальных
тин и переживаний. Консерватизм социальных ин- программ научения, неоднозначного выбора реакститутов их стремление к «вековечной» неизменно- ции и формировании коллективного бессознательсти критиковал Чокан Валиханов: «Я вижу теперь, ного;
что трудно одному бороться со всеми, вижу, что ис– онтогенетические, означающие спонтантина, как бы она ни была светла, не может изгнать ный выход за стереотипы, ситуативные озарения,
самых неверных заблуждений, когда они были догадки, осознание мышления «Я», вытесненный
освящены временем, и особенно у киргиз» [13, пласт бессознательного и проявления сознательной
с. 15]. Общество стремится сохранить свою ста- воли;
бильность, «гомеостазис», а яркие, самобытные
– фенотипические, включающие индивидуличности, индивидуальности – самые неподходя- альные установки и особенности мыследеятельнощие для этого объекты: «Цель общества – смирить сти, усвоенные индивидуумом идеалы, образцы и
гордыню «мятежника», подавить его волю к инди- правила поведения, отбора фактов, знаний и алгоритмов решений.
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С точки зрения представлений о социальной такие как традиции, обычаи, научно-технические,
самоорганизации [16; 17], речь здесь в сжатом виде прикладные, художественные и другие явления
идёт о развёртывании начальных фаз процессов са- культурной жизни общества. К ним также могут
моорганизации и эволюции культуры в форме диф- быть отнесены формы общественного сознания и
ференциации и интеграции на трёх инфраструктур- вопросы социальной организации общества. Втоных уровнях:
рой уровень – это анализ внутренней структуры и
– онтологики первоначальных культурно-ан- взаимосвязей феноменов культуры (в искусстве, ретропных установлений (институтов),
лигии, науке, социальной, политической и эконо– гносеологики методов познания и ключе- мической организации и т.д.). Например, до настовых понятий,
ящего времени в последнем (из указанных) «фено– аксиологики желаний и идеалов.
мене» наблюдалось неравномерное, неравновесное,
Аналогично структурирование социальной са- распределение ресурсов, материальных благ, бомоорганизации у Ричарда Пайпса, выделяющего гатств, информации и др. между членами общества
институты (жёсткие, неустранимые установления, и их группами, да и распределение самих людей по
правила); понятия, или смыслы и принципы (идеи, территории планеты и отдельных стран (так назыжелания, образы, идеалы, ценности) «нормальной ваемая урбанизация) так же очень неравномерно
жизни» [17, с. 17].
[19, с.253-254]. Третий уровень анализа – наиболее
В порождении первоначально мыслимых общий, философский, это культура – как явление,
«квантов культуры» («мемов») у перволюдей в про- как система, как подсистема общей единой системы
цессе их самоорганизации участвовали и мотивы «общество», ее внутренние составляющие, их взаивыживания, и напряжённые эмоции, и усилия воли, мосвязи и структура. В частности, культура как
и заинтересованность в коммуникации. Мысль в фактор антропогенеза, как источник устойчивого,
мозгу у первочеловека, впоследствии развернувша- ускоренного развития человечества.
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Анотація
У статті виокремлено загальновживані дефініції образу, описано поняття через призму наукової моделі Зображення – Знак – Символ – Образ, проаналізовано перші дослідження образу у філософії, психології, частково мистецтві та соціальних комунікаціях, визначено, що образ має філософське коріння, однак
найширші дослідження з теми проводяться саме в психологічних науках. Найпізніше поняття почали досліджувати в публіцистиці.
Abstract
In the article is described definitions of the image, described the concept through the prism of the scientific
model of Image - Sign - Symbol - Image, analyzed first studies of image in philosophy, psychology, partly in art
and social communications, determined that the image has philosophical roots, but the broadest research on the
subject is conducted in psychological sciences. The latest concepts have been investigating in journalism.
Ключові слова: образ, філософський образ, психологічний образ, художній образ, публіцистичний
образ, дефініція, походження образу.
Keywords: image, philosophical image, psychological image, artistic image, journalistic image, definition,
origin of the image.
Вступ. Сьогодні процес наукового дослідження поняття «образ» несправедливо призупинено. На нашу думку, це зумовлено активізацією
розвитку електронних та digital медіа, кількісною
перевагою інформаційних жанрів журналістики
над аналітичними й тим паче художньо-публіцистичними, тенденцією до скорочення розміру журналістських текстів та тяжінням до новинних медіа
загалом. Говорячи про це поняття, першим на думку спадає саме художній або публіцистичний образ, згадуються літературні персонажі або відомі
персони, про які ми часто читаємо або дивимося по
телевізору. Образ – абстрактне поняття, яке неможливо ні побачити, ні почути, ні відчути. Попри ширину охоплення дефініції образу це поняття є предметом дослідження багатьох наук, серед яких філософія, психологія та інші. Тому, щоб чітко
з’ясувати природу образу та його походження, варто звернутися до тих наук, які перші заговорили та
звернули увагу науковців до цього поняття.
Результати та обговорення. Образ як мистецька категорія становить собою не пересічний
матеріал не тільки для літературознавчого та публіцистичного, але й для філософського аналізу, особливо із застосуванням міждисциплінарних методів,
як-от, наприклад, психоаналітичного. Різні аспекти

образу розглядалися літературознавцями Київського університету кінця ХІХ-початку ХХ століття,
причому в їхніх працях наявні філософські проблеми образо творення.
Українському слову «образ» відповідають давньогрецьке «ейдос» (вигляд), німецьке Bild, французьке image, англійське image, picture, польське
obraz [16, с. 75]. Попри велику кількість дефініцій
поняття образу найбільш простим та загальновживаним є таке: образ – специфічна для літератури й
мистецтва конкретно чуттєва форма відображення
дійсності [4, с. 1025]. Літературознавець, професор
Олександр Галич у своїй праці «Теорія літератури»
звужує визначення поняття й говорить про образ як
про специфічну форму буття художнього твору в
цілому й усіх його складових елементів зокрема [5,
с. 115].
Дослідник візуальної комунікації Артур Бергер розглядає досліджуване нами поняття з боку
тільки видимих предметів і пише, що образ – це набір символів, кожен з яких має особливе значення,
в деяких образах існує множинність різних рівнів
значення і взаємодії між ними. Образ – завжди досяжний і матеріальний [3, с. 148]. Схожу думку поділяє й дослідниця Абрарова З. Ф. Наприклад, у
своєму дисертаційному дослідженні вона дає таке
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визначення образу: «... образ є формою візуального
Сучасний російський соціолог та публіцист
вираження інформації, що володіє структурною ві- Сергій Кара-Мурза, продовжуючи думку про знак
дповідністю з висловлюваним в ньому предметом, та символ, наголошує на тому, що знак – інформаі пережита людиною в якості реально існуючого ційна система із символів [11, с. 312]. У свою
об'єкта» [1, с. 35]. Однак чи має більшість образів чергу символ – предмет або дія, які є умовним позвізуальну форму? Пов'язувати його лише з однією наченням якогось образу, поняття, ідеї [25]. Америмодальністю (зоровою, слуховою, тактильною і канський дослідник соціальної комунікації Артур
т.д.) є помилкою, тому що образ, як і об’єкт-оригі- Бергер доповнює думку про зв’язок символу та
нал що ним виражається, є полімодальним [22, с. знаку й наголошує на тому, що образ – пов’язаний
167-170].
з інформацією, цінностями, вірою, установками й
Думку про полімодальність підтверджує також ідеалом людей. Цей зв’язок важко назвати природНечкіна М. В. і вважає, що образ полягає в концен- нім, бо нам необхідно враховувати інтерпретації ветрації, цілісності частин, які становлять собою як- ликої частини символів і знаків, які виступають ваесь одне нерозривне поняття, кінцева функція об- жливою складовою частиною образу [3, с. 132].
разу – уречевлення, причому втілення образу досяОднак, постає інше питання: як розшифрувати
гається завдяки мінімальним словесним засобам, інформацію, яка закладена в знаках та символах?
оскільки вербально вмістити весь спектр немож- Для цього потрібно підібрати правильні коди.
ливо. Тобто засоби вираження образу є різноманіт- «Коди – засоби розуміння знаків, можуть розгляданими, однак їхня кількість – концентрована й неве- тися як система умовностей і звичок, яка прополика.
нується нашою культурною традицією. Більше
Попри велику кількість дискусій, науковці все того, те, що ми називаємо культурою в загальнож визначили, що образ виконує значну роль під час людському розумінні, можна визначити як
наукового пізнання, тобто є не тільки літератур- набір кодів» [3, с. 130]. Тобто знаки залишаться станою, але й філософською категорією, є невід'ємним лими при будь-яких умовах, у той час як залежно
моментом філософського, психологічного, соціоло- від обставин (людини, що інтерпретує) може змінигічного, естетичного та публіцистичного дискурсів. тися код.
Відомий дослідник психологічної науки Леонтьєв
Насамкінець маємо такий зв’язок: ЗобраД. А. наголошує, що, з одного боку, слід відрізняти ження – Знак – Символ – Образ.
психічний образ від образу як естетичної категорії ,
Сергій Кара-Мурза у книзі «Маніпуляція свіа з іншого – художні образи від публіцистичних [14, домістю» наголошує, що крім природних і біологіс. 3-14]. Дослідниками виокремлено також найго- чних потреб, для задоволення яких існують речі,
ловніші чинники структури образу: свідоме – несві- людина має потребу в образах. Ця потреба не менш
доме, індивідуальне (нетипове) – типове (але не бе- фундаментальна [11, с. 421]. А французький дозособове) [13, с. 110] суб’єктивне - об’єктивне, при- слідник Гюстав Ле Бон (один із засновників колекчому процес творчості, переживається «як нове тивної психології) писав: «Натовп, здатний миоб’єктивно» [29, с. 5].
слити тільки образами, сприймає тільки образи».
Українська дослідниця соціальних комуніка- Далі він продовжував: не факти самі по собі вражацій Вікторія Гридчина говорить про образ через ють народну уяву, а те, яким чином вони розподіляпризму такої моделі як Зображення – Знак – Сим- ються і представляються натовпу [11, с. 447]. Тобто
вол – Образ. Вона розпочинає логічний ланцюжок здатність до створення образів є соціальною ознаще з періоду появи перших зображень, епохи верх- кою ознаки.
нього, або пізнього палеоліту (35 тис. років тому)
Цікаво, що науковці все ж не дійшли спільної
[8, с. 193-195]. Гридчина голошовує на тезі, що най- думки щодо походження образу, тобто у якій цапростіші орнаменти не можна вважати просто ма- рині вперше почало досліджуватися це поняття.
люнками, вони є першою світоглядною ілюстра- Послідовники філософської теорії виникнення обцією, яку намагалися зберегти й передати як певну разу вважають, що поняття образу зародилося ще в
інформацію. До того ж, за словами італійського до- часи Античності, й пов’язують його із науковою діслідника Е. Анноші «мова зображень – це допи- яльністю філософа Платона. У діалозі «Кратил»
семна форма комунікації, архів даних ранньої Платон зауважує, що столяр, який створює новий
епохи історії людства» [2, с. 655]. Цей же досліник човник замість розколотого, потребує його початпояснює й другу ланку в логічному ланцюжку Вік- кового образу [17, с. 128]. Платоном була закладена
торії Гридчиної – знак. У науковій праці «Історія традиція розуміння образу як зразка – тобто праобсвітового мистецтва» Е. Анноша пише: «Спочатку разу, який може мати як духовну, так і матеріальну
був знак, породжений необхідністю заявити права природу [22, с. 167-170]. Образ ом у філософії наволодіння територією (відбитки людської долоні)» зивають результат і ідеальну форма віддзеркалення
[2, с. 656]. Тобто первісні зображення, окрім безпо- об'єкту в свідомості людини, що виникає в умовах
середньої інформації про предметне значення, суспільно-історичної практики, на основі та у фонесуть ще й приховане. «Знак – зображення, яке має рмі знакових систем. На плотському рівні пізнання
тільки одне, лише йому властиве спеціалізоване образами є відчуття й сприйняття, на рівні логічзначення. Знак повинен як можна лаконічніше й ного мислення — поняття, думки й висновки.
точніше передавати конкретну інформацію» [18, с. Об’єктивним джерелом образу є предмети і явища
296].
матеріального світу, тому образ завжди вторинний
по відношенню до свого оригінала.
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Своєрідність образу у філософії полягає в
Дослідники мистецтва та художнього слова
тому, що він – суб'єктивний та ідеальний, не має са- віддають першість в образотворенні античному фімостійного буття поза відношенням до своєї мате- лософу Аристотелю. Починаючи з теорії наслідуріальної основи – об'єкту віддзеркалення. Образ вання, або мімезису, Аристотель у своєму трактаті
об'єктивний за своїм змістом в тій мірі, у якій він «Поетика» розглядає художній образ як нову фовірно відображає об'єкт. Але образ об'єкту ніколи рму реальності (область ймовірного), а його втіне вичерпує всього багатства своїх властивостей і лення – як одну з вищих форм творчої діяльності
суб’єктивних форм: оригінал багатший за свою ко- [21, с. 199]. Значну роль у дослідженні форм образів
пію. Виникнувши одного дня, образ набуває відно- відіграв німецький письменник Томас Манн. Він
сно самостійного характеру і грає активно-дієву стверджував, що художній образ має безліч форм:
роль в поведінці людини:регулює її, здійснює фун- процес «суб'єктивного поглиблення» в матеріалі
кції управління діями [24].
має образну форму, образи людей, картини приЗагалом у гносеологічному дискурсі образ ха- роди, урбаністичні пейзажі, образи речей і таке
рактеризується через систему взаємодії суб'єкта і інше, перетворені за допомогою уяви, об’єднані нооб'єкта, через активне, перетворююче ставлення су- вими зв’язками завдяки конструктивному мисб'єкта до дійсності. Головна його риса – репрезен- ленню художника.
тація ідеального, по'єднаного з морально-етичними
Дослідження образу в контексті науки про сой соціально-культурними цінностям, оцінюваль- ціальні комунікації, тобто публіцистичного образу,
ними судженнями [26].
почалися тільки в середині ХХ століття. Проблема
На думку вчених-психологів першодослідни- в тому, що довгий час поняття «публіцистичний обками образу були Едвард Титченер та Френсіс раз» було синонімом «художнього образу» й взаГальтон. Представник експериментальної психоло- галі не розмежовувалося, однак із початком наукогії Е. Тітченер писав: «образи представляють собою вої діяльності таких вчених як В. Й. Здоровега, В.
елементи ідей і відображають переживання, які не В. Учонова, М. І. Стюфляєва, Є. І. Пронін, Є. П.
пов'язані з поточним моментом – наприклад ті, що Прохоров, М. С. Черепахов та інші. публіцистичвідбуваються в нашій пам'яті» [27, с. 478]. Френсіс ний образ набув окремого значення [20, с. 178].
Гальтон, працюючи над створенням своєї теорії
Розробкою поняття «образ» стосовно журналіпсихічної спадковості, висуває гіпотезу про спад- стських текстів теоретики зайнялися в 1960-і роки.
кову схожість процесів уяви. Щоб довести це, він Очевидно, що термін «художній образ» не міг бути
звертається до вивчення теорії асоціацій, в основі застосований в дослідженнях нехудожнього матеріяких, на його думку, лежать психічні образи. Зго- алу, і в науковий обіг було введено поняття «публідом деякі принципи вивчення образів, використані цистичний образ». Як зазначає П. П. Камінський,
Гальтоном, лягли в основу дослідження образної поняття «публіцистика» і «журналістика» за радянсфери в рамках когнітивного напрямку [15, с. 180]. ських часів вважалися подібними й часто викорисПродовжуючи думку про розвиток образів у психо- товувалися як синоніми [10, с. 97-105]. Ймовірно,
логії, не можна не згадати й про наукові відкриття так закріпилося визначення «публіцистичний обшвейцарського психіатра та науковця Карла Гус- раз», а не «журналістський».
тава Юнга. На відміну від Зігмунда Фрейда, який
Дослідники звернули увагу на те, що образи в
розглядає образи як психічні копії інстинктів і ба- художньому і в журналістському тексті не ідентижань, Юнг називає образи первинними активними чні в силу того, що в основі першого лежить авторфеноменами духовного життя. Згідно з ідеями ська вигадка, а в основі другого – документальний
Юнга, здатність психіки створювати образи дає лю- факт. Є. І. Пронін акцентував увагу на відмінності:
дині можливість переживати реальність, оскільки «Тільки наявність реального і конкретного факту
«ми безпосередньо живемо виключно в світі обра- робить образ журналістським, відрізняє його від обзів» [28, с. 57]. Образи у дослідника – не просто ре- разів інших типів творчості» [19, с. 65]. Навколо
презентація, а й феномен, що виконує активну, тво- цієї властивості публіцистичного образу і розгоррчу функцію.
нулася основна дискусія в науковому співтоварисПро першочерговість образу у психології гово- тві в 1970-80-і роки. Питання полягало в тому, нарить і радянський дослідник та психолог П. Я. Галь- скільки вільно журналіст може дозволити собі поперін: «Аналіз побудови образу, його функціону- водитися з фактами. З одного боку, щоб мати вплив
вання та розвиток – прерогатива психології, яка ро- на аудиторію, текст повинен бути виразним та яскзглядає його як процес, який грає важливу роль в равим, насиченим влучними образами. З іншого
системі психічної регуляції діяльності людини. Об- боку, творчі пошуки автора обмежені вимогою дораз втілює в собі сутність психічного» [6, с. 178].
кументалізму. З приводу документалізму як основЗагалом, питання природи образів і справді до- ного журналістського методу та найважливішої
сліджує психологія. Представник діяльнісного під- ознаки публіцистичного образу в науковому сереходу у психології Л. Рубінштейн, здійс- довищі й досі точаться дискусії.
нивши аналіз природи психіки, зазначив, що у
Слушну
думку
щодо
документалізму,
діяльності суб’єкта відбувається психічне відобра- суб’єктивізму та авторського вимислу висловили
ження об’єкта у вигляді образу – ідеальної форми український дослідник та журналістико знавець Войого існування [23, с. 213]. Тобто всі речі ми сприй- лодимир Здоровега та російський науковець, промаємо як образи.
фесор кафедри соціальних комунікацій МДУ імені
Михайла Ломоносова Максим Кім.
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У своїй фундаментальній праці «Теорія та ме4. Великий тлумачний словник сучасної
тодика журналістської творчості», доповненій та української мови / уклад. голов. ред. В. Т. Бусел. –
переробленій у 2004 році, Володимир Йосипович К., Перун, 2005. – С. 1728.
пише, що поділ образу в публіцистиці на види до5. Галич О. А. Теорія літератури / О. А. Галич,
сить умовний. Багато залежить від жанру, манери В. В. Назарець, Є. Д. Васильєв // Підручник, 4-е
письма, індивідуального стилю. Звичайно, у струк- вид., стереотип. – К., Либідь, 2008. – С. 488.
турі статті образний елемент буде значно меншим,
6. Гальперин П. Я. Введение в психологию /
ніж у структурі нарису чи есе. У статті домінува- П. Я. Гальперин. – М., Директ-Медиа, 2008. – С.
тиме словесний образ, іноді деталь, рідше-лаконі- 275.
чна образна картина, у фейлетоні, нарисі, памфлеті
7. Гридчина В. В. Природа образу / В. В.
– образ-персонаж. Та у публіцистиці вони підпо- Гридчина // Вчені записки Таврійського
рядковані єдиній меті – найбільш повному і яскра- національного університету ім. В. І. Вернадського.
вому розкриттю авторської думки. Крім того, у пу- Серія «Філологія. Соціальна комунікація». – 2008.
бліцистиці образ не має самостійного значення, він – Том 21 (60). – №1. – С. 277-284.
поєднується з логічними доказами, діловими опи8. Гридчина В. В. Візуальне сприйняття
сами явищ і фактів [9, с. 217]. Володимир Йосипо- образу і знаку: психологія і семіотика / В. В.
вич розглядає співіснування художнього та публі- Гридчина // Культура народів Причорномор’я.
цистичного образів згідно з поділом на жанри.
– 2007. – №101. – С. 193-195.
Схожої думки притримується й Максим Кім,
9. Здоровега В. Й. Мистецтво публіціста / В.
який в одній із наукових праць у 2001 році написав: Й. Здоровега. – К., Радянський письменник, 1966. –
«Образи публіцистики мають синтетичну природу. С. 175.
З одного боку, в них сильно виражене чуттєво-емо10. Каминский П. П. Принципы исследования
ційне начало, з іншого, – логіко-понятійне. Звідси публицистики на современном этапе / П. П.
специфіка публіцистичного образу: з одного боку, Каминский // Вестник Томского государственного
в ньому проявляється чуттєво-емоційне сприйняття университета. Филология. – 2007. – №1. – С. 97-105.
творцем дійсності, а, з іншого, – образи, що вини11. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием
кли на цій основі, «опромінюються» авторськими / С. Г. Кара Мурза. – М., Эксмо, 2006. – С. 864.
ідеями і думками». У цій же праці автор називає пу12. Ким М. Н. Технология создания
бліцистичний образ «поетикою документального журналистского произведения / М. Н. Ким. – СПб.,
письма», а ось художній образ – «вже не як «сама Изд-во Михайлова В. А., 2001. – С. 320
реальність», а як її ідеальна реконструкція, «як мо13. Левчук Л. Т. Естетика / Л. Т. Левчук //
дель», яка активно співвідноситься з оригіналом» Підручник для студентів ВНЗ. – К., Вища школа,
[12, с. 98].
1997. – С. 399.
Висновок. У науковій статті ми проаналізу14. Леонтьев Д. А. Личностный смысл и
вали походження поняття образу через призму фі- трансформация психического образа / Д. А.
лософської, психологічної, мистецької та публіцис- Леонтьев // Вестник Московского университета. –
тичної наук і зробили висновок, що природу образу Серия «Психология». – 1988. – № 2. – С. 3–14.
вперше почали досліджувати філософи, а детально
15. Нартова-Бочавер С. К. Диференціальна
продовжили – науковці-психологи. Вперше про по- психологія / С. К. Нартова-Бочавер. – М ., Флінта,
няття образу науковці дізналися з філософських 2008. – С. 280.
трактатів Платона та Арістотеля, а вже потім – пси16. Образ / Автор-укладник Ю. І. Ковалів //
хологічних праць Е. Титченера та Ф. Гальтона. Ве- Літературознавча енциклопедія у 2-х томах. – Т. 2.
ликий внесок у дослідженні образу зробили такі на- – К., Академія, 2007. – С. 624.
уковці як З. Фрейд, К. Юнг, П. Гальперін.
17. Платон Кратил / Платон //Твори в 3-х
Щодо соціальнокомунікаційних наук, теорети- томах. – Т. 1. – М., Вид-во Олега Абишко, 1968. –
ками художнього та публіцистичного образу є В. Й. С. 623.
Здоровега, В. В. Учонова, М. І. Стюфляєва, Є. І.
18. Полная энциклопедия символов / сост. В.
Пронін, Є. П. Прохоров, М. С. Черепахов. Проте до- М. Рошаль. – СПб, Сова, 2006. – С. 515.
слідження публіцистичного образу почалося тільки
19. . Пронин Е. И. Выразительные средства
в 60-ті роки ХХ століття.
публицистики/ Е. И. Пронин // Автореф. дис. на
получ. науч. степени канд. филол. наук: 10.01.10. –
М., 1984. – С. 395.
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Анотація
Освіта майбутнього – інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір, інноваційний та мисленнєвий «апгрейд» освітнього процесу вимагають розширення інтернет-платформ та періодичних видань
освітньої спеціалізації, залучення нового покоління спеціалістів, котрі усвідомлюють інноваційний зміст
освіти та здатні його розвивати. В статті розглядається сучасний стан розвитку освітньої журналістики в
України, розмежовуються поняття освітньої та педагогічної журналістики, визначаються можливі перспективи розвитку освітньої журналістики України в рамках освітньої реформи.
Abstract
Education of the future - integration into the international educational and scientific space, innovative and
intellectual "upgrade" of the educational process require the expansion of Internet platforms and periodicals of
educational specialization, attracting a new generation of specialists who understand the innovative content of
education and are able to develop it. The article examines the current state of the development of educational
journalism in Ukraine, delineates the concepts of educational and pedagogical journalism, determines the possible
prospects for the development of educational journalism in the framework of educational reform.
Ключові слова: освітня журналістка, освітня журналістика в Україні, педагогічна журналістика, освітні ЗМІ, освітні інтернет-портали, освітня реформа.
Keywords: educational journalist, educational journalism in Ukraine, pedagogical journalism, educational
media, educational Internet portals, new Ukrainian school, educational reform.
Вступ
Актуальність нашого дослідження зумовлена
зростанням ваги освіти як чинника соціалізації та
формування особистості, відсутністю ефективних
джерел комунікації між освітньою пропозицією
(школи, університети), педагогами, учнями(студен-

тами) та батьками, важливістю освітніх ЗМІ як способу забезпечення надійної та точної інформації у
освітній сфері. Також тема розвитку освітніх ЗМІ є
важливою з точки зору освітньої реформи в Україні
(реформа Нової школи, Закон «Про освіту», майбу-
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тні зміни до освітнього законодавства, комунікаційна стратегія МОНУ до 2020, створення нових
органів управління у сфері освіти).

Нова українська школа
Освіта.ua
Педпреса
Рис.1 Основні а́ктори на ринку інтернет-видань освітнього спрямування в Україні
Освіта майбутнього – інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір, інноваційний та
мисленнєвий «апгрейд» освітнього процесу вимагають розширення інтернет-платформ та періодичних видань освітньої спеціалізації, залучення нового покоління спеціалістів, котрі усвідомлюють
інноваційний зміст освіти та здатні його розвивати.
Дані медіа-моніторингу компанії Looksmi
«Стан української системи освіти за 2016 рік» демонструють, що тема освіти висвітлюється менше
за інші актуальні урядові теми – критичний дефіцит
аналітичних матеріалів у ЗМІ національного рівня,
відсутні рекламні та комунікаційні кампанії стосовно реформ освітньої галузі [2]. Частка матеріалів,
що стосуються сфери науки не перевищує 1% (переважно питання фінансування та необхідність перегляду політики із надання вчених звань). Тематика матеріалів про вищу освіту в основному теж
зосереджена навколо фінансових питань (стипендії,
заробітна платня, реорганізація та скорочення
вишів). Тема НАЗЯВО має найбільший показник
негативних публікацій серед усіх тем про освіту
(медіа-моніторинг компанії Looksmi “Стан української системи освіти за 2016 рік”).
На сторінках українських видань майже відсутні матеріали, що стосуються професійно-технічної освіти [2]. А саме цей рівень освіти потребує
наймасштабніший реформ, оскільки потреба держави в представниках робочих спеціальностей висока, а престиж професійно-технічної освіти низький через усталені стереотипи про професійну
освіту як «прихисток для недоучок та дітей із
соціально неблагополучних сімей». Відповідно до
Комунікаційної стратегії МОНУ, профтехосвіта
страждає від низького рівня висвітлення в національних медіа, а в регіональних ЗМІ висвітлюється
переважно в контексті скорочення фінансування з
державного бюджету, передачі фінансування на
місцевий рівень. Акцент повідомлень – на соціальній, а не на освітній ролі профтехосвіти. Професійно-технічна освіта не висвітлюється як можлива точка росту, важлива для забезпечення потреб
ринку праці.
Окрім того, ми зауважили, що на інших потужних інтернет-порталах освітнього спрямування

(«Освіта.ua») теж не приділяють належної уваги
проблемам галузі професійно-технічної освіти. На
порталі «Освіта.ua», на відміну від «Педпреси» відсутній спеціальний розділ, що стосується ПТО [4].
Можна зауважити, що на державному рівні відсутній привабливий образ цього рівня освіти, тож, зважаючи на попит на ринку спеціалістів, підготовкою
котрих займається саме навчальні заклади професійно-технічної освіти, необхідним є покращення
попереднього комунікаційної стратегії та створення нового, якісного підходу до висвітлення проблем сфери із залучення фахівців сфери, що можуть
працювати з інформацією і здатні її зрозуміло подати. На сьогодні помітний брак експертів, що спеціалізуються з питань профтехосвіти.
Більшість публікацій на тему освіти виражені
нейтрально (88%, медіа-моніторинг компанії Looksmi “Стан української системи освіти за 2016 рік”).
Про новини освітньої галузі (зокрема, реформи)
аудиторія дізнається переважно з телебачення та
радіо (65%), де цим темам присвячено небагато
часу в межах інформаційних програм, частка друкованих ЗМІ – 10%. Водночас ситуаційний аналіз,
проведений командою Комунікаційної стратегії
МОНУ показав, що реформа освіти не входить у
п’ятірку реформ, про які громадяни знають. Понад
2/3 спікерів з теми освіти – офіційні особи(джерело:
соціологічне дослідження “Громадська підтримка
освітніх реформ”, Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України,2016). Почерпнути
необхідну інформацію освітяни можуть з сайтів
МОНУ чи спеціалізованих або вузькоспеціалізованих видань, натомість для широкої аудиторії пропозицій на ринку ЗМІ не так багато – інтернет-ЗМІ
«Освіта.ua» та «Педпреса», цьогорічний інноваційний проект МОНУ «Нова українська школа». На
цих порталах є багато актуальної інформації, проте
обмаль аналітики, до того ж основна частина контенту запозичується з офіційного сайту МОНУ та
підпорядкованих йому структур.
В Україні не вистачає журналістів, що працюють з темами інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (це є надважливим для
європейської інтеграції) або які мають розуміння
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питань неформальної, інформальної, сімейної освітню проблематику» йдеться про специфіку
освіти, педагогічного патронажу.
освітньої журналістики у структурі соціальної коХорошою платформою для практики освітніх мунікації та її особливості в Україні, знання, необжурналістів стане «Педпреса». Окрім освітнього хідні журналістові (законодавча база в освітній
видання широкого профілю «Освіта України», вони сфері, типологічна специфіка освітніх ЗМІ, етичновипускають вузькоспеціалізовані видання (напри- правові засади освітньої журналістики, актуальні
клад – «Країна дошкілля», «Особлива дитина: нав- проблеми освітньої галузі), курс «Педагогіка для
чання і виховання», «Професійно-технічна освітніх журналістів» (Микола Жиленко), матеріосвіта»), що є відкритими майданчиками для ство- али Інституту стратегічних досліджень «Виміри
рення якісного журналістського контенту та обміну освітньої політики: світовий досвід та українські
думками.
реалії».
Нова модель освітньої комунікації передбачає
Отже, у XXI сторіччі саме освіта є головним
підготовку аналітиків нового покоління з питань джерелом неперервності особистісного і професіоосвіти. Постає дилема підготовки журналістів нального росту, чинником самостановлення та саосвітнього профілю – за якими програмами та кри- мовизначення особистості. За останні роки у вітчитеріями готувати освітнього журналіста, який буде зняній освіті відбулося багато змін, триває модерніне просто вести інформаційно-роз’яснювальну ро- зація цієї сфери. У підвищенні ролі освіти у
боту (дублювання повідомлення Міністерства, з не- суспільному житті чималу роль відіграють ЗМІ. Одзначними доповненнями), а створюватиме якісні нак, одночасно зі створенням нових інтернет-платаналітичні матеріали, спрямовані на глибоке ро- форм, що спеціалізуються в освітній сфері, Україні
зуміння освітніх процесів. Для цього Україна по- бракує журналістів – фахівців, що здатні глибоко
требує спеціалістів, що не просто мають базову досліджувати тематику, орієнтуються в міжнароджурналістську освіту, здатні генерувати контент, а ному досвіді та створюють якісний аналітичний
ще й розуміють специфіку освітнього процесу, ма- контент. Вирішенням проблеми може стати курс
ють усвідомлення як відбувається освітній процес, освітньої журналістики у вищих навчальних заклаготові працювати із національною законодавчою дах (з обов’язковою спеціалізацією в окремій сфері
базою та міжнародними документами, глибоко ро- – ПТО, інклюзивна освіта, вища, дошкільна т.і.) та
зуміють сучасні освітні процеси та зміни, здатні можливістю стажуватися і в подальшому працюсформувати у аудиторії новий погляд на освіту май- вати на освітніх майданчиках (типу «Педпреса,
бутнього.
«Нова українська школа») з одночасною можливіТему освітньої проблематики на сторінках ЗМІ стю реалізовувати власні аналітичні освітні проечастково досліджено у Комунікаційній стратегії кти.
МОН 2017-2020, де йдеться про «комунікацію як
пріоритетне завдання міністерства», «створення реСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
сурсу для планування комунікацій на стратегіч1. Нова українська школа. Електронний
ному рівні, проведення як нішевих, так і масових ресурс. Доступ [16/03/18]. Режим доступу:
кампаній для покращення розуміння в суспільстві http://nus.org.ua/
ролі освіти для майбутнього» [2]. Тему «освітньої»
2. Комунікаційна стратегія Міністерства
та «педагогічної» журналістики досліджували Ва- освіти і науки України 2017-2020. Електронний
лентина Славіна, Наталія Назарова – науковиці ро- ресурс. Доступ [16/03/18]. Режим доступу:
змежовують поняття педагогічних (журналістська https://mon.gov.ua/storage/app/media/komunikaczijna
діяльність вчителів) та освітніх (фахові журналісти, -strategiya-mon-2017-2020.pdf
що спеціалізуються в освітній тематиці) ЗМІ [5]. В
3. Інтернет-портал «Педагогічна преса».
навчальних матеріалах викладачів Київського наці- Електронний ресурс. Доступ [16/03/18]. Режим
онального університету імені Тараса Шевченка доступу: http://pedpresa.ua/
Мирослави Приходи та Людмили Токарук, викла4. Інтернет-портал «Освіта.ua». Електронний
дачів дисциплін «Освітня журналістика», «Система ресурс. Доступ [16/03/18]. Режим доступу:
освіти в Україні та світі», «Євроінтеграційні стан- http://osvita.ua/
дарти вищої освіти», «Актуальні питання організа5. Славина
В.А.,
Назарова
Н.Е.
ції навчального процесу у вищій школі», «Актуа- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА:
льні питання організації навчального процесу у се- ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Електронний
редній школі», «Практикум з аналізу діяльності ресурс. Доступ [16/03/18]. Режим доступу:
освітніх закладів», «Викладання релігії у школі» https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnayaпершої в Україні спеціалізації «журналістика на zhurnalistika-problemy-i-perspektivy
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Besaschuk I.
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Administration of Ukraine
Анотація
Майбутнє телемедицини на ринку США очікувано позитивне (значний розвиток ринку і велика суспільна підтримка можуть збільшити кількість пацієнтів на 60% у 2017 році (Американська асоціація телемедицини, 2016). Зацікавлені у розвитку телемедицини передовсім лікарні, приватні медичні центри, страхові фірми, будинки догляду над літніми особами, а також індивідувальні пацієнти. Майбутнє телемедицини в країнах-членах ЄС обумовлене різним рівнем підтримки розвитку телемедичних урядових програм
у різних країнах. Головним бар’єром, що обмежує розвиток телемедичних послуг в країнах ЄС, є побоювання щодо безпеки та конфіденційності даних, а також відсутність єдиного законодавства ЄС та
сумісної системи. У цій статті ми аналізуємо законодавство, а також проекти у сфері телемедицини, реалізовані у США, Канаді та країнах Європи.
Abstract
The future of telemedicine in the US market is expected to be positive (significant market development and
large public support may increase the number of patients by 60% in 2017 (American Telemedicine Association,
2016). First of all, hospitals, private medical centers, insurance companies, nursing homes, as well as individual
patients are interested in the development of telemedicine. The future of telemedicine in the EU member countries
is due to the different level of support for the development of telemedicine government programs in different
countries. The main barrier that limits the development of telemedicine services in the EU countries is concerns
about the security and confidentiality of data, as well as the lack of uniform EU legislation and a joint system. In
this article, we analyze legislation and telemedicine projects implemented in the United States, Canada and Europe.
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Канада
У Онтаріо 62% телемедицини використовують
для надання невідкладної допомоги, первинної медичної допомоги, психічного здоров'я та лікування
наркотичної залежності. Найвищий рівень використання сімейної та загальної медицини спостерігається в міських районах, особливо в Південному
Онтаріо, а у сільський місцевості Північного Онтаріо більше звернень за хірургічною, онкологічною
допомогою та терапевтичною медициною. [1]
Програми телемедицини в Канаді допомогли
зекономити кошти, покращили стан пацієнтів та підвищили рівень доступу до медичної допомоги.
Канадці, що проживають на півночі та в сільській місцевості як правило, мають менший доступ
до медичних послуг та страждають на більшу кількість проблем зі здоров'ям. Тому телемедицина стає
популярним способом зниження диспропорцій у
сфері охорони здоров'я.

Ontario Telemedicine Network (OTN) - неприбуткова організація, одна з найбільших телемедичних
мереж світу. Використовує двосторонню відеоконференцію, щоб забезпечити доступом до медичної
допомоги пацієнтів у лікарнях і медичних пунктах
по всій провінції. OTN полегшує дистанційне навчання та візитів пацієнтів до медичних працівників.
[1].
Мережа налічує близько 600 членів, включаючи всі державні лікарні, команди з охорони здоров'я сім'ї, клініки, відділення лікарів, медсестринські
пункти, медичні та сестринські школи, професійні
організації, центри доступу до суспільних послуг,
офіси LHIN (Local Health Integration Networks – це
орган уповноважений адмініструвати послуги охорони здоров’я в Онтаріо), спільноти корінних народів, будинки для довгострокового догляду, освітні
установи охорони здоров’я.
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Мережа складається з більш ніж 1605 сайтів,
У 2015 році OTN виділив три рішення для вір3014 кінцевих точок, 1054 членів. У період з 2012- туального догляду:
2013 надано допомогу 308 584 пацієнтам [3]
● мобільна програма "BlueStar", яка забезпеПроект OTN "Віртуальні відвідування доступу чує автоматизоване тренування в реальному часі
до первинної допомоги" дозволити пацієнтам зв'я- для підтримки пацієнтів, які живуть з діабетом 2
затися зі своїми лікарями первинної медичної допо- типу.
моги використовуючи захищені повідомлення, ау● eQ Connect Solutions - це рішення, спрямодіо та відео. Платформу було створено компанією ване на допомогу людям, що пройшли діаліз.
Novari Health. Проект підтримується Міністерст● Big White Wall - онлайнова платформа для
вом охорони здоров'я та довгострокової допомоги психічного здоров'я.
(MOHLTC).

Рис.1 Програма Big White Wall/ www.bigwhitewall.com
Telehomecare є одним із способів, за допомогою якого реалізується догляд за людьми з хронічними захворюваннями шляхом збільшення доступу
до відповідних програм та послуг, що зменшують
потребу у візитах до лікаря. Усе це дозволяє заощадити за рахунок підтримки пацієнтів, що залишаються у власних будинках.
Telehomecare - програма, призначена для покращення медичної допомоги пацієнтам з серцевою
недостатністю та хронічним обструктивним розладом легенів (ХОБЛ). Основна увага Telehomecare –
профілактика та самоконтроль. Це безкоштовна
програма, яка дозволяє пацієнту здобути навички
лікування хронічних захворювань у власному будинку за підтримки зареєстрованого лікаря-консультанта. Спеціально навчений лікар-консультант дистанційно контролює життєві показники, забезпечує
навчання з питань здоров'я. [1]
США
У США для отримання медичних послуг широко використовуються відеочати (наприклад,
Skype або Facetime), комп'ютер або мобільні пристрої. Спостерігається тенденція зростання кількості телемедичних компаній. Їх умовно можна поділити на 3 групи:
● Компанії, що пропонують пацієнтам контракти про надання цілодобового доступу до медичної допомоги.
● Компанії, що надають аутсорсингові послуги для лікарень, тобто можливість залучати додаткових спеціалістів за необхідності. Найбільш поширена ця модель у телерадіології.
● Компанії, що створюють онлайн платформу для лікарів для надання телемедичних послуг
власним пацієнтам.

Окрім того, зростає значення mHealth – послуги «мобільного здоров’я», тобто використання
мобільних додатків та медичних приладів для моніторингу стану здоров’я.
Можна виділити три види телемедичних послуг: 1) послуги надані за допомогою відеозв'яку; 2)
асинхронні послуги (тобто збирання медичної інформації про стан пацієнта та пересилання її для
подальшої консультації з іншим спеціалістом); 3)
віддалений моніторинг стану пацієнта.
Оплата здійснюється через приватне страхування або програму Medicaid. Окрім загальних спеціалізацій Medicaid, кожен штат розширює перелік
медичних послуг. Більшість планів страхування
включають відшкодування послуг приватними платниками, але федеральне законодавство такої вимоги не містить. На сьогодні тридцять чотири
штати та округ Колумбія мають закони про відшкодування, пов'язані з приватними платниками. Регулювання у законодавстві різних штатів можливе за
одним із варіантів відшкодування: еквівалентне
стаціонарному обстеженню або встановлені ставки
компенсацій.
Medicaid та Medicare – це федеральні програми
медичного страхування. Medicaid – це програма розрахована на соціально-незахищені верстви населення з низькими доходами і правила відшкодування за цією програмою встановлюється у кожному штаті. [6] Відшуковуються візит до лікаря,
рецептурні лікарські засоби та госпіталізація. Більшість штатів підтримують політику про відшкодування телемедицини у сільській місцевості або районах з проблемами доступу до медичного обслуговування. Зараз відповідно до умов Medicaid:

40

Slovak international scientific journal # 15, (2018) | SOCIAL COMMUNICATION STUDIES
 48 штатів та округ Колумбія забезпечують ник і пацієнт (або двоє медичних працівників) знаходяться не в одному місці. Вона включає безпечну
відшкодування за відео у реальному часі;
 15 штатів забезпечують компенсацію за передачу медичних даних та інформації за допомогою тексту, звуку, зображення чи інших форм, які
асинхронні послуги;
 21 штат - компенсують віддалений необхідні для попередження, діагностики, лікування та спостереження за станом пацієнта (Рімоніторинг. [4]
Medicare – це програма соціального страху- шення Єврокомісії COM(2008)689 ). Єврокомісія
вання для осіб, що досягли 65 років і старше, інва- віднесла до телемедицини послуги:
● телерадіології;
лідів, осіб з діагнозом ниркової недостатності.
● телепатології;
Здійснювати медичну практику можуть лише
● теледерматології;
ліцензовані лікарі штату. Але зараз 22 штати та 29
● телеконсультування;
медичних рад підписали Interstate Medical Licensure
● телемоніторингу;
Compact (IMLC), що дозволило лікарям практику● телехірургії;
вати у штатах, що підписали цю угоду. [5]
● телеофтальмології;
Переважна більшість штатів забороняє випи● call та online інформаційні центри для пацісувати рецепти на ліки без проведення фізичного
обстеження, під час надання телемедичних послуг. єнтів;
● дистанційні консультації/електронні віУ тих штатах, де все це дозволено, існують обмеження щодо призначення контрольованих речовин. зити;
● відеоконференції між медичними працівЗагальні тенденції в Європі
● відсутність нормативних актів, що регла- никами.
До телемедичних послуг не входять: інформаментують відшкодування телемедицини у сфері
ційні
медичні портали, електронні системи медичохорони здоров'я. Лише в Нідерландах консультації
них
записів,
передача електронних рецептів.
по телефону лікарями загальної практики оплачуЄвропейський Союз (ЄС) розробив кілька ініються за фіксованими цінами і лише для обмеженого числа сфер застосування ТМ -, теледерматоло- ціатив для зростання рівня застосування телемедицини в країнах-членах ЄС:
гії та консультацій електронною поштою.
1. Directive 2000/31/EC. Про деякі правові
● розмір цільового ринку: більшість телемеінформаційних
послуг,
зокрема,
дичних послуг, доступних у кожній з аналізованих аспекти
електронної
комерції,
на
внутрішньому
ринку;
країн, надаються національною системою охорони
2. E-Commerce Directive;
здоров'я. Інші рішення покриваються приватною
3. Стаття 56 Договору про функціонування
медичною страховкою. Враховуючи відсутність
державного відшкодування витрат, адресний ринок Європейського Союзу;
4. Рішення Європейського суду щодо права
складається переважно з осіб, застрахованих приваВеликобританії
Уоттц
на
тними компаніями. Таким чином, Великобританія громадянина
має один з найбільших цільових ринків з урахуван- відшкодування медичного лікування, отриманого у
ням пропорції чисельності населення понад 65 мі- Франції згідно зі статтею 49 Договору про
льйонів (14% застраховані приватними компані- Європейський Союз;
ями). [7]
Універсальні рішення в телемедицині [8]:
● Економія витрат: Послуг телемедицини
1. Рішення
276/1999/EC
Європейського
знижують вартість відвідувань лікаря, особливо
для пацієнтів у сільській місцевості. Країни з висо- парламенту і Ради від 25 січня 1999 року про
ким рівнем витрат на охорону здоров'я (на душу на- багаторічний план дій співтовариства щодо
селення), такі як Швейцарія, де багато людей жи- сприяння безпечному використанню Інтернету за
вуть у віддалених регіонах, є ідеальним цільовим допомогою боротьби з незаконним і шкідливим
вмістом в глобальній мережі. [9]
ринком телемедицини.
2. Європейська Рада в Фейре, 19 і 20 червня
● Конкуренція: національні служби телеме2000
року, що підтримала ініціативу "електронна
дицини, як наприклад MeeDoc у Фінляндії або
Європа" в 2002 році для розробки основного набору
Health tap у США, відсутні у країнах ЄС.
Ринок телемедицини в ЄС невпинно зростає – критеріїв якості веб сайтів та систем, пов'язаних зі
з 4,4 млрд євро у 2011 р. він має збільшитися втричі здоров'ям та приватністю пацієнтів. [10]
3. У 2002 році стратегія "електронна Європа",
до 2019 р. (до 12 млрд євро), відповідно до прогноспрямована
на стимулювання захищеності сервісів,
зів. Найбільшого поштовху поширенню новітньої
програм
і
контенту,
що
базується
на
медичної технології надає збільшення кількості люширокодоступній
інфраструктурі
дей похилого віку, а також, безумовно, зростання
широкосмугового зв'язку.
вартості медичних послуг.
4. План дій в галузі електронної охорони
Європейське право відносить телемедицину як
до медичного обслуговування, так і до послуг інфо- здоров'я, прийнятий в 2004 році, щоб підтримати
поширення
інформаційних
і
рмаційного суспільства (Directive 98/34/EC). Теле- широке
комунікаційних
технологій
в
галузі
охорони
медицина – це надання медичних послуг, шляхом
використання інформаційно-комунікативних тех- здоров'я, який був потім був доповнений eHealth
нологій (ІКТ) в ситуаціях, коли медичний праців- Action Plan 2012-2020 - планом дій в галузі
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електронної охорони здоров'я на 2012-2020 роки. інтероперабельних електронних медичних записів
[11]
системи, дозволяє транскордонний обмін даними
5. План дій для Європейської електронної пацієнтів у європейській спільноті, наскільки це
системи охорони здоров'я {SEC(2004)539} / необхідно для законних медичних або медичного
COM/2004/0356. [12]
призначення). [17]
Комюніке комісії Європейському парламенту,
11. Мережа
національних
компетентних
Раді, Європейському економічному та соціальному органів щодо електронної охорони здоров'я –
комітету та Комітету регіонів щодо поліпшення Комісія по реалізацію рішення 2011/890/ЄС від 22
охорони здоров'я для європейських громадян грудня 2011 року про забезпечення порядку
(СОМ/2004/0356). [12]
створення, управління та функціонування мережі
6. Повідомлення
Комісії
Раді, національних уповноважених органів в галузі
Європейському
парламенту,
Європейському електронної охорони здоров'я, від 22 грудня 2011
економічному та соціальному комітету та Комітету року. [18]
регіонів під назвою 'i2010 – Європейське
12. Комюніке
комісії
Європейському
Інформаційне суспільство для розвитку та парламенту, Раді, Європейському економічному та
зайнятості (СОМ/2005/0229). [13]
соціальному комітету та Комітету регіонів про план
7. У 2008-2011 European Patients Smart Open дій в галузі електронної охорони здоров'я 2012Services project (epSOS) і пов'язані з тематичною 2020 – інноваційної охорони здоров'я для 21-го
мережею "Калліопа" (network Calliope) для століття. [19]
розробки
і
перевірки
транскордонної
13. Керівні
принципи,
що
стосуються
інтероперабельності даних пацієнта і ePrescription мінімального/невичерпного набору даних пацієнтів
рішень. [14]
для
електронного
обміну
відповідно
до
8. Стратегія Комісії з охорони здоров'я (2008- транскордонної Директиви N. 2011/24/ЄС від 19
2013) COM(2007) 630 final, в якому вказана листопада 2013 року.[20]
структура і цілі Європейської роботи з основних
14. Керівництво по ePrescriptions набір даних
питань охорони здоров'я про врахування інтересів для електронного обміну в рамках транскордонної
охорони здоров'я в усіх стратегіях і про вирішення Директиви 2011/24/ЄС від 18 листопада 2014 року.
глобальних загроз для здоров'я. [15]
[21]
9. Повідомлення Комісії COM/2008/0689
15. Green Paper on mobile health - публічні
(COM/2008/0689 final;) телемедицина в інтересах консультації з питань mHealth, спрямовані на
пацієнтів, систем охорони здоров'я та суспільства. розвиток використання мобільних пристроїв для
[16]
поліпшення здоров'я жителів Європи. [22]
10. Рекомендації Комісії від 2 липня 2008 року
Національне регулювання
«Про
транскордонну
інтероперабельність
У таблиці №1 узагальнено правове регулюелектронних медичних записів системи» (це вання телемедицини у деяких країнах ЄС та вказабезпечує
керівні
принципи
для зано, чи є правові бар’єри для її використання.
Табл.1
Специфіка правового регулювання телемедицини

Практичні проблеми, пов’язані з
правовим регулюванням

Відсутнє спеціальне регулювання. Закон про телематику в галузі охорони здоров’я передбачає положення
про обмін медичними даними, про безпеку даних. Не
передбачає компенсації в програмі соціального забезпечення.

Законодавство передбачає можливість співпраці з іншими лікарями, проте рекомендації щодо
лікування можуть бути використані лише за згодою пацієнта.
Для
охоплення
медичним
страхуванням, процедури лікування повинні бути «необхідними, адекватними та доцільними».

Велика
Британія

Відсутнє спеціальне регулювання телемедицини, але
наявні ресурси для медичних консультацій та консультування по телефону.

Тривають дискусії, чи зобов’язаний
лікар
фізично
відвідувати пацієнта. З юридичної точки зору консультація по
телефону не призводить до
відповідальності.

Литва

З 2004 дозволені телефонні консультації та перебачаться компенсації такої консультації лікарю.

Непопулярність такого виду послуг серед населення, не
відшкодовується
програма
соціального забеспечення

Країна

Австрія
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Нідерланди

Передбачає онлайн консультування лікарем пацієнта
що забезпечує цілодобове лікування.

Передбачає лише 3 випадки: 1)
консультація щодо конкретної
ситуації; 2) щодо початку фармакотерапії; 3) коли лікар видає
рецепти повторно. Ліки можуть
призначатися лише за встановлених відносин “лікар-пацієнт”.

Румунія

Закон про медичну реформу передбачає застосування
телемедицини в екстрених випадках, але не визначає як
саме.

Етичний кодекс лікарів забороняє лікувати без особистого
огляду, крім надзвичайних
випадків.

Естонія

Естонія не має законодавства, що стосується телемедицини, а також не має законодавства, яке будь-яким чином перешкоджає впровадженню телемедичних послуг.
Закон про організацію медичних послуг та Закон про
внесення змін до асоційованих законів (прийняті парламентом 20 грудня 2007 року) передбачають, що з 1 вересня 2008 року постачальники медичних послуг зобов'язані передати медичні дані до Національної інформаційної системи охорони здоров'я Естонії.
Естонія має дві стратегії, пов'язані із охороною здоров'я
та інформатизацією медичних послуг, включаючи телемедицину, які називається Health IT та IT / Digitization
(були запущені в 2005 році).

Норвегія

Медична рада Норвегії відносить консультації лікаря,
надані через Інтернет, послугою охорони здоров’я. Телемедицина не регулюється окремим законом, однак
створений Інститут телемедицини, діють програми підготовки фахівців з питань телемедицини та телеконсультування. Опорні закони: Закон про медичний реєстр,
Закон про медперсонал, Закон про захист персональних
даних та Директива про обробку даних.

-

Італія

Не визначено, але щодо захисту даних та відповідальності застосовуються правила лікарської етики.

Про будь-яку обробку медичних
даних повідомляється уповноважений орган.

Греція

Законодавство передбачає телемедицину як послугу
первинної медико-санітарної допомоги. Визначені положення про медичні консультації та послуги на
відстані.

Лікарі критикують, оскільки законодавство не визначає, хто з
лікарів може надавати послуги;
відсутність технічної бази.

Німеччина

-

Юридична перешкода - професійний кодекс лікарів, який
вимагає
утримуватись
від
діагностики та лікування без
фізичного огляду пацієнта. Порушення тягне за собою
відповідальність.

Фінляндія

Керівні принципи визначають: медичну компетентність,
відносини між пацієнтом і лікарем, відповідальність
лікаря, якість, безпека, обробка документів пацієнта,
правила медичної етики, згоду пацієнта та конфіденційность.

При вирішенні питання про
відповідальність, до телемедицини застосовуються правила
традиційної відповідальності за
недбалість.

Франція

Офіційне впровадження телемедицини здійснено законом у липні 2009 року. Декрет, опублікований у жовтні
2010 року, визначив основні напрямки телемедицини
(телеконсультації, телеекспертиза, телемоніторинг, те-
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лесистеми та телеспостереження), впровадження телемедицини
(зокрема,
автентифікація
медичних
працівників, участь у телемедицичних програмах, ідентифікація пацієнта, доступ до даних пацієнта) та організація телемедицини (за програмами, контрактами
або угодами). Цей декрет впроваджено в рамках
ініціативи «громадського здоров'я», де телемедицина
визначається пріоритетом для забезпечення здоров’я
населення.
Данія
Данська телемедична стратегія та законодавство
Національний орган охорони здоров'я Данії
має стратегію телемедицини, яка була започаткована в 2012 році. План дій підтримує та поширює
ініціативи з телемедицини, які підвищують продуктивність праці та забезпечують напрямок постійної модернізації медичних послуг [23]. План дій
("Краща основа для телемедицини") містить три
ініціативи, спрямовані на забезпечення кращої
структури для телемедицини. В плані передбачено
п'ять конкретних заходів щодо поширення інформації (вони називаються "Шляхи до розповсюдження телемедицини"):
• Комплексний
клінічний
домашній
моніторинг.
• Домашній моніторинг хворих на ХОЗЛ.
• Телепсихіатрія.
• Інтернет-психіатрія.
• Національна телемедична система оцінки
виразок та захворювань шлунково-кишкового
тракту (шкт).
Служба «Цільове здоров’я» призначена для
людей з хронічними захворюваннями, які потребують постійного нагляду та консультацій.
Люди, які живуть на невеликому острові, можуть отримати спеціальне лікування за допомогою
телемедицини. Це пацієнти з діабетом типу II, і в
іншому випадку вони повинні витрачати години на

подорожі, щоб отримати консультацію та лікування.
Від 10 до 20 пацієнтів щомісяця користуються
послугою. Розрахункова кількість цільового населення в країні становить від 100000 до 500000.
Близько 6,5% населення Данії страждають діабетом (близько 300 000 осіб). Щорічне зростання
кількості випадків діабету становить близько 7%.
Близько 12 смертей щодня може бути пов'язано з
діабетом. Через 15 років число випадків діабету збільшиться більш ніж удвічі. Кількість пацієнтів зростає, в той же час ресурси фахівців стають дефіцитними; дуже важливо впровадити нові методи лікування діабету [23].
Загальна мета до кінця 2017 року полягає в
тому, що послуги телемедицини використовуватимуться в 95 відсотках всіх лікарняних відділень для
електронних контактів з пацієнтами у вибраних муніципалітетах.
Очікується, що використання відеоконференцій стане корисним та ефективним інструментом
для фахівців у галузі охорони здоров'я, що полегшить роботу та покращить якість обслуговування у
клініці.
Окремі фахівці для Гренландії – зі знанням
гренландської та діалектів.
3100 вагітних жінок скористалися безплатними послугами телемедицини для вагітних у Данії
станом на 2015.

Рис.2 Портативний пристрій ультразвукової діагностики.
AMD Global Telemedicine.- www.amdtelemedicine.com, Gehealthcare Corp.www.gehealthcare.com.
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Смертність зменшилась на 13% (що вдвічі
Франція
Регіональні агентства охорони здоров'я (АРС) менше порівняно з класичним моніторингом паціємають повноваження для розробки та реалізації ре- нта);
гіональних програм телемедицини, укладання конШвидкість повторної госпіталізації пацієнтів з
трактів на технічне обслуговування, що забезпечує новим початком серцевої недостатності знижується
якість та безпеку догляду, а також для відбору фа- на 14% на рік, при середній тривалості перебування
хівців у галузі охорони здоров'я та несуть відпові- 9,2 дня (у порівнянні з 13 днями раніше). [25]
дальність за розвиток телемедицини. [24]
DIABSAT (FR)
Кардієверне
Діабсат – це телемедичний сервіс для людей із
Служба Cardiauvergne призначена для пацієн- діабетом, що використовують мобільний скринінг.
тів із серйозною серцевою недостатністю (III або IV Метою є поліпшення медичного моніторингу люстадія функціональної класифікації*, які були гос- дей, хворих на цукровий діабет (біля їхнього будипіталізовані принаймні один раз протягом поперед- нку). У службі використовується мобільний вантанього року:
жний автомобіль з медичним обладнанням. Він
● Поліпшення прогнозу серцевих захворю- працює, перш за все, у сільській місцевості, де брак
вань, які є одними із найнебезпечніших (протягом 5 постачальників медичних послуг та з метою провероків після виявлення помирають 31%);
дення щорічних опитувань. [24,26]
● Знизити частоту повторної госпіталізації
Цільове населення - це люди з діабетом, які
пацієнтів (від 40% до 28% на рік);
живуть у віддалених районах. У Франції близько у
Служба покращує якість життя цих пацієнтів і 2,2 мільйонів осіб (4 відсотки населення) діагностозменшує витрати на їх догляд від € 15,000 (ІІІ) до € вано діабет, з яких 92 відсотки - діабет 2 типу. З них
20,000 (IV) на рік [25].
приблизно 400 000 людей, за оцінками, прожива*Класифікація NYHA — функціональна класи- ють у сільській місцевості Франції. На сьогодні
фікація Нью-Йоркської Асоціації Кардіологів хроні- служба Diabsat постійно працює в регіоні Південні
чної серцевої недостатності (англ. New York Heart Піренеї, де населення діабету 2 типу оцінюється в
Association Functional Classification).
95 000 осіб. Інші французькі регіони зацікавлені в
3 відсотки населення Франції страждають сер- розробці цієї послуги на своїй території та створюцевою недостатністю, і ця частка пацієнтів продов- ють партнерські відносини для передачі техноложує зростати через старіння населення Франції гій.
(17% вікового складу). Для пацієнтів віком 60 років
Нині телемедицина у Франції дає змогу покраі старше серцева недостатність є основною причи- щити охорону здоров’я передовсім у сільських та
ною госпіталізації. У регіоні Овернь, де впрова- гірських районах. Так, у віддалених селах для
джено експериментальну систему датчиків управ- зв’язку з лікарем по Інтернету встановлюють «меління коронарними синдромами, кількість пацієн- дичні кабіни», які дозволять віртуальні візити лікатів оцінюється в 2000 осіб (1200 чоловіків та 800 рів. Така медична кабіна, розроблена фірмою H4D,
жінок).
здатна здійснювати профілактичні аналізи для хвоРезультати
рих на діабет, вимірювати серцебиття й тиск, роПочаткова оцінка була проведена для перших бити рентген, діагностувати патологічні стани і
558 пацієнтів після двох років експлуатації системи проводити генетичні аналізи. Із віддаленого місця
(середня тривалість моніторингу кожного пацієнта пацієнт може напряму отримати консультацію лістановила 355 днів):
каря на екрані.

Рис. 3 портативний автомобіль Діабсат. Programme DIABSAT
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Стаття 13 Закону є перешкодою для впровадження
Норвегія
Першою країною, яка впровадила телемеди- телемедицини в усій країні, за винятком деяких вкацину, стала Норвегія, де є велика кількість важко- заних функціональних програм, що стосуються обдоступних для традиційної медичної допомоги межених сфер охорони здоров’я.
місць. У 1987 р. у країні почали реалізовувати проУ 1991–1992 рр. у трьох провінціях Норвегії
ект «Новий технічний розвиток на Півночі», у 1988 були організовані телемедичні студії. У 1993 р. в
р. впроваджена система дистанційної діагностики Університетській лікарні м. Тромсе було відкрито
та консультування з використанням засобів ві- Телемедичний відділ, якому норвезький уряд дорудеоконференцзв’язку і супутникових каналів чив впроваджувати телемедичну технологію по
зв’язку. Мобільні супутникові системи дали мож- всій країні.
ливість надавати послуги по всій країні.
У 2011 Норвегія однією з перших у світі впроНаціональний орган охорони здоров'я Норвегії вадила окрему систему дитячої телемедицини [27].
розпочав декілька стратегій електронного співробіСлужба охорони здоров'я на півночі країни натництва в галузі охорони здоров'я з кінця 90-х ро- дає висококваліфіковану та спеціалізовану медичну
ків. Ці плани також передбачали використання те- допомогу трьом фюльке - Норланд, Тромс і Фінлемедицини та електронної охорони здоров'я. Готу- нмарк. Особливості північних територій - низька
ється новий план на 2018-2020 роки Норвегія не має щільність населення, суворий клімат та складний
законодавства, що стосується суто телемедицини. рельєф. Координує проекти у сфері телемедицини
Проте існує законодавство, Закон про захист персо- Національний центр телемедицини /НЦТ/. Один із
нальних даних в сфері охорони здоров'я (Закон таких проектів – побудова північно-норвезької ме2001-05-18-24), який стосується систем реєстрації режі між медичними установами.
особистих даних та обробки даних про здоров'я.

Рис.4 Північна Норвегія
Норвегія однією з перших у світі впровадила
окрему систему дитячої телемедицини. Кількість
родин, які користуються цією послугою, згідно інформації Norwegian Centre for Integrated Care and
Telemedicine, наближається до 20 тисяч. Дитяча телемедицина в Норвегії безкоштовна [27].
Досвід впровадження телемедицини в Норвегії
детально описано в книзі науковців Гуннара Хартвігсена та Стейнара Педерсена «Телемедицина в
Північній Норвегії: уроки 25 років розвитку».
(Lessons learned from 25 years with telemedicine in
Northern Norway).
Італія
Телекардіологія Puglia (IT)
Апулія (4 200 000)
Telecardiologia nel servizio di emergenza 118
della Regione Puglia". Служба допомагає і підтримує
усіх лікарів швидкої допомоги у щоденній роботі.
За допомогою телекардіологічної служби спеціаліст-кардіолог служби телемедицини сервісного

центру Cardio On Line Europe (CST) працює цілодобово сім днів на тиждень для онлайнових та телефонних консультацій з лікарями та пацієнтами [28].
Телекардіологічна служба проста у використанні. У разі виникнення надзвичайної ситуації лікар амбулаторії або хтось інший, що навчається,
може за двадцять секунд записати стандартну 12провідну ЕКГ і передавати її через звичайний телефон Cardio On Line Europe. Спеціаліст-кардіолог в
режимі реального часу аналізує запис та, на основі
анамнезу, ділиться інформацією з лікарем швидкої
допомоги та, за допомогою цього ж зв’язку, надсилає звіт. Центр оперативної допомоги потім визначає, куди слід направляти пацієнта. Доступна онлайн-платформа для перегляду - в режимі реального часу - всі електрокардіограми. До програми
входять усі системи охорони здоров'я, Cardio On
Line Europe та всі регіональні гемодинамічні центри.
ГОЛОВНИЙ
МОНІТОРИНГ
DOPI
IL
TRAPIANTO / ГОЛОВНИЙ МОНІТОРИНГ ПІСЛЯ
ТРАНСПЛАНТАЦІЇ (ІТ) [29]
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Королівство Іспанія
 Телемедичне обладнання, включаючи всі
ENDOBLOC – віртуальне співтовариство для
інтерфейсні пристрої.
 Встановлення обладнання в будинку клінічної практики в області ендокринології [31].
ITHACA -Innovant en el Tractament de la
пацієнта.
 Конфігурація обладнання для підключення Hipertensió Augmentant el Compliment i l’Adherència
до Інтернету пацієнта або встановлення нового [32]
Ітака – це інноваційна інтегрована служба, яка
Інтернет-з'єднання в будинку пацієнта.
оптимізує
догляд за пацієнтами з хронічними за Тренінги для пацієнта та членів родини.
хворюваннями.
Сервіс пропонує систему самообс Служба підтримки з технічних питань.
луговування,
вимірювання
артеріального тиску
 Видалення обладнання після періоду
вдома
у
пацієнта.
GPRS,
надсилає
показання артемоніторингу.
ріального
тиску
безпосередньо
на
платформу.
Слу Очищення обладнання перед наступною
жба об'єднує три рівні медичної допомоги: перустановкою.
винну медичну допомогу, високотехнологічну ме Можливість передачі хворому анкет,
дичну допомогу (лікарня), і соціальну допомогу.
підготовлених лікарями, для кращого оцінювання
Оскільки модель базується на моделі стратифіпрогресу пацієнта.
кації населення (за даними хронічним захворюван Можливість
відображення
ням) ризики мають маркування трьох типів: низьмультимедійного матеріалу щодо стану здоров'я
кий, помірний і високий. Пацієнти з гіпертонією,
пацієнта, підготовленого лікарем віддалено та
які становлять близько 35% населення за допомооновлення через веб-інтерфейс.
гою системи знижують кількість візитів до лікарень
 Можливість
відображення
календаря на 40%.
заходів, підготовлених лікарем.
Хорватія
 Можливість відображення нагадувань за
Кожна особа, що має медичне страхування в
допомогою
аудіо-візуальних
засобів
для Хорватії, має магнітну картку медичного страхузаохочення пацієнта стежити за протоколами вання з ідентифікаційним кодом (MBO), що прислікування.
воює Croatian Health Insurance Fund. Ідентифікацій Можливість
проведення
сеансів ний код MBO є основним ідентифікатором, який
телеконференцій між пацієнтом і лікарем.
використовується безпосередньо для медичної кар Можливість проведення періодичних тки пацієнта. Кожен медичний працівник має
вимірювань життєво важливих показників пацієнта смарт-картку із зазначенням ідентифікаційних даз автоматичною реєстрацією в системі.
них та сертифіката. Картка PKI видається і техноВеликобританія
логічно підтримується Croatian Health Insurance
Програма Telescot (Великобританія)
Fund.
Програма "Телескоп" призначена для оцінки
Хорватський фонд медичного страхування
впливу телемедицини на прийом до лікарні та яко- (CHIF) є основним платником в рамках системи
сті життя при ХОБЛ [30].
охорони здоров'я (система єдиного платника). Це
Підсумки і результати, що очікуються після 4.3 млн. застрахованих осіб.
впровадження.
Одними із завдань у сфері охорони здоров’я,
Очікування зниження числа госпіталізацій, визначених у ZAKON O ZDRAVSTVENOJ
підвищення якості життя і зниження артеріального ZAŠTITI, є розвиток телемедицини. Обов’язок витиску та гемоглобіну А1с (Hba1с).
значати правила, способи та організацію покладаНімеччина
ється на міністерство у сфері охорони здоров’я.[33]
У країні зі значним демографічним ростом по- Телемедицина – це надання медичних послуг диспулярні приватні міжнародні клініки. Їх пацієнти танційно за допомогою використання інформаційлікуються в локальному шпиталі, однак користу- них та комунікаційних технологій. Заходи з телемеються з допомоги закордонних фахівців, що діагно- дицини включають консультативні медичні посстують он-лайн.
луги,
профілактичну
медичну
допомогу,
Переважною сферою телемедицини в Німеч- діагностичні та терапевтичні процедури, за допомочині є кардіологія. Виробники технологічних нови- гою інформації, доступної через систему інформанок змагаються на ринку у цій сфері. Саме тому є ції та комунікації, а також обміну інформацією з мечимало блютуз та мобільних систем, доступних на- тою постійного професійного навчання працівників
віть для осіб за 60.
охорони здоров'я. [33]
Завдяки пристроям телемедицини аналізуОхорона здоров’я на первинному рівні вклюються не лише ЕКГ, але й маса тіла пацієнта, а та- чає телемедицину і забезпечення, у тому числі, чекож здійснюється моніторинг сну (коли людина ля- рез засоби телемедицини. Діяльність телемедицини
гає і встає), приймання ліків (чи вчасно, чи у прави- здійснюється через мережу телемедичних центрів.
льних дозах), є спеціальні датчики руху, що У мережу включені медичні заклади, компанії, які
встановлюють – чи нормально людина розміщена, надають послуги у сфері охорони здоров’я та причи не впала з ліжка. Після встановлення тривожних ватні медичні працівники, які мають дозвіл на наданих до лікаря, що займається хворим, медсестри дання телемедичних полсуг. Такий дозвіл надає Хоабо членів родини надсилається повідомлення.
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THEORETICAL ISSUES OF CONSTITUTIONAL
PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS
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Аннотация
Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы человека высшей ценностью и
обязанность государства- их признание, соблюдение и защита, что же касается норм, положения которых
направлены на защиту прав ребенка, то в подобных вопросах правоведению не всегда удается проявлять
необходимую последовательность. Во всяком случае, наличие и использование в нормативном и доктринальном измерениях понятие, «права ребенка» нельзя оставлять без внимания. Права ребенка предполагают и специфические ограничения и дополнительные, в сравнении с иными субъектами гарантии обеспечения право-пользования. На сегодняшний день нельзя обойтись без рассмотрения актуальных теорий о
правах человека и социализации личности, в том числе и ребенка которые сами уже содержат в себе элементы различных научных направлений, а также о том, кого именно считать ребенком с юридической
точки зрения. Обращение к проблеме формирования правового статуса ребенка в Российской Федерации
позволит правовыми средствами закрепить социальный статус ребенка, его положение как автономного
индивида в современном обществе.
Abstract
The Constitution of the Russian Federation proclaims human rights and freedoms as the highest value and
the duty of the state - their recognition, observance and protection, as far as the norms, the provisions of which are
aimed at protecting the rights of the child, in such matters jurisprudence does not always manage to show the
necessary consistency. In any case, the existence and use in normative and doctrinal dimensions of the concept of
"rights of the child" can not be ignored. The rights of the child include specific restrictions and additional, in
comparison with other subjects, guarantees to ensure the right to use. To date, it is impossible to do without considering current theories about human rights and socialization of the individual, including the child who already
contain elements of various scientific areas, as well as who exactly is considered a child from a legal point of view.
The appeal to the problem of the formation of the legal status of the child in the Russian Federation will allow
legal means to consolidate the social status of the child, his position as an аutonomous individual in modern society.
Ключевые слова: Ребенок, защита, права, теория, норма, человек, правовая политика
Keywords: Child, protection, rights, theory, norm, individual, legal policy
Одной из фундаментальных основ конституционного строя Российской Федерации является
провозглашение в Конституции Российской Федерации прав и свобод человека высшей ценностью и
обязанность государства- их признание, соблюдение и защита.
Относительно толкования норм права, положения которых направлены на защиту прав человека,
в том числе и ребенка, то в подобных вопросах, связанных с психофизическими, половозрастными
признаками человека как обладателя прав и свобод,
правоведению не всегда удается проявлять необходимую последовательность. Во всяком случае,
наличие и использование в нормативном и доктринальном измерениях понятие, «права ребенка»
нельзя оставлять без внимания. Права ребенка
предполагают и специфические ограничения и дополнительные, в сравнении с иными субъектами гарантии обеспечения право-пользования.

На сегодняшний день нельзя обойтись без
учета актуальных теорий о правах человека и социализации личности, в том числе и ребенка которые
сами уже содержат в себе элементы различных
научных направлений. Отраслевая локализация
прав человека при этом привносит дополнительные
сложности. Так, Н. В. Кравчук трактует права ребенка в качестве субъектной разновидности прав
человека и указывает: «особенности судебного порядка защиты этих прав связаны с тем, что по понятным причинам дети не способны самостоятельно защищать свои права и отстаивать собственные интересы». Однако затем, говоря о
закрепленном в статье 56 Семейного Кодекса Российской Федерации «праве ребенка самостоятельно
обратиться в суд для защиты собственных прав по
достижении им четырнадцати лет», он понимает
это правомочие уже как конкретизацию семейных
прав, отмечая, что оно не может быть реализовано
до принятия соответствующего федерального закона, предусматривающего механизм обращения
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ребенка в суд. «Действующее гражданско-процесОпределение конституционно-правовых норм
суальное законодательство не определяет положе- как способа фиксации правового положения субъния несовершеннолетнего участника гражданского екта права, и в частности ребенка, относится к
процесса, утратившего родительское попечение числу достаточно сложных выводов в теоретичеили пытающегося защитить свои права именно от ских исследованиях.
родителей», — считает Н.В. Кравчук. В то же время
Правоприменитель, защищая ребенка, вынужданный исследователь не упоминает о конституци- ден использовать либо нормы международного
онных гарантиях государственной и судебной за- права, либо общие нормы права, не отражающие
щиты прав и свобод каждого человека. Как и о том особенности правового положения ребенка. Причипринципиальном обстоятельстве, что в соответ- ной этого является специфика развития законодаствии с положением статьи 60 Конституции граж- тельства, посвященного правовому статусу ребенка
данин Российской Федерации может самостоя- и механизму правового регулирования, поскольку
тельно осуществлять в полном объеме свои права до определенного времени ребенок рассматривался
только с 18 лет, то есть став юридически взрослым. исключительно в контексте семейных отношений,
При таком подходе и в указанной конкретной ситу- где он был частично поглощен правовым статусом
ации обнаруживаются как спорные законодатель- родителей ребенка.
ные положения, так и достаточные в целом ресурсы
В целях обеспечения наибольшей защиты прав
регулирующего обеспечения конституционных и законных интересов ребенка необходимо теореправ.
тическое осмысление всей совокупности юридичеПо мнению В.И. Крусса противоречивость ских норм, регламентирующих в настоящее время
возрастного субъектного позиционирования прояв- его правовой статус. Такие нормы включены в разляется и там, где характерной особенностью прав личные отрасли права, а обеспечению правового
ребенка, как человека является признание в соот- статуса ребенка в современном российском общеветствующем объеме полномочий права на воспи- стве способствуют Федеральные Законы, кодексы,
тание. В действительности основы семейного обра- президентские программы, касающиеся проблем
зования должны выводиться из конституционного детства, ряд постановлений правительства. Однако
права родителей заботиться о детях и воспитывать эти акты не находятся в органической системной
их. Однако на практике возникает ситуационный связи, что порой приводит к коллизиям, неопредеряд правоотношений, в которых родителей и детей ленностям в нормативно-правовом регулировании
связывают вполне конкретные права и обязанно- общественных отношений с участием ребенка.
сти, обусловленные и отраслевыми конкретизациИсследуя теоретико- правовые основы прав реями, и именно на этом уровне правам ребенка кор- бенка в первую очередь возникает вопрос о юридиреспондируют родительские обязанности и права.
ческом понимании того, кого именно считать реОсуществление родительских прав, отмечает бенком. Понятие «ребенок» закрепляется как в заЕвропейский суд, представляет собой основной конодательстве Российской Федерации, так и
элемент семейной жизни, но такие правомочия международно-правовых нормах, как лицо, не донельзя отождествлять с основными правами чело- стигшее совершеннолетия.
века, поскольку они зависят от конкретных обстояОпределения, которые содержатся в законах,
тельств и даже могут и должны при необходимости не могут дать существенного представления о репередаваться третьим лицам. Целый ряд близких по бенке, как о субъекте права, именно поэтому в
смыслу прав ребенка закреплен и в Конвенции о настоящее время существует многообразие термиправах ребенка и факультативных протоколах к нов, например, несовершеннолетний, малолетний,
ней, где находит развитие принципиальная идея, подросток. Все эти термины имеют место быть, так
провозглашенная во Всеобщей декларации прав че- как используется в законодательстве, но необхоловека (1948 г.): «дети имеют право на особую за- димо знать различия между этими терминами. Для
боту и помощь».
этого в законодательстве выделяются принадлежаВ.И. Крусс считает, что возникновение основ- щие этим категориям лиц признаки, которые являных прав и свобод не может быть связано с реали- ются основой для формулировки соответствующих
зацией норм объективного права. Это утверждение дефиниций.
справедливо и применительно к правам и свободам
Понятие «несовершеннолетний» на законном
как таковым и к полномочиям каждого отдельного основании используется в отраслевом законодачеловека и гражданина. Однако в определенном тельстве, но некоторые ученые- юристы имеют разсмысле конституционное закрепление прав и сво- личные подходы к трактовке этого определения и
бод может быть уподоблено юридическому акту, его содержанию. Так, по мнению А.П. Солдатова
который определил начало отношений конституци- понятие «несовершеннолетний» является составонного право-пользования для всех, кто в момент ным и включает в себя еще два термина: «малолетпринятия национальной конституции оказался в ний» и «подросток». Учитывая этот факт термин
сфере ее начинающегося действия. События физи- «малолетний» может применяться к ребенку до деческого рождения «вводят» в эту сферу новые по- сяти лет, подростком же может считается ребенок
коления обладателей основных прав и свобод, и для от десяти до четырнадцати лет. О.В. Садина предкаждого человека.
лагает другие определения этих понятий, так малоЗаявленное различие проводится и в россий- летним по ее мнению может считаться несовершенском конституционном законодательстве, и в актах нолетний в возрасте до 14 лет, а подростком -несомеждународного права. В этой связи Б. С. Эбзеев, вершеннолетний достигший возраста от 14 до 18
например, говорит о теоретическом и практическом лет.
значении данного вопроса, «ибо речь идет о более
Большинство исследователей считает, что, к
глубоком проникновении в юридическую природу числу признаков, названных определений отноэтих явлений, адекватной их детализации в теку- сятся возраст и отраслевая принадлежность отнощем законодательстве, создании надежного меха- шений, в которых принимают участие несовершеннизма обеспечения и осуществления».
нолетние лица. Так, Е.Н. Микитова считает, что
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первостепенным признаком это возрастные гра- представляется весьма важным, поскольку в совреницы, в рамках которых он существует, В.И. Абра- менном обществе их адаптация осложнена в силу
мов, подчеркивает важность возрастных пределов и самых разнообразных причин. К данным социальопределяет термин «ребенок», как универсальный, ным группам следует отнести престарелых и инваа определения «несовершеннолетний», «малолет- лидов, беженцев и вынужденных переселенцев и,
ний», «подросток» в свою очередь составляющими конечно же, детей. Безусловно, права и свободы попонятия «ребенок», но в то же время они использо- следних должны быть тщательным образом прораваться для установления определенных видов пра- ботаны в законодательстве каждого государства.
вового статуса ребенка. Е.А. Капитонова считает Поэтому обращение к проблеме формирования прапонятия «ребенок» и «несовершеннолетний» рав- вового статуса ребенка в Российской Федерации
нозначными, но с этой точкой зрения не следует со- позволит правовыми средствами закрепить социглашаться, так как понятие «ребенок» является уни- альный статус ребенка, его положение как автономверсальным и применяется как к лицам, которые не ного индивида в современном обществе.
достигли совершеннолетия, так и к лицам, перешагПравовая политика в области осуществления и
нувшим этот возрастной предел. В первую очередь защиты прав и свобод ребенка должна представтермин «ребенок» не просто обозначает возрастные лять собой последовательную и системную деяграницы, но и определяет связь человека со своими тельность государства, направленную на практичеродителями или лицами, их заменяющими, во-вто- скую реализацию прав и свобод ребенка которая осрую, статус ребенка может быть присвоен лицам, нована на принципах которые действуют в
которые уже достигли 18 лет, для того что бы обес- соответствии с международными стандартами запечить им большую защищенность.
щиты прав человека.
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статуса ребенка в Российской Федерации: дис. ….
В качестве аргумента так же можно привести канд. юрид. наук. М., 2002.
точку зрения М.В. Геллера к определению понятий
10. Садина
О.В.
Правовой
статус
«ребенок» и «несовершеннолетний». Сравнив зна- несовершеннолетнего
в
российском
чение этих двух понятий, М.В. Геллер пришел к вы- законодательстве: теоретико-правовой анализ: дис.
воду что они не являются полностью идентичными, … канд. юрид. наук. Саранск, 2009.
так как «ребенок» обозначает не только определен11. Солдатов А.П. Гарантии и обеспечение
ный возрастной предел, но и период жизни чело- прав в границах местного самоуправления
века, а также степень родства, соответственно ре- монография. Славянск-на-Кубани:- ИЦ СГПИ,
бенком может считаться не только гражданин не 2008. 127 с.
достигший совершеннолетия, но и взрослый граж12. Эбзеев, Б. С. Человек, народ, государство в
данин, приходящийся сыном или дочерью.
конституционном строе Российской Федерации:
Развитие национального законодательства, за- монография 2-е изд., перераб. и доп. М. :- Проспект,
крепляющего специальные права и обязанности за 2013. 207 с.
определенными социальными и иными группами,
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