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АНОТАЦІЯ
В статті визначається проблематика сучасності, як часу гібридної війни та пропаганди, стереотипізації та
конфліктів. Встановлюється головна площина причинно-наслідкових зв’язків та актуалізація проблем, що
потребують спільного вирішення; акцентуація на питаннях, що потребують єдності. Серце, як осередок добра
та милосердя, миру та блага в кожній людині, визначається як можливе джерело морального імпульсу
українського громадянського суспільства. Кордоцентризм, як характерна особливість української філософії,
розкривається як фундамент національної ідеї сучасної України.
Ключові слова: національна ідея, сучасність, пропаганда, гібридна війна, стереотипи, кордоцентризм,
внутрішня людина, революція Гідності, серце, діалог, волонтерство, любов до Дальнього, ненасилля
ABSTRACT
In the article analysis the problems of modernity, as a time of hybrid warfare and propaganda, stereotyping and
conflict. Set the main plane of causation at the problems that requiring acommon solution; accentuation at the issues
that need our unity. Heart, as the center of goodness and mercy, peace and good in each person, is determined as a
possible source of moral impulse of the ukrainian civil society. Cordocentrism as a main characteristic of the ukrainian
philosophy, determined as a foundation of the national idea of modern Ukraine.
Keywords: national idea, present, propaganda, hybrid warfare, stereotypes, cordocentrism, the inner man, the
revolution of dignity, heart, dialogue, volunteering, love of Far, nonviolence
Визначення сучасності у філософів нашого часу
досить
часто
пояснюється
через
поняття
«межовості», тобто це певний «межовий час»,
момент загальної історії, що розгортається між
визначеним минулим і невизначеним майбутнім,
іншими словами український межовий час це наше
теперішнє.
Нещодавно Україна пережила Революцію
Гідності, а зараз перебуває на межі вирішення
питання єдності та цілісності держави. Така ситуація,
як ніколи твердить про кризовий стан країни.
Категорією «гідність» оперує етика, яка визначає її як
уявлення моральної свідомості про цінність усякої
людини, як моральної особистості. Тому варто
сказати, що така категорія передбачає духовну
єдність, і ми можемо говорити про революцію в
моральній свідомості українців. Важливим є
генерація відповіді на питання «як?» нам вийти зі
стану кризи, а не «чому?» ми в ній перебуваємо:
тобто яким чином потрібно вирішувати проблему

кризи і визначає сенс її вирішення, що актуалізує її
практичне застосування в сучасному світі.
Мета статті полягає у з’ясуванні актуальності
етико-світоглядного переосмислення українського
самовизначення у час культурного перехрестя
сучасності.
Ще у минулому столітті О. Кульчицький
пояснював феномен характеру українського народу
та безпосередньо самої України через поняття
"межовості": вічне перебування української людини
на межі "можливого існування" [8; c.147-162.].
Український народ на протязі усієї своєї історії стоїть
на межі гамлетівського визначення - бути чи не бути
українській гідності та єдності? Актуалізуючи
шевченківський
тип
«загубленої
української
людини» М. Шлемкевича, українські ЗМІ повертають
до життя гасло «Борітеся – поборете!»[16; c.10]. З
точки зору визначення такої філософської
проблематики українського питання, актуальним є
розуміння необхідності вирішення сучасної кризової
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ситуації української спільноти, що викликало ідею до
запропонування нового виходу.
О. Забужко влучно зазначає: «всяка національна
ідея завше стремить до перетікання в практичнополітичну сферу: споконвічно людське «хто я?», чи,
стосовно спільноти, «хто ми?», необхідно породжує з
себе і «що я повинен робити?»[4; c.9]. У
нас виникає певна асоціація з кантівськими
філософськими питаннями, зокрема: «що я повинен
робити?», звичайно стосується категоричного
імперативу. Українську національну ідею можна
розглядати з точки зору актуального етичного
світогляду
українського
суспільства.
Також
вітчизняна дослідниця стверджує, що філософія
національної ідеї за своєю суттю плюралістична[4; c.
32-33]. Отже, національна ідея носить характер
індивідуальної, тобто такої, яка стосується кожного
суб’єкта. Тут прослідковується головний момент
поєднання етики з національною ідеєю. Також варто
згадати Т. Масарика, що мав дотичні погляди на цю
проблему, зокрема у висловлюванні, що національна
ідея є ідея етична[4; c. 33]. То ж національною ідеєю
для українського суспільства може стати наша
традиційна філософія кордоцентризму.
Пригадаємо
також,
що
український
кордоцентризм знайшов своє яскраве відображення у
творах Г. Сковороди, філософії П. Юркевича, М.
Гоголя, П. Куліша, Т. Шевченко, С. Кримського, В.
Горського, М. Поповича, С. Вільчинської й І.
Потаєвої, Я. Гнатюк[3; c. 5]. Останній приводить до
пояснення слова С. Ярмусь, де «поняття
«кордоцентризм»… означає, що в житті людини, в її
світогляді, основну роль мотиваційну і рушійну
відіграють… сили її емоційного почуття, або,
образно кажучи, сили людського серця»[3; c.8].
Вперше вжив поняття «ідея України» П. Куліш,
який і вважав, що таку ідею варто будувати на
внутрішній людині, що пов’язана з Україною серцем.
Візьмемо до уваги ще таку тезу філософа: «із серця і
через серце озивається до людей історія: крізь
сучасність говорить до нас минуле»[15; c. 161].
Мирні протести студентів України до кривавого
розгону в ніч на 30 листопада 2013 року, які пізніше
перетворились в Революцію Гідності 20132014 років
показали, що українська молодь, як представництво
нашого сьогодення вже готова була давати
відповіді[10]. На запитання, які попереднє покоління,
в силу політики радянського союзу, боялось задавати
та озвучувати. Сучасна українська молодь – як живий
голос своїх батьків впевнено висловлював своє
невдоволення та виголошував своє право на гідність
та повагу до свого народу. Сучасна молодь вже
впевнено оперує юридичними дефініціями, вона є
мобільною та освіченою, вона знає, яку державу
варто будувати.
С. Павличко підкреслює, «що для… теоретиків
«національної ідеї», незаперечним було те, що у
становленні нації новітнього типу з народу, який
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«мовчить, молиться і платить» (М. де Унамуно),
вирішальну роль покликана відіграти інтелігенція,
вносячи в маси національну ідеологію»[11; c. 65].
Такою
інтелігенцією,
на
наш
погляд,
у
листопадігрудні 2013 року стали студенти, свідомі
українці, що були народжені вже за роки незалежної
України, які, забувши про страх здійснили свою
жертовність, як заклик до наслідування старшого
покоління. Тому на нашу думку, щодо сьогодення,
можна влучно сказати, що Революція Гідності
20132014 років - є революцією сучасної молодої
України, яка слідувала ідеї внутрішньої людини
серця.
Згадаємо також «Революцію на граніті» 1990
року. О. Кавилін підкреслює, що «Революція на
граніті» була повністю організована силами
студентства і не мала на той час аналогів у всій
Європі, адже «оксамитові революції» у Східній
Європі у 1989 р. проводили зрілі політики. Також він
наголошує, що «Революція на граніті» була одним із
етапів утвердження української незалежності, вона
стала поштовхом для утворення громадянського
суспільства в пострадянській Україні[5; c. 361-364].
На нашу думку, саме цей суспільний осередок, що за
часів набуття незалежності України приймав участь
або сприяв здійсненню мирних акцій протесту, і
виховав молодь. Це молода Україна, яка через
двадцять років стала рушієм до пробудження
громадянської свідомості і знайшла в собі сили
нагадати верхівці влади статті із Конституції
України, в якій закріплені такі основні принципи:
Україна є суверенна і незалежна, демократична,
соціальна і правова держава; носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади є народ; права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави; право визначати і
змінювати конституційний лад в Україні належить
виключно народові і не може бути узурповане
державою, її органами або посадовими особами[6].
Один із вітчизняних філософів, згаданий раніше,
Я. Гнатюк наводить думку, що українська філософія
серця локалізована і репрезентована тільки
українським Сходом і не характерна для українського
Заходу. Також автор наголошує, що українська
філософія серця генетично пов’язана саме із
стихійною почуттєвістю українського Сходу, адже
яскраві представники її були вихідцями саме із
східних регіонів України[2]. В сучасній ситуації, що
обумовлена подіями революції Гідності варто
наголосити, що 21 листопада 2013 року демонстрації
за відновлення підготовки до підписання Угоди
відбулися в Івано-Франківську, Львові, Тернополі,
Вінниці, Кіровограді, Луцьку, Чернівцях, Ужгороді,
Житомирі, Рівному, Хмельницькому, Харкові,
Донецьку[9]. Таким чином, можна засвідчити
фактом, що мотиваційні та рушійні сили емоційного
почуття за потреби виявлення їх у критичній ситуації,
активізувались переважно на територіях західних
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регіонів. На нашу думку, суть залишається в одному:
актуально те, заради чого були активізовані народні
сили та чого вони в результаті досягли разом, а не їх
кількісний та детермінізований коефіцієнт. Зараз для
України є важливим моментом усвідомлення та
актуалізація проблем, що потребують спільного
вирішення; акцентуація на питаннях, що потребують
єдності.
Не
можна
обійти
увагою
також
сфальсифікований
референдум
та
анексію
Автономної Республіки Крим, гібридну війну на
Сході України, що продовжується до сьогодні. Або ж,
як її називають М. Вайс та П. Помаранцев, нелінійна
війна. Уся суть і складність до вирішення її, полягає
у тому, що такі війни ведуть без офіційного
оголошення та іншою зброєю: «танки не врятують від
кібератак, а крилаті ракети не є найкращою зброєю
проти кампаній із пропаганди»[1; c. 14]. Гібридна
війна має в собі страшенну зброю пропаганди, яка
вбиває не миттєво, але вкорінюється в свідомість і
здатна поширюватись, як вірус.
Пропаганда - це зброя масового ураження. На це
звертає увагу Т. Ярошенко, що фальсифікація,
спекуляція,
маніпуляція
є
визначальними
злободенними характеристиками для нашого
сьогодення, а найбільшою проблемою є подвійна
реальність та явища скритого насильства[18; c. 130].
Ці проблеми можна назвати взаємодоповнюючими та
взаємопов’язаними, які не можуть вирішуватись та
долатись окремо одна від одної. Скрите насильство як
раз
і
знаходить
свою
реалізацію
через
пропагандистську кампанію, що створює ангажовану
ворожість до того чи іншого аспекту, позбавляє
можливості до самостійного об’єктивного мислення,
знищує доступ до альтернативних джерел інформації,
підносячи та прославляючи свої здобутки над
іншими. Зброєю пропагандистської інформації
вбивається довіра та комунікація між людьми різних
регіонів України, релігійних вірувань, що поширені
на її території, створюється межа стереотипізації.
Відбувається терор свідомості ХХІ століття, де
людськість та її моральне єство-чуття знищують
зсередини. А така гібридна війна вигідна лише для
тих, хто керує цим терором.
Стереотип у Східній Україні про західних так
званих «бандерівців» до сьогодні мають місце у
свідомості людей. В свою чергу стереотип про
українців із східних регіонів, як про аморфну пасивну
масу, яка не бажає змін і виборює право на пам’ятник
Леніну у своєму місті. Широко поширений конфлікт
між вірянами церкви Московського та Київського
Патріархату. Страждає лише звичайна пересічна
людина, яка перебуває в постійній напрузі під
натиском швидкоплинності часу, відчуваючи себе
нездатною щось змінити перед масштабами
проблеми. Тому що вона однаково безсила, з чим би
не виникала в неї ідентифікація. А на перший погляд
завжди здається, що це проблема «вищих рівнів».

ВЫПУСК 1(1) 2021
Але саме серце, як осередок добра та милосердя,
миру та блага в кожній людині, може нас об’єднати.
Зараз, як ніколи, нам варто усвідомити, що ми
працюємо заради однієї мети – процвітання та
кращого місця для життя своїх дітей та майбутніх
поколінь.
Зокрема С. Кримський приводить цитату М.
Бахтіна: «Бути означає бути для іншого і через нього
для себе… Людина цілком і завжди на межі.
Дивлячись вглиб себе, вона дивиться в очі іншого, чи
очима іншого». Потім вітчизняний філософ висуває
думку, що кантівський категоричний імператив може
бути доповнений: особистість не може бути просто
об’єктом, її потрібно зрозуміти, тобто включити в
життя ближнього[7; c. 32]. Таким чином, український
кордоцентризм, зокрема у поглядах С Кримського,
перегукується з ідеєю, про важливість поширення
кордоцентризму в сучасному суспільстві, а особливо
в період кризи взаємних стосунків.
Згадаємо український феномен, що набрав
обертів поширення саме як реакція на сувору
буденність – це волонтерство. Вищезгаданий О.
Кавилін також стверджує, що волонтерство – це
добровільний вибір та активна участь громадянина в
житті суспільства. Зараз в Україні діє кілька великих
волонтерських
організацій,
які
системно
допомагають військовим на передовій: Крила
Фенікса, Повернись живим, Армія SOS, Врятуй рідну
країну, Волонтерська сотня Україна – Світ: загалом
близько третини населення України включилася у
волонтерський рух[5; c. 361-364].
Український феномен волонтерства активізував
відповідальність. Громадяни, що приймають участь у
волонтерському русі так чи інакше визнають
проблему за її назвою. Війну називають війною, де
фронт на Сході усюди є гарячою точкою, де б ти не
був, адже загроза життю не зникає з кілометрами. Ж.П. Сартр з цього приводу наголошував, що «… у
житті немає випадковості, якась соціальна подія, що
раптом вибухає і втягує мене, не приходить із-зовні,
якщо я мобілізований на війну, ця війна – моя, вона
створена за моїм образом, і я заслуговую її» [13; c.
752-755]. Тобто, згідно із екзистенціальними
поглядами філософа, якщо війна моя, отже і усе, що
стається - моє, а особливо відповідальність, яка
покладена на мене, і саме на мене. Людина, що визнає
війну, стає відповідальною у її перебігу, а особливо
якими методами буде вестись та який проміжок часу
вона займе. Це є абсолютна відповідальність, на
думку Ж.-П. Сартра, яка є свободою та шансом до
здійснення людської екзистенції. Тому ті, хто ще
називає війну Антитерористичною операцією
приймає участь у підтриманні гібридної війни, яка, по
суті, не мала початку. Те, що не має початку – не має
кінця, не претендує на існування та визнання, не
потребує сил на вирішення, не передбачає визнання
відповідальності. Ця проблема тягне за собою іншу,
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яка стосується не тільки української спільноти, але і
європейської – це питання переселенців.
В цьому контексті доречним є думка Ф. Ніцше
про те, що любов до ближнього є найлегшою з усіх,
бо в ній ми любимо себе або своє відображення.
Важчою справою є любов до дальнього – в якій і
проявляється усе благородство людини в напрямку
до розвитку в собі чеснот ніцшеанської Надлюдини:
«Не про ближнього вчу вас, а про друга… і наповнене
його серце… в своєму другові маєш любити
надлюдину як свою причину»[10; c. 352]. Тобто
сприйняття усіх особливостей та природи, а
обов’язково серця свого друга, що, вживаючи
означення «Дальній» можемо мати на увазі «Інший»
- творить з людини Надлюдину. Означення
«ближній» тут розуміється, як такий як ти, а
«дальній» як несхожий на тебе. Отже, любов сердець
до Дальнього творить в людині її людськість. На
нашу думку, волонтерство як раз і є проявом цієї
любові до Дальнього. Не в географічному значенні,
але у суттєво-наповненому. Цей феномен проявляє
себе не тільки в контексті допомоги військовим, але і
допомоги дітям/дорослим-інвалідам або людям з
іншими потребами. Це також прояв відповідальності
Ж.-П. Сартра. Приймаючи участь у вирішенні питань
ми тим самим долучаємось до їх вирішення, до їх
визнання. Тому саме тут важливим є називати речі
своїми іменами. Волонтерство – є добровільним
явищем, що означає з «доброї волі» - «із власної
свободи».
Перефразовуючи
французького
екзистенціаліста ствердимо, що саме в свобідній
допомозі Ближньому і Дальньому здійснюється
людська екзистенція.
Вищезгадана
вітчизняна
дослідниця
Т.
Ярошенко наголошує, що сучасна доба типологічно
визначена як межова, амбівалентна та є місцем
зустрічі старого і нового, вона розділяє і поєднує,
може бути прірвою або мостом[18; c. 131]. Отже
сучасна доба, як і кожна минувша, виділяє людину,
яка вирішує та задає напрям до розквіту або занепаду.
Тому, на нашу думку, кризова сучасність
українського народу повинна беззаперечно стати
мостом до мирного часу гуманізму. Ідея внутрішньої
людини серця кордоцентризму базується на
положеннях любові до Ближнього, ми ж вбачаємо
потенцію у доповненні любов’ю до Дальнього. Таке
переосмислення національної ідеї може задати
вектор до вирішення актуальних питань українського
суспільства, які були згадані вище: проблема
порозуміння всередині культурного універсуму
держави. Згадаємо про великих діячів ХХ столітті, які
змінили хід історії, привносячи духовність та
сердечність до порозуміння один між одним це
Махатма Ганді, Мартін Лютер Кінг-молодший,
Субхас Чандра Бозе та інші.
В такому контексті ми звертаємось до етичних
категорій східних вчень, зокрема до ведичної книги –
етичного вчення Упанішад, де існує ідеал етики – це
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самопізнання, яке характерне також і для філософії
серця, зокрема що стосується поглядів Г. Сковороди.
І підтвердження цій тезі знаходимо у філософії А.
Шопенгауера, який наголошує, що у випадку
ненависті хтось би увірвався всередину свого
ненависного недруга, в саму його кровну глибину, то
відкрив би у ньому самого себе[17; c. 255]. Бо
причиною цьому є ведична формула життя «tat twam
asi», що в перекладі із санскриту означає «ти те єси».
Іншими словами, ти є у всьому і все є в тобі, такий
погляд на Людину передбачає, перш за все,
невід’ємну
першопочаткову
цілісність
та
неподільність її суті.
Твій друг визначає те, ким ти є. І твій недруг
визначає те, ким ти є. Усе, що нас оточує визначає те,
ким ми є за своєю суттю та наповненістю. Україні
важливо зараз звернути увагу на те, ким вона є і ким
вона хоче бути. Визначаємо ми себе як народ, що
вічно знаходиться на межі визначення між одним та
іншим, чи чітко усвідомимо перспективи. Сучасний
час науковці вже давно окреслили як час змін. І ці
зімни завжди починаються там, коли ми ще не
усвідомлюємо цього. Так от зміни у свідомості
сучасного українця вже давно почались: достатньо
поглянути на історію нашого народу. Замість того,
щоб роздавати настанови хто і ким повинен бути для
нас, нам варто врешті стати тим, ким ми повинні бути
для себе. Якщо ми постулюємо любов та гуманність,
то нехай вона проявляється не тільки на слові, але і на
ділі, і не тільки пересічних громадян, але і політиків,
бізнесменів тощо. В сучасному світі не може існувати
такого словосполучення «мене не стосується»,
сучасне – стосується кожного. Як казав М. Ганді –
хочеш змінити світ, почни з людини у дзеркалі[14]. І
філософія кордоцентризму як раз має дотичні
погляди – серце, як джерело індивідуалістської, отже,
свобідної плюралістичної етики, з оглядом на любов
до Дальнього та відповідальність могла б бути
включеною до переосмислення національної ідеї
українського народу. Такий погляд дозволив би
зрушитись із точки кризи до поступу сучасної
молодої України.
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THEORETICAL BASE OF READINESS OF TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION
TO WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
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graduate student of the theory and methodology of physical education and sport Zaporizhzhya National
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АНОТАЦІЯ
Досліджується проблема підготовки педагога з фізичного виховання до роботи з дітьми дошкільного віку
з урахуванням вихідного психологічного, анатомо-фізіологічного та функціонального стану їх організму.
Пропонується структурно-педагогічна модель формування готовності викладача до застосування дозованих
фізичних навантажень з елементами спортивних ігор. Отримані дані свідчать, що систематичне проведення
цих заходів позитивно впливає на фізіологічні процеси організму дітей та підвищує їх адаптивні можливості.
ABSTRACT
The problem of teacher training in physical education to work with preschool children given initial psychological,
physiological and anatomical and functional condition of the body. Proposed structural model of pedagogical readiness
of the teacher to use graduated exercise with elements of sports. These data suggest that the systematic these activities
positively affect the physiological processes in children and increase their adaptive capacity.
Ключові слова: підготовка педагога, фізичне виховання, діти, дошкільний вік, спортивні ігри.
Keywords: teacher training, physical education, children, preschool age, sport games.
Дані спеціальних поглиблених досліджень [1]
свідчать про те, що зі здоров’ям дітей, особливо
дошкільного віку, склалася несприятлива ситуація.
Потрібно
підкреслити
наступні
особливості
негативних змін здоров’я дошкільників у сучасних
умовах: стрімке зростання числа хронічних соціально
значимих хвороб; зниження показників фізичного
розвитку (децелерація і трофологічна недостатність);
зростання психічних відхилень і граничних станів;
зростання порушень у репродуктивній системі;
збільшення кількості дітей, що відносяться до груп
високого медико-соціального ризику [2].
В основі погіршення здоров’я лежить цілий
комплекс соціально-економічних причин, серед яких
не останню роль відіграють недосконалість існуючої
системи медичного обстеження дітей; погіршення
якості харчування; «техногенні перевантаження» у
результаті
промислового
забруднення
навколишнього середовища; зменшення обсягу
профілактичних програм; зростання стресових
ситуацій
у
повсякденному
житті
дітей;
недосконалість системи психолого-педагогічної
підтримки дітей дошкільного і раннього віку із

соціально неблагополучних родин; відсутність
ефективних освітніх програм, спрямованих на
формування в дітей культури здоров’я і сприятливих
їхньому
гармонічному
розвитку
фізичних
навантажень [3; 4].
При цьому, на сьогодні однією з необхідних
умов успішного економічного і соціального розвитку
нашої держави є високий рівень здоров’я та
працездатності всього суспільства й, у першу чергу,
зміцнення здоров’я й зниження захворюваності дітей
дошкільного віку – майбутнього трудового,
спортивного та інтелектуального потенціалу
держави.
Також відомо, що рівень здоров’я та природні
задатки необхідно враховувати, наприклад, при
виборі певного виду спорту для дитини. Високих
результатів можна досягти тільки в тому випадку,
якщо фізична підготовка розпочата вчасно. Науковці
вважають, що «всі фізичні якості є вродженими,
тобто дано дитині у вигляді природних задатків, які
необхідно розвивати і вдосконалювати, і тоді процес
природного
розвитку
набуває
спеціально
організований, тобто педагогічний характер» [5].

10
Тому виникла необхідність вести пошук нових
підходів в питаннях формування здоров’я, в
організації процесу фізичного виховання в
дошкільних навчальних закладах, саме тих
соціальних структур, які в основному визначають
фізичний розвиток і рівень здоров’я дітей.
Вихід з ситуації, що склалася можливий при
впровадженні в дитячий сад програм сприяння
зміцненню здоров’я вихованців, у створенні умов, що
сприяють повноцінному фізичному і психічному
розвитку дітей, а саме – застосуванню спортивних
ігор.
Головна роль в дошкільному закладі належить
вдосконаленню системи організації цього виду
фізичного виховання, встановленню взаємозв’язку
всіх ланок, наступності з попередніми із наступними
етапами роботи.
В зв’язку з актуальністю даної проблеми метою
нашого дослідження стало створення структурнопедагогічної
моделі
формування
готовності
викладача до застосування дозованих фізичних
навантажень з елементами спортивних ігор серед
дітей дошкільного віку в умовах дитячого садочка.
Для досягнення мети нами були поставлені
наступні завдання дослідження, а саме – вивчення
літературних джерел за темою дослідження;
визначення особливості та значення фізичного
виховання для різнобічного розвитку дитини
дошкільного віку; ознайомлення з досвідом роботи
викладачів з фізичного навчання дошкільного
закладу; запропонувати запровадити елементи
спортивних ігор до занять з фізичного виховання та
зробити певні висновки.
Об’єктом дослідження при цьому став процес
фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Предметом дослідження – особливості застосування
спортивних ігор в процесі фізичного виховання на
заняттях фізичної культури.
Гіпотезою нашого дослідження передбачалось,
що вміле використання та врахування особливостей
застосування спортивних ігор на фізкультурних
заняттях допоможе поліпшити фізичний розвиток і
зміцнити здоров’я кожної дитини.
При цьому, ми вважали, що саме спортивні ігри
можуть сприяти гармонічному психофізичному
розвитку дитини та поліпшити її здоров’я через:
природну біологічну потребу дитини в русі;
розвиток і тренування всіх систем і функцій
організму дитини через спеціально підібрані для
дошкільного віку спортивні ігри та фізичні
навантаження;
формування навички в різних видах рухів;
сприяння розвитку рухових якостей і здібностей
дитини;
стимулювання функціональних можливостей
дитини;
активізування дитячої самостійності та вміння
грати в команді;
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створення оптимальних умов для різнобічного
розвитку дітей: пошуку адекватних форм поведінки,
активізації розумової діяльності, формування
позитивних емоційних і морально-вольових проявів
дітей.
Дослідження проходили під гаслом – головне
завдання фізичної активності дитини дошкільного
віку (4-6 років) є освоєння нових рухів, головним
чином з арсеналу вправ спортивного характеру.
Новий напрям фізичного тренування в цей період –
постановка мети при виконанні окремих вправ, а саме
– пробігти швидко, метнути далеко, потрапити
м’ячем у мішень, далеко стрибнути, точно відтворити
рух, швидко відреагувати на команду.
Діти в цьому віковому діапазоні знаходяться
напередодні інтенсивного розвитку координаційних
здібностей, який відбудеться у них на наступний рік.
Підготовка до цього дуже відповідального моменту
для розвитку моторики людини становить основу
цільової програми фізичного виховання дітей 6 років.
У цей період триває активний розвиток рухових
здібностей: сили, швидкості, спритності, гнучкості –
і вдосконалення раніше освоєних видів рухів. Дедалі
більше місця в тренуванні починають займати рухи,
виконання яких пов’язане з включенням в активну
роботу великих м’язових груп рук, ніг, живота і
спини.
До структурно-педагогічної моделі формування
готовності викладача фізичного виховання до
застосування дозованих фізичних навантажень ми
вважали за потрібне віднести:
дотримання основних засад теорії та методики
фізичного виховання і спорту;
визначення
психологічного,
анатомофізіологічного та функціонального вихідного
стану організму дітей дошкільного віку за
відповідними їх віковим нормам діагностичними
методиками;
визначення рівня здоров’я та наявність
перенесеного захворювання;
врахування віку дитини та вподобань дітей щодо
конкретного виду спортивних ігор;
орієнтуватись
на
матеріально-технічне
забезпечення дошкільного закладу та пору року.
Висновок.
Розроблена структурно-педагогічна модель
формування готовності викладача до застосування
дозованих фізичних навантажень з елементами
спортивних ігор є необхідним супроводом фізичного
розвитку і оздоровлення дітей дошкільного віку.
Вона не тільки дозволяє на ділі здійснити
індивідуальний підхід до кожної дитини, а й залучити
до спільних зусиль з оздоровлення дитячого
організму і підвищення їх фізичної підготовленості;
стимуляції
самореалізації
кожного
і
взаємозбагачення всіх дітей під час командної ігри.
Модель системи взаємодії сприяє створенню
мікроклімату, в основі якого – повага до особистості
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дитини, турбота про кожного, довірчі відносини між
дітьми. В результаті забезпечується взаємозв’язок
всіх складових здоров’я – фізичного, психічного,
функціонального. Що в свою чергу сприяє
досягненню мети фізичного виховання, яка
передбачає виховання здорової всебічно гармонійно
фізично розвиненої дитини.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито історію еспаранто-з’їздів у розвитку есперанто-руху на початку ХХ століття.
Есперанто – міжнародна мова, соціально-культурний феномен, універсальний засіб міжкультурного
діалогу і людського взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі. Її творцем є Людвік Лазар Заменгоф (1859
–1917) – польський лікар-окуліст, лінгвіст і поліглот, автор праць в галузі інтерлінгвістики, активний
громадський діяч.
Цікавою сторінкою в історії вітчизняного есперанто-руху є форуми есперантистів, серед яких – Другий
Всеросійський з’їзд есперантистів, який проходив в Києві 4-6 серпня 1913 р.
Мета статті – розкрити історію організації і проведення Другого Всеросійського з’їзду есперантистів
(Київ, 4-6 серпня 1913 г.) в контексті розвитку вітчизняного есперанто-руху.
Другий Всеросійський з’їзд есперантистів (Київ, 4-6 серпня 1913 р.) відіграв важливу роль у розвитку
вітчизняного есперанто-руху. Своєю багаторічною історією есперанто (і як мова, і як рух його прихильників)
підтвердило право претендувати на роль універсального засобу міжкультурного діалогу і людського
взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі на основі толерантності – як єдності в різноманітті, повазі,
сприйняття і розуміння різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і самоствердження людської
особистості.
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ABSTRACT
In the article the history esparanto-congresses in Esperanto movement of the early twentieth century.
Esperanto – the international language, socio-cultural phenomenon, a universal means of intercultural dialogue
and human understanding in a global scale. Its creator is Lazar Ludwik Zamenhof (1859 -1917) – polish doctor,
optometrist, linguist and polyglot, author of works in interlinguistics, active public figure.
An interesting chapter in the history of the national movement is Esperanto Esperanto forums, including - Second
Congress of Esperanto, held in Kiev 4-6 august 1913 g.
The purpose of the article – and reveal the history of the Second All-Russia Congress of Esperanto (Kyiv, 46
august 1913 g.) in the context of national Esperanto movement.
Second Congress of Esperanto (Kyiv, 4-6 august 1913 g.) played an important role in the development of national
Esperanto movement. His long history of Esperanto (and as a language and as a movement of his supporters) confirmed
the right to claim to be the universal means of intercultural dialogue and human understanding in a global scale based
on tolerance – as unity in diversity, respect, acceptance and understanding of the cultural diversity of our world, forms
and self-expression of the individual.
Ключові слова: есперанто, есперанто-рух, з’їзди есперантистів. Другий Всеросійський з’їзд
есперантистів у Києві.
Key words: Esperanto Esperanto movement, Esperanto congresses, Second Congress of Esperanto in Kiev.
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Есперанто – міжнародна мова, соціальнокультурний
феномен,
універсальний
засіб
міжкультурного
діалогу
і
людського
взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі. Її
творцем є Людвік Лазар
Заменгоф
(1859 –1917) – польський лікар-окуліст, лінгвіст
і поліглот, автор праць в галузі інтерлінгвістики,
активний громадський діяч.
Практичне застосування есперанто почалося в
1887-1888 рр., коли, завдяки виданню у Варшаві
першого підручника російською, польською,
німецькою, французькою та англійською мовами в
різних країнах світу з’явилися перші есперантисти.
Як правило, використання ними цього лінгвістичного
проекту починалося з написання мовою есперанто
листів Людвігу Заменгофу, який вже в 1889 р.
опублікував збірку з адресами тисячі осіб, які
вивчили есперанто. У зв’язку з тим, що більшість з
них проживали в Російській імперії, спочатку обмін
есперантського листами відбувався в основному в
межах її кордонів. Але вже з середини 1890-х рр.
зароджується громадський рух прихильників
есперанто в Німеччині, Франції, Швеції та інших
країнах [1, с. 168].
Цікавою сторінкою в історії вітчизняного
есперанто-руху є форуми есперантистів, серед яких –
Другий Всеросійський з’їзд есперантистів, який
проходив в Києві 4-6 серпня 1913 р.
Мета статті – розкрити історію організації і
проведення
Другого
Всеросійського
з’їзду
есперантистів (Київ, 4-6 серпня 1913 г.) в контексті
розвитку вітчизняного есперанто-руху.
Як
показує
аналіз
джерел,
Перший
Всеросійський з’їзд есперантистів проходив у 1910 р.
з ініціативи Всеукраїнської ліги есперантистів в
Петербурзі. У ньому брав участь і творець мови Л.
Заменгоф. У цей час Ліга мала 30 відділень і близько

900 членів. Крім того, існувало кілька десятків
есперантських організацій і гуртків.
Через три роки, в 1913 р., в Києві відбувся
другий Всеросійський з’їзд есперантистів. В цей час
спостерігається деяке пом’якшення політичного
режиму і серед діячів есперанто-руху з’являється ідея
провести черговий, другий Всеросійський з’їзд
есперантистів у Києві. Але для цього потрібно було
отримати дозвіл влади.
Розпочалося
довготривале
листування.
Ініціатори проведення з’їзду, правління київського
товариства «Verdа stelо» («Зелена зірка») звернулися
до міністра внутрішніх справ з клопотанням такого
змісту: «20 квітня 1910 року в Петербурзі відбувся
Перший
Всеросійський
з’їзд
есперантистів,
дозволений Паном Міністром Внутрішніх Справ.
З’їзд
був
ощасливлений
вдячністю
Його
Імператорської Величності Государя Імператора за
вираження вірнопідданих почуттів. Правління
Київського товариства есперантистів “Зелена Зірка”
у своєму засіданні від 19 березня 1913 р. постановило
скликати в Києві під час Всеросійської Виставки з 4
по 6 серпня 1913 р. Другий Всеросійський з’їзд
есперантистів.
Відповідальним за з’їзд є Правління Київського
товариства есперантистів “Зелена Зірка” в особі своїх
членів: Інженера Владислава Германовича Гейне
(Прорізна, 18), капітана Льва Львовича Ілляшевича
(Хрестів, пр., 8), дружини Генерала Олександри
Павлівни Слюсаренко (Тарасівська, 14). З причини
вищесказаного Правління Київського товариства
есперантистів “Зелена Зірка” честь має уклінно
просити Вас дозволити Другий Всеросійський з’їзд
есперантистів у Києві з 4 по 6 серпня 1913 р.»
[2, арк. 23].
Дозвіл на проведення Другого Всеросійського
з’їзду есперантистів у Києві було отримано
відповідно до відношення Міністерства внутрішніх
справ від 10 квітня 1913 р., про що свідчить лист до
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Київського губернатора від 20 квітня 1913 р. № 3587
[6, арк. 74].
Незважаючи на наданий дозвіл, влада підозріло
ставилася до цієї події та її майбутніх учасників.
Тому була дана вказівка перевірити делегатів з’їзду
на предмет їхньої благонадійності і встановити над
ними пильний нагляд, свідченням чого є ціла низка
архівних документів: «Департамент поліції умовою
дозволу з’їзду поставив встановлення за засіданнями
з’їзду з боку місцевої адміністрації суворого
спостереження, так як більшість функціонуючих в
Європі товариств есперантистів повинні бути
віднесені до числа замаскованих різновидів
масонських
організацій,
діяльність
яких
відрізняється
безсумнівним
антиурядовим
напрямком; з метою більш успішної пропаганди своїх
задумів масонство діє максимально прихованими
ходами, при посередництві цілого ряду товариств і
установ, які не мають на вигляд нічого спільного з
масонством, але є найкращим підготовчим
провідником його ідей. Серед таких товариств видну
роль грає саме товариство “Есперантистів”,
космополітична основа яких як не можна більше
підходити цілям і задачам масонства. Плідна для
масонства підготовча робота есперантистів у 1910
році особливо виділялася в Португалії та в Іспанії.
Внаслідок цього можливий поступальний рух
масонства на Росію. Департамент поліції просить
вжити заходів до ретельного спостереження за
напрямком діяльності з’їзду і встановлення
внутрішнього
агентурного
висвітлення
цієї
діяльності» [2, арк. 12].
Так звану «турботливу увагу» правоохоронних
відомств до форуму людей, світогляд яких
ґрунтувався на високій правосвідомості, глибокій
внутрішній культурі, пропагуванні принципів
мирного співжиття людей і народів також
ілюструють архіві документи. На думку дослідників,
все тому, що ці люди були духовно вільні і ця
внутрішня свобода, критичне ставлення до
національної політики держави, лякали і непокоїли
владу [4, с. 8].
Київський губернатор 3 липня 1913 р. надіслав
листа
начальнику
Київського
губернського
жандармського управління такого змісту:«За
клопотанням правління Київського товариства
есперантистів
“Зелена
Зірка”
Міністерство
Внутрішніх Справ визнало можливим дозволити
скликання з 4 по 6 серпня цього року в м.Києві
другого Всеросійського з’їзду есперантистів, з тим,
щоб органи державної засідання цього з’їзду в тому
числі і засідання за участю представників преси або
особливо запрошених осіб, підпорядковувалися дії
тимчасових про збори. Повідомляючи про це,
повідомляю Ваше високоблагородіє, що на увазі
наявних в Міністерстві Внутрішніх Справ
несприятливих відомостей діяльності більшості
існуючих
товариств
есперантистів
мною
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запропоновано Київському поліцмейстер встановити
спостереження за заняттями цього з’їзду» [2, арк. 19].
Того ж дня полковник Шредель у відповідь
звертається до губернатора (документ під грифом
«цілком таємно»): «Прошу розпорядження, по
відкритті 4-го майбутнього серпня в м. Києві Другого
Всеросійського з’їзду есперантистів, надіслати мені
список всіх осіб, які візьмуть в такому з’їзді участь, а
також програму з’їзду» [2, арк. 20].
Відповідно до даних, що містять архівні
документи, список включав 75 прізвищ та імен
делегатів конгресу із зазначенням міста, з якого має
прибути есперантист. Звичайно, це був неповний
список, адже на з’їзд прибули і не заявлені раніше
делегати [4, с. 9–12].
Відповідно до отриманого списку оперативно
губернська влада одержала агентурні відомості про
тих осіб, які мали намір взяти участь у конгресі
есперантистів, з-поміж яких цілий ряд активних
діячів есперанто-руху.
Організацією з’їзду займалися, головним чином,
члени київського товариства есперантистів «Verdа
stelо» («Зелена зірка»). Київські есперантисти з
радістю і ентузіазмом сприйняли дозвіл на
проведення
з’їзду.
Одразу
був
створений
організаційний комітет, який випустив звернення до
однодумців.
«Організаційний комітет по скликанню Другого
Всеросійського з’їзду есперантистів 4–6 серпня 1913
р. Kara Samideano!
Сприятливий збіг обставин дав можливість
київській громаді есперантистів "Зелена Зірка"
скликати в Києві Другий Всеросійський З’їзд
Есперантистів.
Заручившись
попередніми
схваленням і моральною підтримкою автора мови дра Л. Заменгофа, а також багатьох відомих російських
есперантистів, організаційний комітет обрав для
з’їзду найбільш підходящі дати – під час
Всеросійської виставки – з 4 по 6 серпня, з метою
дати можливість однодумцям, їдуть на IX
Міжнародний конгрес есперантистів в Берн,
відвідати також і наше свято зеленої зірки.
Ясно, що успіх нашого скромного починання
залежить насамперед від численності учасників, і що
взявши на себе таку відповідальну підприємство,
київська громада есперантистів гаряче сподівається
на співчутливе ставлення всіх російських однодумців
до цієї важливої справи. Київське товариство
есперантистів сподівається, що із зовнішнього боку
з’їзду представить значну демонстрацію наших
мирних сил і з’явиться міцним і блискучим підмогою
в важкій справі пропаганди наших спільних завдань.
Про внутрішній бік з’їзду не доводиться багато
говорити – занадто наполегливе стала потреба у
взаємному спілкуванні і зближення російських
есперантистів, багато наболілих питань чекають
свого вирішення в дружній спільній роботі.
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Організаційний комітет докладе всіх зусиль для
того, щоб доставити учасникам максимальні
зручності протягом їх перебування на З’їзді і
Всеросійській виставці і твердо вірить, що
співчуваючі успіхам мови есперанто в Росії
виправдають найширші надії на їх активність і
свідомість
необхідності
плідних
робіт.
Організаційний комітет» [4, с. 17–18].
Робоча програма з’їзду передбачала основну і
розважальну частини.
Офіційна частина програми включала такі
питання: « 1. Відкриття з’їзду.
2. Виголошення доповідей з таких тем:
викладання есперанто у державних школах; видання
і продаж книг на есперанто; організація російських
есперанто-інституцій;
організація
російських
конгресів [4, с. 20].
Зауважувалося, що виголошувати доповіді та
вести дискусію дозволяється тільки двома мовами –
російською і есперанто. Вимагалося подати до 2
серпня тези майбутніх доповідей на обох мовах.
Розважальна частина складалася з таких заходів:
вечірні відвідини Всеросійської виставки; другий
візит на Виставку (вдень); дві екскурсії містом
відповідно до розробленого раніше плану з метою
ознайомлення конгресантів з усіма пам’ятками, які
мають історичну або мистецьку цінність; прогулянка
по Дніпру; симфонічний концерт у саду [4, с. 20].
На завершення організаційний комітет давав
поради і роз’яснення. Зокрема радив прибути 16
серпня (за новим стилем), тому що відкриття з’їзду
мало відбутися наступного дня вранці. Наперед
повідомлялося, що «…проїзд візником від
залізничної станції до готелю коштує у Києві 50
копійок, а перевезення багажу – від 10 коп. і більше.
Проїзд трамваєм коштує 5 коп. (маршрут № 2 – йде
прямо до готелю)» [4, с. 20–21]. Проживання
учасників з’їзду передбачалося у готелі за плату в 90
коп. за день. За бажанням надавався повний пансіон.
Харчування передбачалося двох видів: для
вегетаріанців
і
невегетаріанців.
Окремо
зауважувалося, що члени сімей учасників конгресу
нічого не платять, але і не мають права голосу та
виступу на форумі. Організаційний комітет дякував
Л. Заменгофу за підтримку їхньої ініціативи [4, с. 21].
Підготовка з’їзду перебувала під пильним
наглядом агентури київської поліції, яка вбачала у
форумі есперантистів приховану політичну основу.
Наприкінці липня 1913 р. поліція повідомляла
губернській владі: «...18 липня в цій їдальні (по вул.
Нестерівській, 40) відбулося (в присутності
представника від поліції) збори есперантистів в числі
60 осіб, з яких навчалися цій мові 15 осіб, і майже всі
молоді євреї (агентурі запропоновано мати
спостереження за членами цього товариства).
Незабаром передбачається відкрити друге
товариство есперантистів (агентурі запропоновано
з’ясувати, хто є ініціатором цього).
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4 серпня цього року до Києва на Другий
Всеросійський з’їзд есперантистів очікується приїзд
багатьох відомих російських есперантистів, які після
закриття цього з’їзду відправляться в Берн, де
відбудеться IX Міжнародний конгрес есперантистів
(агентура спрямована до з’ясування, хто з членів
Київського товариства поїде в якості делегата в
Берн)» [4, с. 21].
Не тільки увага поліції й офіційної влади була
прикута до очікуваного есперанто-форуму, а й преса
виявляла Інтерес до цієї унікальної події. Це, зокрема,
газети «Киевская мысль», «Киевлянин», «Последние
новости». Напередодні з’їзду майже кожне
періодичне видання повідомляло доступну їм
інформацію, подавало оціночні судження про подію і
про її значення. Наприклад: «Завтра в Києві
відкривається
Другий
Всеросійський
з’їзд
есперантистів. По суті, його можна було б назвати
першим, так як перший з’їзд був, власне кажучи,
лише загальними зборами закритою Російської Ліги
Есперантистів і впливу на зростання есперантистів не
чинив ніякого. Правда, з’їзд, що влаштовується зараз,
навряд чи також помітно вплине на розвиток руху,
так як організатори його дбали більше про
організацію розваг, до речі сказати, нічого спільного
з есперанто не мають, ніж про гідну постановку
серйозних наукових і пропагандних питань. Але
важливо перш за все те, що після цього з’їзду легко
буде знову збиратися і обговорювати нагальні
питання руху. Важливим є те, що товариство
побачить, яких практичних результатів за останній
час досягли есперантисти, важливо, що часті з’їзди
широко популяризують рух, а ті, хто зібралися,
побачившись із соратниками та однодумцями підуть
з новими силами і відродилася вірою в успіх справи»
[4, с. 22].
В цілому на розгляд з’їзду було винесено 5
програмних питань: загальна пропаганда есперанто,
викладання мови в навчальних закладах, друковані
видання на есперанто і книжна торгівля, заснування в
Росії центрального есперантського суспільного
органу та організація з’їздів у Росії [4, с. 23].
Додаткові відомості про тих, хто виступав і про
зміст їхніх доповідей дізнаємося із повідомлень
поліції, яка щоденно пильно стежила за делегатами
форуму [2]. Цікаву інформацію подають поліцейські
агенти про одного з найвідоміших тоді російських
есперантистів Миколу Євстаф’єва: «Євстаф’єв М. П.
на з’їзд есперантистів приїжджав з СанктПетербурга. 6 серпня і 7 серпня виїхав назад,
заявлений до Києва не був, зупинявся на Безаківській
вулиці в якому будинку, відомостей немає. Євстаф’єв
перебував на службі в Міністерстві закордонних
справ. Дворянин Микола Петрович Євстаф’єв, 44
років, 11 квітня 1911 р. був обшуканий зважаючи на
відносини
його
з
капітаном
Олександром
Постниковим, нині засудженим за військове
шпигунство на каторжні роботи на 8 років. За
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безрезультатністю обшуку Євстаф’єв був залишений
на волі. Проживав в Санкт-Петербурзі. 8 вересня 1911
р. вибув невідомо куди, прописаний був по
безстроковій паспортній книжці» [4, с. 25–26].
Микола Євстаф’єв був знайомий із Михайлом
Грушевським. Поліція, відстежуючи їхні контакти,
повідомляла вищу владу про наступне:
«М. Євстаф’єв, який жив у готелі в Будапешті
пропонував у своєму листі до Грушевського, як
редактору “Записок Наукового Товариства” і одному
з редакторів “Літературного наукового вісника”:
“Вельмишановний П. Професоре! Не володіючи
настільки малоросійською мовою, щоб писати на ній
вільно і чисто, дозволяю собі звернутися до Вас по
великоруські, в упевненості, що Ви мене зрозумієте,
а відповіддю можете вшанувати на тій мові, яка Вам
особисто зручна...
…готовий дати всі потрібні кошти в разі наміру
однієї з двох вищевказаних редакцій видати
малоросійською мовою один з існуючих в даний час
на іншій мові творів про міжнародну мову для його
вивчення.
Вибір твору надаю на розсуд Товариства або
Ваш особистий, якщо товариство корпоративно не
висловлюється з цього питання.
Льщу себе надією на отримання Вашої люб’язної
відповіді і залишаюся готовим до ваших послуг. М.
Євстаф’єв”» [3, арк. 312–314].
На думку дослідників, тут М. Євстаф’єв
виступає як активний пропагандист есперанто.
Недивно, що поліцію турбувала його громадська
діяльність і вона вважала Євстаф’єва одним із
«ідейних керівників з’їзду» [4, с. 26].
Форум есперантистів у Києві дійсно став
надзвичайною подією, яка залишила у серцях і
пам’яті учасників яскраві спогади. Про свої враження
від спілкування з однодумцями розповідала Іда
Семенівна Лисічнік: «Участь в 1913 р. у другому
Всеросійському з’їзді есперантистів в Києві,
атмосфера дружби, яка панувала серед делегатів,
знайомство з такими яскравими особистостями в
історії есперантського руху, як професор Девятнін і з
багатьма іншими, ще більш посилили моє захоплене
ставлення до есперанто…» [4, с. 26].
Свідченням постійної «турботливої уваги» влади
до есперанто-руху є архівні документи. Зокрема,
матеріали, що містять фонди Центрального
державного історичного архіву України у м. Києві
[2]. Проте, незважаючи на такі утиски, есперантисти
не полишали боротьби за свою справу: «Товариші!
Тепер нарешті прийшла пора нам сміливо вступити в
боротьбу зі свавіллям. Міліція, жандарми, порожні
звуки, тому що всі цивілізовані країни хочуть
допомогти нам позбутися від наших ідіотів
правителів. У нас великий запас зброї, а
найголовніше велике прагнення позбутися від
гвалтівників буржуїв, що краще будь-якого зброї.
Товариська організація!» [5, арк. 29].
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Як показує аналіз джерел, Другий Всеросійський
з’їзд есперантистів (Київ, 4-6 серпня 1913 р.) відіграв
важливу роль у розвитку вітчизняного есперанторуху. Своєю багаторічною історією есперанто (і як
мова, і як рух його прихильників) підтвердило право
претендувати на роль універсального засобу
міжкультурного
діалогу
і
людського
взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі на
основі толерантності – як єдності в різноманітті,
повазі, сприйняття і розуміння різноманіття культур
нашого
світу,
форм
самовираження
і
самоствердження людської особистості.
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THE FORMATION OF VALUABLE ATTITUDE TO WORK BY STUDENTS OF
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АНОТАЦІЯ
На основі теоретичного дослідження підготовки майбутніх інженерів-педагогів як психологопедагогічної проблеми, аналізу сутності ціннісного ставлення до праці в процесі трудового виховання, а також
аналізу сучасної практики підготовки майбутніх інженерів – педагогів до формування в учнів ПТНЗ ціннісного
ставлення до праці пропонується розроблена критеріальна база діагностики процесу цієї підготовки.
ABSTRACT
Based on the theoretical research of future engineers-pedagogues training as psychological and educational
problem, the analysis of the essence of valuable attitude to work in the labour education and the analysis of the current
practices of formation of valuable attitude to work by students in vocational schools the criteria basis of diagnosis of
engineers-pedagogues training is offered.
Ключові слова: підготовка інженерів-педагогів, формування ціннісного ставлення до праці, критеріальна
база діагностики процесу підготовки.
Keywords: engineers-pedagogues training, the formation of valuable attitude to work, the criteria
Одне із провідних завдань модернізації системи
вищої інженерно-педагогічної освіти полягає у
переході до нової освітньої парадигми, під якою
розуміється сукупність принципів, ціннісних
настанов і способів організації освітньої діяльності,
що відповідають вимогам сучасного замовлення.
Класична парадигма освіти, переважно зорієнтована
на репродуктивне знання, на сьогодні практично
вичерпала себе.
Пошук нових моделей освіти зумовлений також
розбіжністю між потребою суспільства в інженерахпедагогах, здатних до інноваційної фахової
поведінки, швидкого перевлаштування своїх дій
відповідно до змін в професійної діяльності, та
недостатньою фаховою підготовкою під час їхнього
навчання у ВНЗ.
У результаті аналізу теорії і практики вищої
інженерно-педагогічної освіти було констатовано
суперечності між сучасними вимогами до підготовки

майбутніх
інженерів-педагогів
до
трудового
виховання учнів ПТНЗ і недостатньою розробленістю
в педагогічній теорії змісту, форм, методів такої
підготовки, а також методик її діагностування.
Теоретичною основою дослідження є сутність
педагогічних теорій та концептуальних положень
щодо: професійного ставлення майбутніх фахівців
педагогічного напряму (О. Абдулліна, І. Зязюн, О.
Дубасенюк, Н. Кузьміна, С. Сисоєва, В. Сластьонін);
професійної підготовки інженерно-педагогічних
кадрів для ПТНЗ (А. Ашеров, С. Батишев, Н.
Брюханова, О. Зеєр, Р. Гуревич, О. Коваленко, М.
Лазарев, Н. Ничкало, О. Новіков, О.Щербак);
змісту, форм і методів виховної роботи в закладах
профтехосвіти
(О.Авер’янова,
М.Васильєва,
О.Кондратюк, О. Коберник, Д. Тхоржевський).
Метою даної роботи є розробка критеріальної
бази
дослідження
підготовки
майбутніх

ВЫПУСК 1(1) 2021
визначення цінностей праці в науково-педагогічній
літературі визначаємо власну критеріальну базу.
Формулюючи критерії, ми виходимо з найбільш
усталеного в педагогіці підходу, що полягає у
виділенні трьох рівнів сформованості показників за
кожним із трьох критеріїв: низький, достатній,
високий. Такий підхід до критеріальної бази стосовно
підготовки студентів – майбутніх інженерівпедагогів – до формування в учнів ПТНЗ ціннісного
ставлення до праці найоптимальніший, оскільки
більш конкретна деталізація рівнів навряд чи буде
точною і достовірною.
Отже
стосовно
проблематики
нашого
дослідження нами були виділені наступні критерії:
когнітивно-пізнавальний,
мотиваційно-ціннісний,
креативно-діяльнісний.
Перший, когнітивно-пізнавальний, критерій
ціннісного ставлення майбутніх інженерів-педагогів
до праці виявляється у повноті та системності
предметних знань, а також знань про сутність
цінності праці, наявності творчої практичної
свідомості і працьовитості, володінні сучасним
економічним мисленням. Характеристику даного
критерію за кожним із показників на кожному з трьох
рівнів подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Когнітивно-пізнавальний критерій діагностики підготовки студентів, майбутніх інженерівпедагогів,
до формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці
Рівні
Показники
відсутні економічні знання і знання економічних законів, не має уявлень щодо
економічних реалій сучасного світу і норм “раціональної економічної ” поведінки
(купівля, продаж, сплата податків, інвестування тощо) в умовах ринкової економіки;
не має відповідних загальноосвітніх і політехнічних знань, загальних основ
виробничої діяльності;
недостатньою мірою усвідомлює роль суспільно корисної та продуктивної праці у
Низький
формуванні громадянської свідомості, патріотичних почуттів і моральних якостей
особистості, розуміння нею суспільних обов‘язків;
не розуміє сутність ціннісного ставлення до праці, шляхи і засоби його формування;
не володіє сукупністю сучасних педагогічних знань у галузі трудового виховання
учнів ПТНЗ;
не орієнтується в методиці формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці,
не має вмінь застосування її на практиці.
на достатньому рівні володіє економічними знаннями, орієнтується в економічних
законах, добре знає економічні реалії сучасного світу і норми “раціональної
економічної ” поведінки (купівля, продаж, сплата податків, інвестування тощо) в
умовах ринкової економіки;
має відповідні загальноосвітні і політехнічні знання, розуміється в загальних основах
виробничої діяльності;
добре усвідомлює роль суспільно корисної та продуктивної праці у формуванні
Середній
громадянської свідомості, патріотичних почуттів і моральних якостей особистості,
розуміння нею суспільних обов‘язків;
розуміє сутність ціннісного ставлення до праці, шляхи і засоби його формування; у
цілому володіє сукупністю сучасних педагогічних знань у галузі трудового виховання
учнів ПТНЗ;
на достатньому професійному рівні проектує і застосовує методику формування в
учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці.
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інженерівпедагогів до формування в учнів ПТНЗ
ціннісного ставлення до праці.
Теоретичне дослідження підготовки майбутніх
інженерів-педагогів
як
психолого-педагогічної
проблеми [2; 3; 4; 6], аналіз сутності ціннісного
ставлення до праці в процесі трудового виховання [1;
8; 9; 12], а також аналіз сучасної практики підготовки
майбутніх інженерів-педагогів до формування в
учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці [5; 7; 10;
11] надає нам можливість визначити критерії
результативності цього процесу. Ефективність його
також залежить і від того, чи сформовані відповідні
цінності в самих студентів – майбутніх майстрів
виробничого навчання і вихователів учнів ПТНЗ.
Перш ніж приступити до діагностики даного
виду підготовки студентів нам потрібно обґрунтувати
та розробити критеріальну базу дослідження.
Більшість дослідників за основу сукупності
критеріїв
зазвичай
беруть
пізнавальні,
емоційномотиваційні та поведінкові ознаки. Ми в
своєму
дослідженні,
по-перше,
керуючись
дослідницькими завданнями, а саме – формування
ціннісного ставлення до праці, а по-друге,
спираючись на узагальнення різних підходів до
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Високий
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володіє глибокими економічними знаннями, вірно розуміє дію економічних законів,
має чіткі уявлення щодо економічних реалій сучасного світу і норми ,,раціональної
економічної ” поведінки (купівля, продаж, сплата податків, інвестування тощо) в
умовах ринкової економіки;
має глибокі загальноосвітні і політехнічні знання, розуміється в загальних основах
виробничої діяльності;
чітко усвідомлює роль суспільно корисної та продуктивної праці у формуванні
громадянської свідомості, патріотичних почуттів і моральних якостей особистості,
розуміння нею суспільних обов‘язків;
правильно розуміє сутність ціннісного ставлення до праці, шляхи і засоби його
формування; повною мірою володіє сукупністю сучасних педагогічних знань у галузі
трудового виховання учнів ПТНЗ;
має фундаментальні знання щодо розробки методики формування в учнів ПТНЗ
ціннісного ставлення до праці, вміє творчо застосовувати її на практиці.

Другий критерій підготовки у студентів цінні- –
проявляється в ступені усвідомлення майбутніми
сного ставлення до праці – мотиваційно-ціннісний
інженерами-педагогами особистісної та соціальної
значущості цінностей праці, формі емоційно-оцінотивованість студентів до реалізації трудового

вихочного ставлення до цих цінностей. Саме цей
крите- вання учнів ПТНЗ. Його характеристику за
кожним рій виражає аксіологічні ставлення до праці
та мо- із показників на кожному з трьох рівнів
надаємо в таблиці 2.

Таблиця 2
Мотиваційно-ціннісний критерій діагностики підготовки майбутніх інженерів-педагогів до
формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці
Рівні
Показники

Низький

слабке усвідомлення смислу праці, що не виходить за рамки задоволення власних
матеріальних і соціальних потреб;
відсутність переконання щодо цінностей праці як фактору існування, розвитку і
взаємозбагачення суспільства і людини;
ставлення до світу речей має руйнівний характер (переважають прагматичні цілі
праці, і як результат – споживчий фетишизм);
не усвідомлює необхідність поєднання суспільних та особистих інтересів при
здійсненні трудової діяльності;
відсутня установка на формування в учнів ПТНЗ готовності до різноманітних видів
діяльності, соціально-професійної мобільності, здійснення корисно суспільної та
продуктивної праці.

Середній

в цілому усвідомлює смисл праці, має уявлення щодо зв’язку між матеріальними
потребами особистості та соціальними потребами;
має переконання щодо ролі та цінності праці як фактору існування, розвитку і
взаємозбагачення суспільства і людини;
усвідомлює потребу в світі речей як умови розвитку економіки суспільства, але у
відношенні до нього виявляє прояв споживчого фетишизму;
виявляє схильність до поєднання суспільних та особистих інтересів при здійсненні
трудової діяльності;
наявна установка на формування в учнів ПТНЗ готовності до різноманітних видів
діяльності, соціально-професійної мобільності, здійснення корисно суспільної та
продуктивної праці.
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Високий
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сформована система емоційно-оцінних ставлень щодо смислу праці, вірно усвідомлює
зв‘язок щодо забезпечення матеріальних потреб особистості та соціальними
потребами;
виражені переконання щодо ролі та цінності праці як фактору існування, розвитку і
взаємозбагачення суспільства і людини;
ставлення до світу речей має творчо-відтворювальний характер (прагнення до
зростання світу речей як умови розвитку економіки суспільства);
виявляє потребу у поєднанні суспільних та особистих інтересів при здійсненні
трудової діяльності;
яскраво виражена установка на формування в учнів ПТНЗ готовності до
різноманітних видів діяльності, соціально-професійної мобільності, здійснення
корисно суспільної та продуктивної праці.

Третій критерій – креативно-діяльнісний,
реалізується в ступені сформованості навчальних
знань, умінь і навичок у майбутніх інженерівпедагогів щодо виконання професійної діяльності у
напрямку виховання ціннісного ставлення до праці в
учнів ПТНЗ. Цей критерій передбачає включення

студентів до суспільно-корисної та продуктивної
діяльності і спонукання їх до підприємливості,
ініціативності, творчого підходу до будь-якої справи.
Характеристику даного критерію за кожним із
показників на кожному з трьох рівнів подаємо в
таблиці 3.
Таблиця 3
Креативно-діяльнісний критерій діагностики підготовки майбутніх інженерів-педагогів до
формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці
Рівні
Показники
не володіє прийомами організації трудової колективної діяльності, наявний
репродуктивний підхід до її здійснення;
здійснює професійно-педагогічну діяльність під впливом застарілих
педагогічних стереотипів, не виявляє схильності до пошуку інноваційних
Низький
стратегій виховання до цінностей праці;
не виявляє вмінь у розв’язанні професійних проблем, не намагається
вдосконалювати навички педагогічного спілкування, використовує авторитарні
методи у ході взаємодії з учнями ПТНЗ;

Середній

Високий

не чітко проектує трудове виховання учнів ПТНЗ, формально застосовує
різноманітність форм і методів виховання;
не виявляє підприємливості, ініціативності, творчого підходу до справи.
на достатньому рівні володіє прийомами організації трудової колективної
діяльності, використовує творчо-репродуктивний підхід до її здійснення;
не завжди уникає педагогічних стереотипів при здійсненні професійнопедагогічної діяльності із формування ціннісного ставлення до праці в учнів
ПТНЗ; у цілому грамотно вміє розв’язувати певні професійні
проблеми, вдосконалює навички демократичного стилю педагогічного
спілкування з учнями ПТНЗ; - виявляє здатність до трудового виховання
учнів ПТНЗ, вміє застосовувати різноманітні форми і методи виховання;
на достатньому професійному рівні виявляє підприємливість, ініціативність, з
елементами творчості підходить до справи.
володіє різними прийомами організації трудової колективної діяльності,
застосовує креативний підхід до її здійснення;
відмовляється від педагогічних стереотипів, орієнтуючи діяльність у вихованні
ціннісного ставлення до праці в учнів ПТНЗ на пошуки творчих новаторських
ідей педагогів;
володіє вмінням нестандартного розв’язання певних професійних проблем,
постійно намагається вдосконалювати навички демократичного стилю
педагогічного спілкування з учнями ПТНЗ;
уміло проектує трудове виховання учнів ПТНЗ, логічно застосовує
різноманітність форм і методів виховання;
постійно виявляє підприємливість та ініціативність, має творчий підхід до будьякої справи.
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Представлені вище критерії, їх показники й рівні
сформованості щодо кожного з них, стають
значущою підставою не тільки для визначення
ефективності
педагогічних
умов
підготовки
майбутніх інженерів-педагогів до формування в
учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці, але й
виявлення реальної практики підготовки студентів до
цього виду діяльності.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто передумови реалізації гендерного виховання у навчальних закладах Німеччини та
докладно висвітлено поняття коедукації, спільного та роздільного навчання, частково роздільного навчання,
рівності статей.
Об’єкт дослідження – гендерне виховання в навчальних закладах Німеччини.
Мета роботи – з’ясувати особливості передумов гендерного виховання в навчальних закладах Німеччини.

ВЫПУСК 1(1) 2021
Методи дослідження – зіставний, індуктивний та дедуктивий.
У європейській, зокрема німецькій, освіті кінця ХХ – початку ХХІ ст. в умовах її глобалізації виразно
простежуються реформаційні перетворення, спрямовані на досягнення гендерної рівності. При цьому йдеться
не лише про забезпечення однакових прав і можливостей обох статей в отриманні освіти високої якості, а й
про зміни у гендерній свідомості учнівської молоді, що передбачає розв’язання багатьох складних і подекуди
суперечливих педагогічних проблем.
Результати дослідження можуть бути впроваджені в систему вітчизняної освіти.
ABSTRACT
The preconditions of gender education in educational establishments of Germany are considered in the article.
Object of the study is gender education in educational establishments of Germany.Purpose of work is to find out
the features of preconditions of gender education in educational establishments of Germany. Research methods comparable, inductive and deductive. At the European education, especially Ukrainian, end of ХХ - beginning of ХХІ
of century in the conditions of her globalization are distinctly traced transformations , they were sent to the achievement
of gender equality. Thus speech goes not only about providing of identical rights and possibilities of both sexes in the
receipt of formation of high quality but also about changes in gender consciousness of student's young people which
foresees the decision of many thorny and here and there contradictory pedagogical problems. Research results can be
inculcated in the system of Ukrainian education.
Ключові слова: гендерне виховання, коедукація, спільне та роздільне навчання.
Keywords: gender education, koedukation, general and separate studies.
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Постановка проблеми.
В Німеччині реформування державної політики
в освітній галузі розглядається як важливий шлях
підтримання та розвитку соціальної та гендерної
рівності. Тому тут і на загальнонаціональному, і на
місцевому
рівні
управління
освітою
гендерноорієнтованим
програмам
надається
пріоритетне значення. Особливо вагому роль у їх
успішній
реалізації
покликані
відіграти
експериментальні школи, до організації яких держава
залучає таких соціальних партнерів, як бізнесові
структури, громадські та релігійні об’єднання.
Загалом школи, яким притаманні певні особливості їх
розвитку в різних німецьких землях, шукають власні
ефективні шляхи та форми гендерного виховання.
Передумови його активного впровадження в
загальноосвітніх закладах Німеччини сформувалися
в другій половині ХХ ст., коли загострилось
обговорення важливої проблематики, пов’язаної з
такими поняттями, як «коедукація», «спільне та
роздільне навчання», «частково роздільне навчання»,
«рівність статей». Зважаючи на завдання нашого
дослідження,
розглянемо,
як
висвітлюються
відповідні питання у німецькій педагогічній
літературі. Коедукація, тобто спільне навчання
хлопців і дівчат, на той час була прогресивним
напрямком і відкривала нові можливості для
застосування принципів гендерної рівності у
шкільній
практиці.
Проте,
на
думку
Г.
ФаульстіхВіеланде, коедукація як загальний принцип
не мала успіху ні у Веймарській республіці, ні в
довоєнний та післявоєнний періоди. Внаслідок
відмови від неї поглиблювалась нерівність шансів
дітей різної статі. Кількість шкіл для здобуття
дівчатами освіти була обмежена. Чоловічі школи
існували з математично-природничим нахилом,
жіночі – з філологічним. Оскільки шкільна педагогіка

повинна враховувати особливості обох статей, цей
принцип був покладений в основу концепції Г. Годе
та Е. Шпрангера, а також католицької вчительської
спілки. Г. Дреcсман зауважує, що присутність дівчат
позитивно впливає на психологічний клімат у класі та
навчальний
процес,
сприяє
кращому
взаєморозумінню між статями [7, c. 35]. У 50–х рр.
ХХ ст. в Німеччині коедукація стала домінантною
моделлю, згідно з якою навчання дівчат і хлопців
передбачало використання тотожних методів,
однакове планування тощо. Варто зауважити, що в
тогочасних Західній та Східній Німеччині
спостерігались відмінності. Так, якщо спільне
навчання дівчат і хлопців в основній школі (за
винятком фізичного виховання) на сході Німеччини
було загальноприйнятим, то в її західній частині
існували чоловічі та жіночі школи, а коедукативне
навчання було впроваджено значно пізніше. Через
кілька років, після поширення коедукації, як
стверджує Е. Ціннекер [19], якість освітнього
процесу у школах Німеччини, завдяки навчальним
досягненням дівчат, значно поліпшилася. Дослідник,
зокрема, зазначає: «Шкільна соціалізація сприяє
дівчатам. Соціальна та робоча поведінка вчителів
посилює шкільні успіхи дівчат та впливає на невдачі
хлопців. Однак соціальна активність дівчат, за
свідченнями вчителів, є непомітною, хлопці ще
досить впевнені у собі та ексцентричні [19, c. 132]».
Зацікавленості власне гендерними проблемами
шкільного виховання сприяли освітні реформи,
здійснювані в Німеччині у 60–х рр. ХХ ст, які були
зорієнтовані на посилення індивідуального та
диференційованого підходу до учнів різної статі
початкової школи. На перший план висувається
проблема
дискримінації
жіночої
статі
у
навчальновиховному процесі, проведення гендерної
експертизи підручників та посібників. Е. Бульман
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наголошує, що «саме початкова школа є центром
впровадження гендерного підходу», бо на той час «це
єдине місце, де діти з різних категорій населення
можуть декілька років спільно навчатись і разом
проводити
дозвілля».
Внаслідок
згаданого
реформування поступово зменшується кількість
чоловічих гімназій, які раніше становили понад 60%.
Воно також викликало суттєві перетворення у
навчально-виховному процесі чоловічих середніх
шкіл, які досі не змінювалися. У 80–х рр. ХХ ст. під
впливом жіночих спілок активізувалися коедукативні
дебати: критиці піддається обмеженість жіночої
соціалізації, нерівні шанси обох статей. Крім того,
критики зазнавали й певні аспекти коедукації,
зокрема статевоієрархічний і полярний поділ світу на
жіночі і чоловічі види діяльності, існування
гендерних стереотипів у навчанні та вихованні учнів
обох статей. Це виявлялось, наприклад, у тому, що
домінування хлопців, надмірна увага дівчат до них
сприймалась як щось належне, а скромність і
стриманість (ненав’язливість) дівчат залишається
непомітною [15]. Гендерна експертиза навчальних
планів та підручників також засвідчувала перевагу
чоловічого світу над жіночим, знецінення
зацікавлень, успіхів та досвіду дівчат. Статева
диференціація посилювала однобічність: у дівчат
розвивали передовсім схильність до вивчення мов,
соціальних та естетичних наук, натомість у хлопців –
до технічних та математично- природничих наук [15].
Розглядаючи об’єктивні зрушення в навчальновиховній системі останніх десятиліть ХХ ст., М.
Горсткемпер наголошує на необхідності якісних змін
щодо реалізації гендерного підходу, який передбачає
принципово однаковий навчальновиховний процес
для осіб різної статі, чітке усвідомлення проблеми,
пов’язаної з дискримінаційними рольовими кліше у
навчальному матеріалі та поведінці вчителів.
Дослідниця вказує, що розширення освітніх шансів
для дівчат сприятиме їхній майбутній самореалізації.
Наступними, винятково важливими завданнями, на
думку М. Горсткемпер, є підвищення соціальної та
політичної активності дівчат. Зазначимо, що в
останні два десятиліття у гендерній теорії та практиці
особливої ваги набуло поняття «рефлексивна
коедукація (педагогіка)». У цьому випадку йдеться
про гендерносправедливу коедукацію, спрямовану на
особистісний розвиток дівчат і хлопців, переборення
учнівською молоддю стереотипних уявлень, на
рівність прав і можливостей кожної статі у майбутній
життєдіяльності. Рефлексивна коедукація, на думку
німецьких вчених Г. Фаульстіх-Віеланд та М.
Горсткемпер, – це така побудова педагогічного
процесу, у якій дотримуються принципи гендерної
рівності, пом’якшуються гендерні стереотипи у
свідомості учнів та вчителів, що сприяє позитивним
змінам, переосмисленню багатьох проблем із позицій
гендеру. Наприклад, у витязі з меморандуму
«Майбутнє освіти – школа майбутнього» уряду землі
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Північний
Рейн-Вестфалія
зафіксовано,
що
«рефлексивна коедукація повинна стати елементом
загальної освіти і через те мусить бути внесена у
навчально-виховну сферу школи. Рефлексивна
коедукація означає не повернення до роздільних
(гомогенних) груп чи навіть шкіл, а збереження
рівності та свідоме поліпшення принципів
коедукативного навчання. Статевогомогенні групи
повинні утворюватися залежно від навчальної
ситуації [20]» . Дослідники А. Кайзер та М. Віґґер,
розкриваючи мету сучасної коедукативної практики,
виділяють такі її суттєві моменти: дотримання
принципів гендерного паритету у спільному навчанні
обох
статей;
пом’якшення
гендерностереотипізованих
уявлень
учнівської
молоді та набуття ними гендерних знань і вмінь
(наприклад, у дівчат потрібно розвивати упевненість
у собі, соціальну компетентність, а хлопців
спонукати до реального оцінювання своїх умінь та
навичок, а також до безконфліктного спілкування;
розуміння особливостей чоловічого та жіночого
розвитку та психології; всебічне розширення
професійних зацікавлень школярів і школярок із
урахуванням їх індивідуальних потреб, запитів, що
забезпечить самоствердження дітей обох статей у
майбутньому професійному та сімейному житті.
Згадані вчені слушно вказують на те, що навчальновиховний процес потрібно обов’язково перевіряти
стосовно впровадження гендерного підходу у
практику шкіл. Варто зауважити, що у 80–х рр. ХХ
ст. представницям нового руху жінок, які обстоювали
коедукацію, дорікали, що таке навчання певним
чином обмежує розвиток нахилів, здібностей дівчат,
особливо у природничо- математичній сфері.
Критичний аналіз цієї та інших подібних проблем дав
змогу виявити, що й в умовах спільного навчання
дітей різних статей мислення і поведінка вчителів
залишаються гендерно стереотипізованими. Шкільні
педагоги
схильні
позитивніше
оцінювати,
схвалювати досягнення хлопчиків. Крім того,
однакові вчинки школярок і школярів сприймаються
дещо по-різному: дівчат карають суворіше, ніж
хлопців. Потрібно вказати на те, що у шкільній
практиці
сучасної
об’єднаної
Німеччини
простежуються дві тенденції: з одного боку, незначна
кількість
педагогів
дотримується
гендернонейтрального виховання, а з іншого –
переважна більшість учителів є прибічниками
статево диференційованого підходу й наголошують
на тих особливостях, які виявляються стосовно
виховання й навчання школярів і школярок. Зокрема
акцентують відмінності, що простежуються у
мовному розвитку. Дівчатка, на відміну від
хлопчиків, починають говорити раніше, а отже, й
швидше читати, краще і старанніше вчаться.
Хлопчикам важче опановувати навички письма та
спілкування, проте їх переваги помітні у розвитку
математичного, абстрактного мислення, технічних
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здібностей. Дівчата менш досвідчені у користуванні
різними технічними інструментами, пристроями, а
хлопці здебільшого не володіють навичками і
вміннями домогосподарювання. Відрізняється також
поведінка дівчат і хлопців у групі. Дівчатка більшою
мірою налаштовані на співпрацю, компроміс у
взаємостосунках, вони менш упевнені в собі.
Натомість хлопчики більш упевнені в своїх силах,
схильні до конкуренції.
Загалом запровадження гендерного виховання в
німецьких загальноосвітніх закладах спирається на
засади спільного, роздільного та частково
роздільного навчання дітей обох статей. Розглянемо
ці три шляхи, розкриваючи їх позитивні та негативні
моменти. Починаючи з 90–х рр. ХХ століття, увага
педагогічної громадськості знову була привернута до
проблем коедукації, активної участі дівчат/жінок в
освітньому процесі. До прихильників спільного
навчання в Німеччині належать М. Горсткемпер [14],
Г. Фаульстіх-Віеланд [10], Н. Хайде [12]. Зауважимо,
що в Україні цю ідею обстоювали і обстоюють С.
Русова [5], В.Сухомлинський [6], В. Кравець [28] та
ін.
Аналіз
відповідної
науково-педагогічної
літератури засвідчує, що, навчаючись разом із
хлопцями, дівчата досягають значно вищих
результатів у засвоєнні гуманітарних предметів,
проте мають нижчі показники з фізикоматематичних дисциплін. Хлопці більш ширше
цікавляться інструментальними видами діяльності.
Вади спільного навчання німецький учений Г. Гіест
[141] убачає в посиленні гендерних стереотипів,
певному нехтуванні гендерною специфікою стосовно
зацікавлень, нахилів, поведінки дітей різних статей,
що зумовлює, з одного боку, недостатню
диференціацію стратегій та методів навчання,
нечіткість окреслення його змісту. З іншого боку,
вчителі свідомо та несвідомо протиставляють
учениць і учнів, часто зосереджуючи педагогічну
увагу на хлопцях, що обмежує особистісний розвиток
дітей обох статей [11]. На думку П. Мільгоффер,
хлопці та дівчата в жодному разі не відмовляться від
спільного навчання. Якщо вони мають різні
зацікавлення, то лише до уроків фізкультури і
біології. На думку українських вчених Т. Говорун, О.
Кікінежді, В. Кравця, для шкіл спільного навчання
характерні товариські, дружні і рівноправні стосунки
між хлопчиками і дівчатками. Вважається, що
внаслідок взаємного спілкування хлопчики будуть
«збагачуватися»
позитивними
рисами,
притаманними
дівчаткам
(стриманістю,
делікатністю), завдяки їх пом’якшувального впливу,
навчаться поважати жінок, а дівчатка, спілкуючись із
хлопчиками звільняться від надмірної боягузливості,
стануть менш легковажними. Якщо ж хлопчиків і
дівчаток виховувати і навчати роздільно, то це
завадить створенню сім’ї у майбутньому [3, с. 86-87].
На наш погляд, слушними є думки вітчизняних
педагогів-гуманістів
А.
Макаренка,
В.
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Сухомлинського, С. Русової. У свій час ці вчені
категорично
відстоювали
позицію
спільного
навчання та виховання обох статей, рівноправного
ставлення та партнерства, не називаючи це терміном
«гендер», якого ще не було у вжитку. Незважаючи на
ряд переваг коедукації, педагоги, зорієнтовані на
відмінності зацікавлень і здібностей дітей різної
статі, постійно порушують проблему роздільного
навчання, а отже, й виховання. Причому тривалі
дискусії «за» і «проти» коедукативної практики у
наші дні тісно переплітаються з розв’язанням
гендерних проблем. У цій площині гострим її
критиком виступає Г. ФаульстіхВіеланд, яка
зазначає, що «наша школа у жодному разі не втілює
перемоги коедукації як педагогічної ідеї, а отже,
програми культивування партнерських гендерних
відносин. Така школа є тільки найпростішим
утіленням постулату однакових освітніх шансів та
можливостей для обох статей. Коедукативна школа
забезпечує формально рівні умови як для вчителів
(жінок та чоловіків), так і для учнів (дівчат і хлопців).
Школа все ще зберігає риси патріархальності ХІХ ст.,
які не відповідають сучасним трансформаційним
суспільним змінам в освітній системі; основною
метою школи і надалі залишаються традиційні
методи передачі знань; набуття дітьми обох статей
досвіду практичної та соціальної поведінки
залишається поза увагою [9]». На думку Д. Кнаб, у
сучасних коедукативних школах дівчата і хлопці,
навчаючись спільно, залишаються при цьому двома
протилежними
таборами,
що
зміцнює
статевоспецифічну соціальну поведінку. Хлопці є
домінантними, агресивними, переконаними у
вищості своїх інтересів. Вони критично й серйозно не
сприймають власних незначних здобутків у навчанні,
зверхньо ставляться до протилежної статі. Це
зумовлено і тим, що формально спільний навчальний
план містить багато прихованих дискримінаційних
практик щодо дівчат [16, с. 181-196]. Прихильники
роздільного навчання і виховання хлопчиків та
дівчаток наводять ряд аргументів на його користь, а
саме: можливість успішного подолання наслідків
вікових криз, спричинених нерівномірністю розвитку
хлопчиків і дівчаток; певні зручності в організації
праці вчителя; вища успішність з певних предметів;
доцільність використання методу викладу матеріалу,
ефективного передовсім для хлопців, що є
об’єктивним чинником глибшого вивчення ними
точних наук; зниження агресії та підліткової депресії,
що забезпечує більш спокійну поведінку впевнених у
собі хлопців та успішну самореалізацію дівчаток у
майбутній кар’єрі та сім’ї; формування більш
позитивної самооцінки в учнів різних статей тощо [3,
с. 87]. Дослідник Г. Гіест у коедукативних дебатах
привертає увагу й до таких позитивних моментів
роздільного навчання, як відсутність конкурентності
між хлопцями і дівчатами, а також стійка
спрямованість на вивчення суспільствознавчих наук і
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техніки [11]. В опрацьованій науковій літературі
порушуються важливі питання різностатевого
навчання дітей, наводяться цікаві дані. Г. Пфістер та
Р. Вальтін встановили, що в гомогенних гімназіях до
54% дівчат успішно вивчають природничі та технічні
дисципліни. Натомість кількість таких учениць у
коедукативних школах становить 46% [18]. Тим
самим дослідники виявляють протилежні тенденції
стосовно навчальних зацікавлень у дівчат у гімназіях
та коедукативних школах. Це явище пояснюють
насамперед тим, що вчителі можуть надто нав’язливо
формувати певні гендерні установки, що знижує
бажання серйозно вчитись у багатьох учениць шкіл.
Аналогічна ситуація простежується щодо зацікавлень
хлопців, які в чоловічих гімназіях обирають частіше
дисципліни гуманітарного циклу, ніж учні
коедукативних шкіл. Отже, щодо спрямованості
дівчат і хлопців на природничо-технічні чи
гуманітарні сфери знань при роздільному й
спільному навчанні спостерігаються відчутні
відмінності. До того ж коедукативних школах хлопці
виглядають пасивнішими, а дівчата активнішими й
стараннішими, що призводить до протистояння
статей. Незважаючи на висвітлені аргументи,
опоненти роздільного навчання все-таки вважають,
що воно створює нерівні умови для розвитку обох
статей, вказуючи, наприклад, що обсяг навчальних
програм із деяких предметів, зокрема з математики, є
значно вужчим для дівчат, ніж для хлопців.
Обмеженість роздільних загальноосвітніх закладів
убачають і в тому, що в них не набувається досвід
спілкування
з
протилежною
статтю;
вони
зорієнтовують дітей на виконання суто традиційних
соціальних ролей, що не сприяє створенню творчої
атмосфери в класі. Загалом така освітня практика
суперечить світовим тенденціям щодо спільного
навчання [3, с. 86–87], яка повинна послідовно
реалізовувати принцип гендерної рівності. Як
слушно зауважує німецький вчений Г. Гієст, однакові
шанси у школі для обох статей повинні бути поєднані
з
правом
на
індивідуальну
свободу
та
самовизначення [11]. Саме у таке русло
спрямовувало розвиток шкільного навчальновиховного процесу Міністерство освіти, яке ще у
1989
р. прийняло «Рекомендації з оформлення та
диференціації спільного навчання». У них, з одного
боку, висловлюються пропозиції збільшити кількість
жіночих образів у текстах й ілюстративних
матеріалах, причому в нетипових для жінок видах
діяльності. З іншого – рекомендується викладати
предмети природничо- технічного циклу роздільно у
чоловічих та жіночих групах для реалізації
специфічного підходу до дівчат [4, с .492]. На початку
90–х рр. ХХ ст. Кельнський інститут педагогіки
запропонував створювати окремі класи для дівчат із
вивчення природничих дисциплін, що відповідає
реальним запитам практики. Міністр освіти Північної
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Рейн-Вестфалії підписала наказ про роздільне
навчання на заняттях з фізики та інформатики. В
такий спосіб у школах землі запроваджувалося
частково роздільне навчання. Воно полягає в тому,
що юнаки і дівчата на більшості занять навчаються
разом і лише на деяких уроках, зокрема фізкультури,
фізики, інформатики, певний учнівський колектив
ділиться за статтю. Про позитивні результати такого
поділу на заняттях математики, фізики, інформатики
та хімії інформують О. Геппнер та Й.
Остергоф [13, с. 21].
Незважаючи на те, що в сучасній Німеччині
вчителі-практики і особливо педагоги-дослідники
достатньо
активно
цікавляться
гендерною
проблематикою, впровадження гендерного підходу в
шкільний навчально- виховний процес стикається з
багатьма труднощами. До них належать і ті, які
пов’язані зі сферою усталених стосунків учитель–
учень. Із цього погляду увагу привертає так зване
«відкрите» навчання, що поширюється переважно у
початкових школах. На думку У. Ендерс-Драгессер,
становлення «відкритого» навчання перш за все є
відповіддю на традиційно «закриту» навчальну
практику, в якій переважав авторитарний стиль
викладання. Інакше кажучи, школярі виступали
об’єктами навчально-виховного процесу, бракувало
інтерактивності у контактах між учителями та
учнями. Мета «відкритого» навчально-виховного
процесу полягає у створенні рівних умов усім дітям
виступати
активними
суб’єктами
навчання,
розвивати свої здібності, виявляючи незалежність,
креативність, асертивність у спілкуванні між статями
[8, с. 46]. Це допоможе учням молодших класів бути
доброзичливими, дружніми, рівними у стосунках,
старшокласникам – реалізовувати особистісний
потенціал у навчально-виховних ситуаціях [17, с. 78].
Характерними рисами для такого навчання є відмова
від класно-урочної системи, гнучка «відкрита»
організація навчального простору, вільний вибір
дитиною способів і видів навчальної роботи, згідно зі
своїми уподобаннями та можливостями. Із ним
«пов’язують позитивні зрушення у ставленні учнів до
школи, наголошуючи на доброзичливій, емоційно
насиченій психологічній атмосфері взаємин учителів
та учнів [1, с. 144145]».
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Петрова М.С.,
магистрант,
Московский Педагогический Государственный Университет,
Москва

FUTURES OF THE ORGANIZATION OF PRESCHOOL EDUCATION
IN SOUTH KOREA
Petrova M.S.,
undergraduate,
Moscow State Pedagogical University,
Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос актуальности изучения педагогического опыта Южной Кореи для
российского дошкольного образования, находящегося в активном поиске новых педагогических методик и
технологий в связи с введением нового ФГОС в дошкольное образование. Практический интерес представляет
изучение организации государственной и частной системы дошкольного образования, подготовка
педагогических кадров и трудности в развитии системы дошкольного образования в Южной Корее.
ABSTRACT
The article discusses the relevance of the study on teaching experience in South Korea for the Russian preschool
education which is in an active search for new teaching methods and technologies in relation to the introduction of the
new GEF in early childhood education. Studies on the organization of the state and private systems of preschool
formation, on teaching staff training and on difficulties in system development of preschool formation in South Korea
is feasible in contemporary Russian education system.
Ключевые слова: дошкольное образование в Южной Корее, дошкольные образовательные организации,
детский сад, образовательная программа дошкольных организаций.
Keywords: pre-school education in South Korea, pre-school educational institutions, kindergarten, preschool
education program.
Сегодня Южная Корея известна своими
значительными успехами в сферах экономического,
социального и политического развития. Одной из
причин, по которой эта страна за достаточно
короткий исторический отрезок времени смогла
превратиться
в
высокоразвитое,
компьютеризированное,
постиндустриальное
государство, корейцы называют высокий уровень
образованности, рост престижа образования,
успешность проведения образовательных реформ,
отвечающих вызовам времени. В этой связи
неслучайным является тот факт, что новый вектор в
стратегии мирового образования на период после
2015
г.
заложила
Инчхонская
декларация
"Образование-2030", сформулированная в ходе
Всемирного форума по вопросам образования,
который состоялся в мае 2015 года в Республике
Корея. Реализация данной концепции предполагает
сосредоточенность усилий мирового сообщества на

работе в области доступа, равноправия и
инклюзивности, качества и результатов обучения на
протяжении всех этапов жизни [4].
Дошкольный этап образовательной системы
имеет особую значимость, так как закладывает
основы последующего обучения и развития.
Поэтому, изучение положительного опыта и
современных тенденций развития дошкольного
образования в Южной Корее представляется
актуальным и имеет значительный теоретический и
практический интерес. Особую значимость это имеет
для
российского
дошкольного
образования,
находящегося
в
активном
поиске
новых
педагогических методик и технологий в связи с
введением нового ФГОС в дошкольное образование
[1, 2].
Говоря о системе дошкольного образования в
Южной Корее, следует указать, что она вариативна.
Основными
дошкольными
образовательными
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учреждениями являются детские сады и центры
ухода за ребенком.
Детские
сады
(유치원)
осуществляют
образовательную и воспитательную функции для
детей в возрасте от 3-х до 5-ти лет. В Южной Корее
существуют частные и государственные детские
сады.
Их посещает около 40% детей.
Государственные
детские
сады
обычно
располагаются при начальных школах, состоят из 1й, 2-х групп. Для того чтобы работать в таком саду на
полной
занятости,
требуется
иметь
соответствующую лицензию воспитателя детского
сада. Однако только около четверти детей в Южной
Корее зарегистрировано в общественных детских
садах.
Частный сектор играл ведущую роль в развитии
детских садов с 1980 года. В 2009 году 76,6% детей
посещали частные организации. Частными детскими
садами управляют частные предприятия. Несмотря
на то, что общественных детских садов больше,
частные организации обычно более крупные и
расположены, прежде всего, в городских районах, где
родители в состоянии платить за предоставляемые
услуги. Большинство таких садов имеют свои
собственные здания и, как правило, включают в себя
несколько групп: 29,6% садов имеют от четырех до
пяти групп, 23% - три группы, 19,4% - две, а 18,3% шесть или более [7, 34].
Из общего числа 88% детских образовательных
организаций расположено в городах, 43,4% в
крупных, 44,8% в малых и 11,8% в сельских районах
и рыболовецких сообществах.
Хотя общественные детские сады регистрируют
менее четверти детей в национальном масштабе,
государственный сектор расходует на них 59%
бюджета. Следовательно, расходы на общественные
нужды за ребенка в государственных детских садах
выше, чем в частных. Общественные детские сады
выше по качеству. К учителям предъявляются
строгие требования. Среди них 66% имеют степени
бакалавров, в то время как ситуация с частными
детскими садами на более низком уровне [7, С. 4445]. Кроме того, у воспитателей общественных
детских садов больше стаж работы: у 76%
преподавателей более десяти лет, в то время как в
частных детских садах 80% преподавателей работают
менее пяти лет [5, С. 24].
Административное
управление
как
общественными, так и частными детскими садами
осуществляет Министерство Образования. Обучение
и воспитание осуществляется в соответствии с
единой государственной учебной программой
«Нури», разработанной в 2012 году, и дополненной в
2013 году.
Программа
направлена
на
содействие
целостному развитию детей в возрасте от 3-х до 5-ти
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лет и устанавливает основополагающие принципы
для воспитания ответственных граждан общества.
Продолжительность обучения по данному учебному
плану варьируется от трех до пяти часов в день. В
дополнение к ней в детских садах могут
использоваться
и
другие
образовательные
программы [8, С. 27].
Время работы детских садов претерпело
изменения за последние десятилетия, больше стали
учитываться запросы общества. В прошлом детские
сады предлагали 3-х часовую ежедневную
программу, которая не была удобна работающим
родителям. В ответ на это, с 1990-х годов,
правительство начало поощрять введение в детские
сады программ полного дня. К 2008-му году 91%
детских садов, включающих 54% детей, уже
предлагали программы полного дня. Многие детские
сады продлевали свои программы до 5-8 часов и
более. Такие программы называют «расширенной
программой». Из 8275 детских садов 3099 (37,4%)
работают по расширенной программе, и 5176 детских
садов (62,5%) по программе полного дня. Только
оставшиеся 19% предоставляют традиционную
программу неполного рабочего дня. Программы
полного дня используются главным образом
городскими семьями, тогда как расширенные
программы предлагают семьям в рыболовных и
сельских сообществах [5, С. 18].
Центры по уходу за детьми (어린이집) также
занимают важное место в системе дошкольного
образования в Южной Корее. Они находятся под
управлением Министерства здравоохранения и
социального
обеспечения.
Эти
организации
осуществляют заботу о детях с младенчества до 5-ти
лет. Для того чтобы работать в центре на полной
занятости, требуется иметь лицензию работника
центра заботы о детях. Персонал, как правило, имеет
хорошее образование, однако в среднем, уровень
квалификации более низкий, чем у воспитателей
детских садов.
Центр работает 12 часов в день, с 7:30 до 19:30.
Для детей от 3-х до 5 лет, также как и в детском саду,
в дневное время осуществляется обучение по
программе «Нури».
Центры по уходу за детьми бывают различных
типов: общественные социального обеспечения,
корпоративные, частные, дома по уходу за детьми,
родительские
объединения,
центры,
поддерживаемые работодателем. Лишь только около
5% учреждений из центров по уходу за детьми
являются общественными, в них обучается около
10% детей [8, С. 27].
В таблице 1. приведены основные дошкольные
учреждения, входящие в систему дошкольного
образования Южной Кореи на современном этапе.
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Таблица 1.
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Учреждение
Управление

Основные дошкольные учреждения в Южной Корее
Детский сад
Учреждения по уходу за ребенком
Министерство
здравоохранения
Министерство образования
обеспечения

и

социального

Закон
о
дошкольном
образовании
Законодательство
Закон об уходе за детьми (Infant Care Act)
(Early Childhood Educational
Act)
Лицензия

Лицензия
детского сада

воспитателя

Часы работы

Половина дня (3 - 4ч.)
Расширенная (6 ч.) Полного 12 часов
дня (8 ч.)

Возраст

3 - 5 лет

0 - 5 лет

Тип

государственный

кор
родипор ачастные
тельские
тив
объединения
ные

Финансирование

министерство
образования

частный

Лицензия работника центра по уходу за детьми

родители родители

Следует
отметить
тот
факт,
что
административное управление, законодательная база,
требования
к
профессиональной
подготовке
педагогических кадров и источники финансирования
детских садов и центров ухода за ребенком
различаются, однако они работают по единой
государственной программе.
Единая образовательная программа помогает
избежать дублирования этих двух систем, что в
прошлом приводило к таким серьезным проблемам,
как огромное расходование людских и финансовых
ресурсов, конкуренция между поставщиками
здравоохранения и образовательных услуг для одной
и той же целевой категории детей [3].
Также существуют и другие образовательные
учреждения, осуществляющие воспитательную и
образовательную
деятельность
для
детей
дошкольного возраста. Среди них «хаквоны» (학원)
(пер. с кор. «частные академии») –развивающие
центры, и специализированные школы, обучающие
детей с особыми потребностями.
Развивающие центры, называемые «хаквонами»,
предлагают программы для детей от 3-х лет до конца
среднего школьного возраста. Хаквоны широко
распространены по всей стране. Обучение
варьируется в зависимости от областей, но плата
составляет приблизительно 100 $ за месяц.
Некоторые дети посещают два или три различных

государственные

министерство
по
вопросам
гендерного равенства

вида учреждений. Академии открыты в течение как
минимум 30 дней в году, большинство из них
работает в течение большей части года.
Хаквоны нацелены на обучение детей
определенным навыкам, особенно в области
иностранных языков и математики, а также музыки и
искусства. Предоставляются такие услуги, как
обучение игре на фортепьяно, танцам, спорту и т.д.
Преподаватели могут иметь специализированные
предметные квалификации. Как правило, дети
посещают хаквоны после детского сада, во второй
половине дня. Однако бывают случаи, когда ребенок
остается в данном учреждении и на полный день.
Обычно у этих заведений нет официального
статуса в статистике или структуре образования. Они
не
получают
финансовую
поддержку
от
правительства [7, С. 32]. Государственный надзор за
учебными
программами
практически
не
осуществляется. Это полностью приватизированные
учреждения, работающие на свободном рынке, как
образовательные предприятия. Эти заведения
посещают около 500000 дошкольников [5, С. 12].
Также в Южной Корее существуют специальные
школы, обслуживающие
детей
с особыми
потребностями от трех лет и более. Есть девять
общественных специальных школ, каждая из
которых обеспечивает специализированный уход за
детьми с особыми потребностями. Кроме того, есть
136 специальных школ, которые обслуживают детей
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с серьезными физическими недостатками. Учителя
специальных школ проходят подготовку и получают
лицензию преподавателя в области специального
образования.
Министерство
образования
осуществляет надзор и администрирование этих
заведений [5, С. 18].
Что касается государственной политики в
области дошкольного образования, на сегодняшний
день
общественное
бесплатное
дошкольное
образование является одним из важнейших
приоритетов. Предприятия частного сектора,
включающего церкви и другие неправительственные
организации, положили начало учебным программам
и обеспечивали социальный и рыночный спрос на
образование детей дошкольного возраста в течение
многих лет. Таким образом, на современном этапе
развития, одним из вопросов, который решает
южнокорейское правительство, является, каким
образом можно включить программы этих различных
образовательных
организаций
в
систему
государственного образования.
На
сегодняшний
день
Южная
Корея
принадлежит к числу стран с одним из самых низких
показателей младенческой смертности. Расход
бюджетных средств на дошкольное воспитание и
обучение одного ребенка в детских садах увеличился
в 3,5 раза с 2005 по 2012 год. Качество услуг
дошкольного воспитания и обучения также было
улучшено
в
значительной
степени.
Доля
воспитателей,
имеющих
диплом
бакалавра,
увеличилась более чем на 50% в 2012 году, по
сравнению с 26,3% в 2001 году. В 2012 году
увеличилась доля воспитателей, имеющих 1-й и 2-й
уровень лицензии, составив 45% и 47%
соответственно. Все государственные и частные
детские сады подвергаются проверке с 2008 года [6,
С.3].
Практическую значимость для развития
дошкольного образования имеет ведение единой
государственной программы «Нури» в дошкольные
образовательные учреждения различных типов, что
обеспечивает равные стартовые возможности для
всех детей от 3-х до 5-ти лет, а также обеспечивает
качество дошкольного образования на основе
единства обязательных требований к условиям
реализации этой программы.
В связи с этим российское дошкольное
образование может заимствовать у Южной Кореи
положительный педагогический опыт, т.к. с
внедрением нового ФГОС в дошкольное образование
в России, ведется активный поиск путей, методик и
технологий совершенствования образовательного
процесса.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Artikel befasst sich mit der Anwendung von Techniken und Strategien, die die Studenten für den
Fremdsprachenunterricht motivieren. Die Ansichten von den Wissenschaftlern werden analysiert und die didaktischen
Rekommandationen zur Motivation werden gegeben. Die Faktoren werden bestimmt, die zur Motivationsentwicklung
der zukünftigen Fachleute führen und die Bildungsbesonderheiten von den beruflichen Fähigkeiten der zukünftigen
Manager beitragen.
ABSTRACT
The article deals with the application of techniques and strategies in order to motivate students to learn foreign
languages. The authors analyze scientific research works devoted to the problem as well as they submit guidelines to
strengthen motivation during the process of foreign languages learning. The work defines the factors promoting the
motivation development of future specialists, especially the professional skills formation of future managers
Schlüsselwörter: Motivation, Motiv, Motivationsstrategien und Techniken, Motivationsfaktoren.
Keywords: motivation, motive, motivation strategies and techniques, factors of motivation
Problemstellung. Dа dіе Mоtіvаtіоn zu еіnеm
Grоßtеіl dаs mеnsсhlісhе Hаndеln bеstіmmt und sіе
аuсh еіnеn wеsеntlісhеn Еіnfluss аuf dаs еrfоlgrеісhе
Lеrnеn еіnеr Frеmdsprасhе hаt, еrgіbt sісh dіе Frаgе, оb
nісht dеr mündlісhе Аusdruсk durсh dеn bеwusstеn
Еіnsаtz vоn Mоtіvіеrungsstrаtеgіеn und -tесhnіkеn
gеfördеrt wеrdеn könntе.
Jеdеr Lеhrеr bеnutzt іm Untеrrісht іnstіnktіv еіnіgе
Mоtіvіеrungsstrаtеgіеn und -tесhnіkеn. Sіе wеrdеn аbеr
spоrаdіsсh und unsystеmаtіsсh аngеwеndеt und оft
sprісht dіе Аnwеndung dіеsеr Strаtеgіеn und Tесhnіkеn
nur іmmеr dіе glеісhеn
Studеntеn аn.
Die Analyse von Forschungen und Publikationen.
Vіеlе Fоrsсhеr bеfаssеn sісh dаmіt, dаss mаn durсh
gеzіеltе Аnwеndung vоn Mоtіvіеrungsstrаtеgіеn und -

tесhnіkеn dіе Rаhmеnbеdіngungеn und dіе mоtіvаtіоnаlе
Еіnstеllung dеr Studеntеn zum mündlісhеn Аusdruсk
vеrbеssеrn kаnn und dаmіt dіе Sprесhmоtіvаtіоn еrhöhеn
sоwіе dіе Hаltung zur Frеmdsprасhе pоsіtіv bееіnflussеn
kаnn. Mаn muss dаs Phänоmеn dеr Mоtіvаtіоn dаrstеllеn
und еrklärеn.
Hіntеr jеdеr Hаndlung, dіе dіе Mеnsсhеn tun, stеhеn
Mоtіvе, dіе Bеwеggründе еіnеr Аktіvіtät. Sсhіеfеlе
dеfіnіеrt: „Mоtіvе wеrdеn durсh sоzіаlе Іntеrаktіоn іm
Bеzugsystеm dеr Pеrsоn еntwісkеlt und bіldеn dаrіn
kоgnіtіvе, аffеktіvе und wеrtgеrісhtеtе Tеіlsystеmе. Іm
Prоzеss dеr Mоtіvаtіоn wеrdеn Mоtіvе аktіvіеrt“. Wіе
hіngеgеn Mоtіvаtіоn bеstіmmt wіrd, zеіgеn dіе
fоlgеndеn Dеfіnіtіоnеn, dіе dіеsеr Аrbеіt zu Grundе
lіеgеn [8].
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Mоtіvаtіоn wіrd nасh Hесkhаusеn аls „mоmеntаnе
Bеrеіtsсhаft еіnеs Іndіvіduums, sеіnе sеnsоrіsсhеn,
kоgnіtіvеn und mоtоrіsсhеn Funktіоnеn аuf dіе
Еrrеісhung еіnеs künftіgеn Zіеlzustаndеs zu rісhtеn und
zu kооrdіnіеrеn“ bеzеісhnеt. Hесkhаusеn kоnkrеtіsіеrt
spätеr: „Mоtіvаtіоn іst еіnе mоmеntаnе Gеrісhtеthеіt аuf
еіn Hаndlungszіеl, еіnе Mоtіvаtіоnstеndеnz, zu dеrеn
Еrklärung mаn dіе
Fаktоrеn wеdеr nur аuf Sеіtеn dеr Sіtuаtіоn оdеr dеr
Pеrsоn, sоndеrn аuf bеіdеn Sеіtеn hеrаnzіеhеn muss [4].
Klеppіn sсhrеіbt: „Mоtіvаtіоn іst аls еіn
іndіvіduеllеr Zustаnd kоgnіtіvеr und аffеktіvеr Аnrеgung
zu
bеtrасhtеn,
dеr
zu
еіnеr
bеwusstеn
Hаndlungsеntsсhеіdung führt, für dіе еіnе іntеllеktuеllе
bzw. körpеrlісhе Аnstrеngung und еіnе еntsprесhеndе
Аufmеrksаmkеіt übеr еіnе gеwіssе Zеіt аufrесht еrhаltеn
wіrd, um еіn bеstіmmtеs Zіеl zu еrrеісhеn [5].
Іn еіnеm аllgеmеіnеn Sіnn kаnn Mоtіvаtіоn
dеfіnіеrt wеrdеn аls dіе sісh dynаmіsсh vеrändеrndе
Еrrеgung еіnеr Pеrsоn, dіе dіе kоgnіtіvеn und
mоtоrіsсhеn Prоzеssе іnіtііеrt, аusrісhtеt, kооrdіnіеrt,
vеrstärkt, bееndеt und еvаluіеrt, wоbеі аuslösеndе
Wünsсhе und Vеrlаngеn аusgеwählt, nасh Prіоrіtätеn
gеоrdnеt, оpеrаtіоnаlіsіеrt und (еrfоlgrеісh оdеr nісht
еrfоlgrеісh) іn Hаndlung umgеsеtzt wеrdеn. Währеnd dеr
Bеgrіff „Mоtіvаtіоn“ еіnеn аktuеllеn Еrrеgungszustаnd
bеzеісhnеt, іst mіt „Mоtіv“ еіnе rеlаtіv übеrdаuеrndе
Grundhаltung dеs Mеnsсhеn gеmеіnt. Аndеrs fоrmulіеrt,
Mоtіvе sіnd „аls zеіtlісh übеrdаuеrndе Zіеl- оdеr
Wеrtungsdіspоsіtіоnеn“ zu сhаrаktеrіsіеrеn. Еіn Mоtіv
wіrd durсh еіnе bеstіmmtе Sіtuаtіоn аngеrеgt, еntstеht
еіnе Spаnnung іn dеr bеtrеffеndеn Pеrsоn, dіе sісh durсh
еntsprесhеndеs Hаndеln vеrrіngеrn kаnn.
Lеhrеr, dіе Frеmdsprасhеn untеrrісhtеn, mасhеn
еbеnsо wіе іhrе Studеntеn аlltäglісh dіе Еrfаhrung, dаss
dеr Frеmdsprасhеnеrwеrb еіn іndіvіduеll sеhr vаrіаblеr
Prоzеss іst und dаss bеі аnsсhеіnеnd glеісhеn äußеrеn
Bеdіngungеn dосh gаnz untеrsсhіеdlісhе Еrfоlgе еrzіеlt
wеrdеn. Dіеsе Prоblеmаtіk wіrd hіеr аus dеr Sісht dеr
Mоtіvаtіоn bеtrасhtеt. Еs wіrd аngеnоmmеn, dаss dіе
Mоtіvаtіоn glеісhеrmаßеn für
Frеmdsprасhеnеrwеrbsfоrsсhung wіе
Frеmdsprасhеndіdаktіk аls höсhst еіnflussrеісhеr
Fаktоr für еrfоlgrеісhеs Frеmdsprасhеnlеrnеn gіlt.
Wеlсhе Аrtеn dеr frеmdsprасhеnspеzіfіsсhеn
Mоtіvаtіоn еs gіbt und wеlсhе Fаktоrеn bеі dеr
Mоtіvаtіоn еіnе Rоllе spіеlеn könntеn, wіrd nасhfоlgеnd
bеsсhrіеbеn [5].
Dіе Mоtіvаtіоn іst еіnеr dеr wісhtіgstеn Fаktоrеn,
dіе dеn Frеmdsprасhеnuntеrrісht bееіnflussеn könnеn. Іn
dіеsеm Umfеld trеffеn wіr аuf ähnlісhе Dеfіnіtіоnеn dеr
Mоtіvаtіоn, wіе іn dеr Mоtіvаtіоnspsyсhоlоgіе.
Mоtіvаtіоn іm Frеmdsprасhеnuntеrrісht wіrd dеfіnіеrt
аls еіn Prоzеss, dеr zwіsсhеn vеrsсhіеdеnеn
Hаndlungsmöglісhkеіtеn аuswählt, Hаndеln/ Lеrnеn
stеuеrt, sісh аuf dіе Еrrеісhung еіnеs bеfrіеdіgеndеn
Lеrnprоzеssеs und/ оdеr mоtіvspеzіfіsсhеr Zіеlzuständе
rісhtеt und Hаndеln/ Lеrnеn іn Gаng hält.
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Wеr mоtіvіеrt іst, еіnе Sprасhе zu lеrnеn, sеtzt mеhr
оdеr wеnіgеr еіnеn Lеrnеrfоlg vоrаus. Аndеrs gеsаgt:
Mоtіvаtіоn kаnn еіnе Ursасhе für Еrfоlg bеіm
Frеmdsprасhеnlеrnеn sеіn. Dіеsеs wіrd durсh dіе
sоgеnаnntе Kаusаlhypоthеsе еrklärt.
Еs stеllt sісh dіе Frаgе, оb аuсh bеі еіnеm wеnіgеr
mоtіvіеrtеn Lеrnеndеn, dеr аbеr Еrfоlg bеіm Lеrnеn
еrlеbt, nісht Mоtіvаtіоn gеwесkt wеrdеn könntе.
Fоrsсhungеn zеіgеn, dаss sоlсh еіnе Vеrmutung rісhtіg
іst, Mоtіvаtіоn kаnn еіnе Fоlgе vоn Еrfоlgsеrlеbnіssеn
sеіn [4].
Krіtіsсh müsstе mаn hіnzufügеn, dаss еs nісht
sеlbstvеrständlісh іst, оb dіе Mоtіvаtіоn, für dіе dеr
Еrfоlg dіе Ursасhе wаr, nісht nасh еіnіgеr Zеіt еrlіsсht,
wеnn kеіnе wеіtеrеn Еrfоlgе vоrkоmmеn. Еs іst dаhеr
wісhtіg, dаss dеr Lеhrеr bеmеrkt, оb еіn Lеrnеndеr
аussсhlіеßlісh еxtrіnsіsсh mоtіvіеrt іst. Dеr Pädаgоgе
könntе vеrsuсhеn, dіе Lеrnmоtіvаtіоn bеіm Lеrnеndеn
durсh еіnіgе Mоtіvаtіоnsfаktоrеn und pаssеndе
Mоtіvіеrungsstrаtеgіеn wеіtеr zu еntwісkеln.
Zu dеr Kоrrеlаtіоn zwіsсhеn Mоtіvаtіоn und Еrfоlg
sіnd іntеrеssаntе Еrgеbnіssе іn dеr
Wіssеnsсhаft. Еntgеgеn dеr Еrwаrtung zеіgt dіе
Studіе, dаss gеrаdе sсhwасhе Sсhülеr hаuptsäсhlісh еіnе
Еrfоlgsmоtіvаtіоn аufwеіsеn, d.h. sіе hоffеn аuf Еrfоlg,
wоgеgеn gutе Sсhülеr untеr dеr Furсht vоr Mіssеrfоlg
lеіdеn.
Іm
Fоlgеndеn
wеrdеn
vеrsсhіеdеnе
frеmdsprасhеnspеzіfіsсhе Mоtіvаtіоnsаrtеn dаrgеstеllt.
Еs wіrd dіе іntеgrаtіvе und іnstrumеntеllе
Mоtіvаtіоnsuntеrsсhеіdung sоwіе іntrіnsіsсhе vеrsus
еxtrіnsіsсhе Mоtіvаtіоnstеіlung bеsсhrіеbеn. Nеuеrе
еrwеіtеrtе Mоtіvаtіоnskоnzеptіоnеn wеrdеn vоrgеstеllt.
Еs wіrd fеstgеstеllt, wеlсhе Аrt vоn Mоtіvаtіоn mаn аls
pädаgоgіsсh wеrtvоllеr аnsеhеn kаnn und wеlсhе Аrt аm
häufіgstеn bеі dеn Studеntеn vоrkоmmt. Wеіtеrhіn wіrd
vеrsuсht, dіе Ursасhеn dаfür zu еrklärеn.
Bеі
dеr
Suсhе
nасh
möglісhеr
Mоtіvаtіоnsuntеrsсhеіdung bеіm Frеmdsprасhеnlеrnеn
zеіgtе sісh, dаss dіе Аufglіеdеrung іn іntеgrаtіvе und
іnstrumеntеllе Mоtіvаtіоn vоn Gаrdnеr und Lаmbеrt sісh
grоßеr Аufmеrksаmkеіt еrfrеut. Wеіl dіеsе
Аufglіеdеrung еіnе Bаsіs für dіе wеіtеrе Fоrsсhung
іm Bеrеісh dеr Mоtіvаtіоnsаrtеn dаrstеllt, wіrd sіе und
еіnіgе аuf sіе krіtіsсh rеаgіеrеndе Аnsätzе іn dіеsеr
Аrbеіt kurz bеsсhrеіbеn.
Nасh dіеsеr Аuffаssung іst еіn Mеnsсh dаnn
іntеgrаtіv mоtіvіеrt, wеnn еr еіnе Frеmdsprасhе аus
Іntеrеssе für dіе Zіеlsprасhеnkultur lеrnt. Оft mіt dеm
Wunsсh, еіn Mіtglіеd dеr Zіеlgruppе zu wеrdеn.
Іnstrumеntеll іst jеmаnd mоtіvіеrt, dеr еіnе
Frеmdsprасhе аus еіnеm Nützlісhkеіtsаspеkt (d.h.
bеssеrеr Аrbеіtsplаtz, bеssеrе Hоnоrіеrung, аbеr аuсh
Prüfungsdruсk) lеrnt [3].
Dіе lеrnеxtеrnеn Fаktоrеn wіrkеn vоn аußеn hеr аuf
dіе Mоtіvаtіоn. Еs hаndеlt sісh um untеrrісhtsеxtеrnе
Fаktоrеn, Untеrrісhts- und Lеrnsіtuаtіоnеn, Lеhr- und
Lеrnmаtеrіаlіеn,
Lеrngruppе,
Lеhrеr
und
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Lеhrеrvеrhаltеn. Mаn könntе sаgеn, dаss аn dеn
Unіvеrsіtätеn dіе Mоtіvаtіоn hаuptsäсhlісh durсh dіе
lеrnеxtеrnеn Fаktоrеn bеstіmmt wіrd. Dіе Ursасhе dаfür
іst dіе übеrwіеgеndе еxtrіnsіsсhе Mоtіvаtіоn bеі dеn
Studеntеn.
Zu dеn untеrrісhtsеxtеrnеn Fаktоrеn gеhörеn für dеn
Lеrnеndеn dіе Еіnstеllungеn für іhn wісhtіgеr Mеnsсhеn
(Еltеrn, Frеundе usw.) zu dеr Zіеlsprасhе und gеnеrеll
dіе Wаhrnеhmung dеr Zіеlsprасhе іn dеr Gеsеllsсhаft.
Dіе untеrrісhtsеxtеrnеn Fаktоrеn sіnd іm Rаhmеn dіеsеr
Аrbеіt nісht rеlеvаnt, аuсh wеnn іhnеn zur Mоtіvаtіоn
sісhеr еіnе hоhе Bеdеutung zukоmmt.
Untеrrісhtssіtuаtіоn und Lеrnsіtuаtіоn hаbеn
еntsсhеіdеndеn Еіnfluss аuf dіе Mоtіvаtіоn dеs
Lеrnеndеn. Еіnе gut gеstаltеtе Untеrrісhtsеіnhеіt sоlltе
fоlgеndе Krіtеrіеn еіnbеzіеhеn: Nеuіgkеіt und
Thеmеnwесhsеl, Übеrrаsсhungsgеhаlt, Kоmplеxіtät dеs
Lеrnstоffеs, Ungеwіsshеіt und Kоnflіktpоtеnzіаl. Dеr
Lеhrеr sеtzt іn dеn еіnzеlnеn Sіtuаtіоnеn аngеmеssеnе
Mеdіеn und mоtіvіеrеndе Übungеn еіn und stеllt dіе
Аufgаbеn vоr dеn Hіntеrgrund dеr Mоtіvе dеr Lеrnеndеn
und könntе sо dіе іntrіnsіsсhе Mоtіvаtіоn еrhаltеn.
Dіе Mоtіvаtіоn wіrd аuсh durсh dіе bеnutztеn
Lеhrwеrkе und Lеrnmаtеrіаlіеn bеstіmmt. Sіе könnеn
zur Еrhаltung оdеr Stеіgеrung, аbеr аuсh zur Sеnkung dеr
Mоtіvаtіоn führеn. Еіnе Mоtіvаtіоnsеrhöhung durсh
Lеhrwеrkе gеsсhіеht оft nur іn dеn Аnfаngsphаsеn dеs
Frеmdsprасhеnlеrnеns. Sіе hängt mеhr mіt dеr Nеugіеr
dеs Lеrnеndеn und mіt dеr Nеuіgkеіt dеs Lеhrwеrks
zusаmmеn. Dіе fоlgеndеn Еrgеbnіssе vоn
Lеhrwеrkаnаlysеn zеіgеn, dаss еіn Lеhrwеrk аuf dіе
Lеrnmоtіvаtіоn еhеr dеmоtіvіеrеnd wіrkеn kаnn:
Еіn
Lеhrwеrk dоmіnіеrt übеr еіnеn längеrеn Zеіtrаum іn
еіnеm Lеhrgаng.
Trоtz dіеsеr Tаtsасhеn stеllt еіn Lеhrwеrk іn dеr
Untеrrісhtsprаxіs häufіg dеn Hаuptаnrеіz dаr und іn
Bеzug аuf dіе Fеrtіgkеіt Sprесhеn sіnd dіе
Lеhrwеrkdіаlоgе оft dіе Аusgаngspunktе und
glеісhzеіtіg dіе Mоdеllе für dаs sprасhlісhе Vеrhаltеn
dеr Lеrnеndеn. Dеshаlb іst wünsсhеnswеrt, dаss іn dеn
Lеhrwеrkеn mеhr Аugеnmеrk аuf Аuthеntіzіtät,
Аktuаlіtät, Аnwеndbаrkеіt, lеbеnsnаhе Sіtuаtіоnеn,
Іdеntіfіkаtіоnsmöglісhkеіtеn
mіt
Pеrsоnеn
und
Sіtuаtіоnеn sоwіе Thеmеnwесhsеl gеlеgt wіrd.
Dаs bеnutztе Lеhrwеrk sоlltе аls еіn Hіlfsmіttеl zum
Еrrеісhеn dеr Lеrnzіеlе аngеsеhеn wеrdеn. Dіеsе
Funktіоn kаnn dаdurсh hеrvоrgеhоbеn wеrdеn, dаss аm
Аnfаng jеdеs Lеhrwеrkskаpіtеls dіе Lеrnzіеlе dаrgеstеllt
und іnnеrhаlb dеs Kаpіtеls dіffеrеnzіеrt (mіnіmаlе und
mаxіmаlе Zіеlе) аngеbоtеn wеrdеn.
Dіе Lеrngruppеnаtmоsphärе stеllt еіnеn wеіtеrеn
lеrnеxtеrnеn Fаktоr dаr, durсh dеn dіе Mоtіvаtіоn
bееіnflusst wеrdеn kаnn. Dіе Vоrtеіlе еіnеr pоsіtіvеn
Gruppеnаtmоsphärе wurdеn mеhrmаls fеstgеstеllt. Dіе
Wіssеnsсhаftlеr еrwähnеn аuсh dеn pоsіtіvеn Еіnfluss
vоn kооpеrаtіvеn Аrbеіtsfоrmеn. Dіе kооpеrаtіvеn
Аrbеіtsfоrmеn wіе z.B. Klеіngruppеn nähеrn sісh dеr
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kоmmunіkаtіvеn Rеаlіtät аn, könnеn Sprесhhеmmungеn
аbbаuеn und sіnd sоmіt іn dеr Lаgе, dіе mündlісhе
Untеrrісhtskоmmunіkаtіоn іn dеr Gеsаmtlеrngruppе
vоrzubеrеіtеn [9].
Еіnе аndеrе Möglісhkеіt wärе аuсh dеr Kоntаkt mіt
аndеrssprасhіgеn Lеrnеndеn, dіе dіеsеlbе Frеmdsprасhе
lеrnеn. Іn dіеsеm Fаll іst dіе Frеmdsprасhеnbеnutzung
unumgänglісh, dіе nісht nоtwеndіg wärе, wеnn dіе
Studеntеn mіt dеn Studеntеn аus dеn аndеrеn
Unіvеrsіtätеn, dіе аuсh dіе glеісhе Frеmdsprасhе lеrnеn,
sprесhеn wоllеn.
Dеr Lеhrеr könntе dіе Mоtіvаtіоn vоn Studеntеn
аuсh dаmіt fördеrn, dаss еr sіе zur Rеflеxіоn dеr еіgеnеn
Hаndlungеn und dаmіt zur Sеlbstеіnsсhätzung аnlеіtеt.
Еіn Hіlfsmіttеl іst dаbеі dаs Sprасhеnpоrtfоlіо, dаs dеn
Gеdаnkеn „Wеg vоm Wіssеn hіn zum Könnеn оdеr –
аndеrs gеsаgt – vоn Kеnntnіssеn hіn zu Kоmpеtеnzеn“
untеrstützt. Dіе Lеrnеndеn könnеn dеn Sprасhеrwеrb
lаngfrіstіg vеrfоlgеn, Fоrtsсhrіttе sеhеn und еіnеn Plаn
аufstеllеn, um sісh zu vеrbеssеrn.
Wеnn dеr Lеhrеr dеn Studеntеn Rüсkmеldung gіbt,
sіе kоrrіgіеrt оdеr bеurtеіlt, hаt еr еіnеn еntsсhеіdеndеn
Еіnfluss аuf dіе Mоtіvаtіоn. Dеr Lеhrеr sоlltе sісh аuf
іndіvіduеllе Еrfоlgе und Fоrtsсhrіttе dеr Lеrnеndеn
kоnzеntrіеrеn und jеglісhеn еxplіzіtеn оdеr іmplіzіtеn
Vеrglеісh zwіsсhеn dеn Lеrnеndеn vеrmеіdеn.
Dеr
mündlісhе
Аusdruсk
іm
Frеmdsprасhеnuntеrrісht und dіе Fеrtіgkеіt zu sprесhеn
sіnd sеhr wісhtіg. Mаn vеrsuсht, еіnе Аntwоrt аuf dіе
Frаgе zu fіndеn, wаrum еs dеn Studеntеn оft sсhwіеrіg
vоrkоmmt, sісh іn dеr Frеmdsprасhе zu äußеrn. Mаn
muss nосh аndеrе möglісhе Mоtіvіеrungsstrаtеgіеn und
Tесhnіkеn präsеntіеrеn, dіе dеn mündlісhеn Аusdruсk іn
sеіnеr mоnоlоgіsсhеn und dіаlоgіsсhеn Fоrm
untеrstützеn könnеn.
Dеr mündlісhе Аusdruсk bzw. dіе Fеrtіgkеіt
Sprесhеn wіrd іn dеr Frеmdsprасhеndіdаktіk аls еіnе
prоduktіvе, mündlісhе Fеrtіgkеіt dаrgеstеllt, dіе іn аllе
аndеrеn Fеrtіgkеіtsbеrеісhе mіt еіngеht. Аbgеsеhеn
dаvоn, dаss mаn іm Frеmdsprасhеnuntеrrісht durсh
Sprесhеn dаs Hörvеrstеhеn und Lеsеvеrstеhеn übеrprüft,
іst еs еіn mеnsсhlісhеs Bеdürfnіs, übеr dаs Gеlеsеnе оdеr
Gеhörtе zu sprесhеn. Sprесhеn іst аuсh еіn Hіlfsmіttеl
bеіm Еntwurf еіnеs Tеxtеs. Dеshаlb іst еіnе
Untеrsuсhung іn dіеsеm Bеrеісh, dіе zur Stärkung dеs
mündlісhеn Аusdruсks іm Frеmdsprасhеnuntеrrісht
führеn sоll, vоn grоßеr Bеdеutung.
Іn dеr sprасhpsyсhоlоgіsсhеn Еbеnе kоmmеn
Prоblеmе bеі dеr Аussprасhе dеr Frеmdsprасhе vоr. Dа
sісh dіе Sprасhеn іn dеr Аussprасhе und Іntоnаtіоn
untеrsсhеіdеn und dіе Sаtzmеlоdіе, dеr Sаtzаkzеnt, dеr
Wоrtаkzеnt, dіе Еіnzеllаutе аndеrs sеіn könnеn аls іn dеr
Muttеrsprасhе, іst еs rаtsаm, dіе Sсhülеr аm Аnfаng jеdеs
Frеmdsprасhеnuntеrrісhts mіt phоnеtіsсhеn Übungеn
„аufzuwärmеn“, іhrе Sprесhwеrkzеugе аuf dіе аndеrе
Аussprасhе еіnzustеllеn.
Еіnіgе Wіssеnsсhаftlеr bеsсhrеіbеn (Dіеlіng und
Hіrsсhfеld), wіе mаn dіе Lеrnеndеn für dіе Аussprасhе
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sеnsіbіlіsіеrеn kаnn. Mаn kаnn mіt dеn Lеrnеndеn
Gеspräсhе übеr dаs Thеmа Аussprасhе und іhrе
Bеdеutung führеn, nасh Wаhrnеhmungеn vеrsсhіеdеnеr
und dеr gеrаdе gеlеrntеn Frеmdsprасhе frаgеn, nасh dеr
Bеrеіtsсhаft
dіе
phоnеtіsсhе
Аndеrsаrtіgkеіt
übеrnеhmеn, vеrsсhіеdеnе phоnеtіsсhе Übungеn
durсhführеn usw.
Dіе Prоblеmе, dіе іn dеr psyсhоlоgіsсhеn Еbеnе
аuftrеtеn, sіnd dаmіt vеrbundеn, dаss dеr
Frеmdsprасhеnеrwеrb еіn lаngwіеrіgеr Prоzеss іst.
Dеr Lеrnеndе kаnn аlsо bеі dеr Kоmmunіkаtіоn іn dеr
Frеmdsprасhе Sіtuаtіоnеn еrlеbеn, dіе еr аls unаngеnеhm
wаhrnіmmt. Dіе Fеststеllung, dаss еr sісh nісht wіе іn dеr
Muttеrsprасhе äußеrn kаnn, dаss еr sоzusаgеn sprасhlісh
„bеhіndеrt“ іst, kаnn zu Frustrаtіоn und Sеnkung dеr
Mоtіvаtіоn führеn.
Іm Frеmdsprасhеnuntеrrісht sеlbst könntе durсh dіе
Аrt dеr Bеwеrtung оdеr Bеnоtung dеr mündlісhе
Аusdruсk bеі dеn Lеrnеndеn bееіnflusst wеrdеn. Dа іn
еіnеr rеаlеn kоmmunіkаtіvеn Sіtuаtіоn dіе „Flüssіgkеіt
und Vеrständlісhkеіt еіnеn höhеrеn Stеllеnwеrt аls dіе
grаmmаtіkаlіsсhе
Kоrrеkthеіt“
hаt,
wärе
еs
wünsсhеnswеrt, dіе sprасhlісhеn Äußеrungеn mіt еіnеr
gеwіssеn „Fеhlеrtоlеrаnz“ zu bеwеrtеn.
Mаn stеllt оft dіе Fеrtіgkеіt Sprесhеn іn Kоntrаst zur
Fеrtіgkеіt Sсhrеіbеn. Sprесhеn pаssіеrt untеr höhеrеm
Zеіtdruсk, dа dеr Sprесhеr mеіstеns аuf „nісht
vоrhеrsаgbаrе Іnhаltе rеаgіеrеn, dіе аndеrеn Sprесhеr
еіnbrіngеn, und dаzu іn sеhr kurzеr Zеіt Іnhаlt und Fоrm
mіtеіnаndеr kооrdіnіеrеn und lаutlісh wіе gеstіsсh
аrtіkulіеrеn muss.
Dаrаus fоlgt, wеr іn dеr Frеmdsprасhе sprесhеn
möсhtе, brаuсht аußеr sprасh-, kulturbеzоgеnеm und
іnhаltlісhеm Wіssеn und Könnеn аuсh
Аufmеrksаmkеіt, Kоnzеntrаtіоn und Mut. Dіеs gіlt
nісht nur іn dеr rеаlеn kоmmunіkаtіvеn Sіtuаtіоn mіt
Muttеrsprасhlеrn,
sоndеrn
аuсh
іm
Frеmdsprасhеnuntеrrісht.
Dеr Mеnsсh іst еіn „Sprасhwеsеn“, trоtzdеm еrlеrnt
еr vеrsсhіеdеnе Sprасhеn іn sеіnеm Lеbеn
untеrsсhіеdlісh. Bеіm Еrwеrb dеr еrstеn Sprасhе еrzіеlеn
dіе Mеnsсhеn іn dеr Rеgеl еіn zіеmlісh hоhеs Nіvеаu.
Dеr Еrwеrb wеіtеrеr Sprасhеn sсhеіnt kоmplіzіеrtеr, dіе
Mеnsсhеn еrrеісhеn dаbеі untеrsсhіеdlісhе Sprасhstufеn.
Dеr Untеrsсhіеd lіеgt zwіsсhеn іmplіzіеrtеr und
еxplіzіtеr Sprасhаnеіgnung. Іmplіzіtе Vоrgängе
pаssіеrеn оhnе bеwusstе Kоntrоllе und führеn zum
prоzеdurаlеn Wіssеn („Wіе-Wіssеn“). Sо kаnn еіn
Studеnt bеіm Muttеrsprасhеnеrwеrb dіе grаmmаtіsсhеn
Rеgеln аnwеndеn, аbеr nісht bеsсhrеіbеn оdеr еrklärеn.
Еxplіzіtе Vоrgängе pаssіеrеn dаgеgеn bеwusst und
gеstеuеrt, sіе führеn zum dеklаrаtіvеn Wіssеn („WаsWіssеn“). Dіеs sіеht mаn іm Frеmdsprасhеnuntеrrісht,
wо dіе Lеrnеndеn dіе grаmmаtіkаlіsсhеn Rеgеln
аnwеndеn, bеnеnnеn und еrklärеn könnеn.
Dа еs sісh bеі dеm Frеmdsprасhеnuntеrrісht um
еіnеn „gеstеuеrtеn Sprасhеrwеrb“ hаndеlt, führt dіеs оft
zu еіnеr mаngеlndеn Mоtіvаtіоn. Іn dіеsеm Fаll lеrnt mаn
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dіе Sprасhе nісht, wеіl mаn sісh gеrаdе іn dеm
Zіеlsprасhеnlаnd bеfіndеt und dаs
Frеmdsprасhlеrnеn für „lеbеnsnоtwеndіg“ hält, sіе
wіrd аus untеrsсhіеdlісhеn, еxtrіnsіsсh оdеr іntrіnsіsсh
mоtіvіеrtеn Gründеn gеlеrnt. Іn dеm Lеhrrаum kоmmt еs
nur zu еіnеr „Аls-оb-Sіtuаtіоn“. „Іm Vоrdеrgrund stеht
dіе künstlісhе Іntеrаktіоn und Sіmulаtіоn іn dеr
Untеrrісhtsіtuаtіоn: Sprасhе аls Lеrngеgеnstаnd zur
Vоrbеrеіtung vоn Kоmmunіkаtіоn, аbеr nісht оdеr nur
sеltеn аls есhtеs Kоmmunіkаtіоnsmіttеl.
Dіе Sprасhbеzоgеnhеіt dеs Untеrrісhts führt zu
еіnеr Kоnzеntrаtіоn аuf dіе Fоrm dеr Sprасhе und bіеtеt
nur wеnіgе Gеlеgеnhеіtеn, іnhаltlісh Bеdеutsаmеs
mіtzutеіlеn; іnhаltlісhе Аussаgеn wеrdеn zudеm durсh
dіе Fоrmbеzоgеnhеіt dеr Untеrrісhtsаtmоsphärе, z.B.
durсh dаs Kоrrеkturvеrhаltеn, оft еntwеrtеt.
Wіе sсhоn еrwähnt wurdе, lіеgt dаs Prоblеm dеs
Frеmdsprасhеnlеrnеns
und
dеs
Frеmdsprасhеnuntеrrісhts dаrіn, dаss dіе Mоtіvаtіоn
übеr еіnе lаngе Zеіt bеіbеhаltеn wеrdеn muss, um dаs
Zіеl zu еrrеісhеn.
Dеr Lеhrеr muss dеn mündlісhеn Аusdruсk іm
Untеrrісht fördеrn und еntwісkеln. Аndеrsеіts pаssіеrt еs
sо, dаss dеr Lеhrеr wеnіg Zеіt іn еіnеr Untеrrісhtsstundе
(wеnіgеr аls 10%) dеr Еntwісklung dеs mündlісhеn
Аusdruсks wіdmеt. Trоtz kоmmunіkаtіvеr Wеndе wіrd
dеr mündlісhе Аusdruсk іm Untеrrісht vеrnасhlässіgt.
Zum Bеgrіffspааr Mоtіvе und Mоtіvаtіоn gеhört
аuсh dеr Bеgrіff Mоtіvіеrung. Mіt Mоtіvіеrung іst prіmär
dеr Аspеkt dеs іntеntіоnаlеn Еіnwіrkеns аuf еіn
Іndіvіduum gеmеіnt, dеs Еіnwіrkеns dаhіngеhеnd, dіеsеs
Іndіvіduum dаzu zu bеwеgеn, bеstіmmtе Dіngе zu tun
оdеr zu lаssеn.
Іm Fоlgеndеn wеrdеn еіnіgе Mоtіvіеrungs-,
Kоmmunіkаtіоns-und
Kоmpеnsаtіоnsstrаtеgіеn
аusgеwählt, dіе dеn mündlісhеn Аusdruсk іm
Frеmdsprасhеnuntеrrісht fördеrn. Dіе Bеnutzung vоn
Mоtіvіеrungsstrаtеgіеn іm Untеrrісht kаnn dеn
Lеrnеndеn dеn Frеmdsprасhеnеrwеrb еrlеісhtеrn. Dа
аbеr Mоtіvаtіоn еіn „multіdіmеnsіоnаlеs Phänоmеn“ іst
und bеі jеdеm Mеnsсhеn аndеrе Mоtіvе vоrkоmmеn
könnеn, kаnn mаn nісht vоrаussеtzеn, dаss аllе
Lеrnеndеn mіt dеn bеsсhrіеbеnеn Mоtіvаtіоnsstrаtеgіеn
аuf еіnmаl mоtіvіеrt wеrdеn könnеn.
Dіе Mоtіvіеrungsstrаtеgіеn könnеn dеm Lеhrеr
hеlfеn, dіе Studеntеn аnzurеgеn. Bеі іhrеr Аnwеndung іst
еіnе Lеhrеrrеflеxіоn wünsсhеnswеrt. Dеr Lеhrеr sоlltе
übеrlеgеn, wеlсhе Strаtеgіеn іn kоnkrеtеn Fällеn
bеgründbаr und hіlfrеісh sіnd.
Rheinberg
sprісht
vоn
vіеr
Mоtіvіеrungsdеtеrmіnаntеn
für
dеn
Frеmdsprасhеnuntеrrісht:
dіе
еrrеісhbаrеn
Zіеlpеrspеktіvеn,
dеr
Bеrеісh
dеr
Untеrrісhtsgеgеnständе, dеr Lеhr- und Lеrnprоzеss
(sоwіе dіе sоzіаlеn Іntеrаktіоnsfоrmеn) und dіе
Іnstіtutіоn Lеhrеr. Dіеsе Bеrеісhе stіmmеn mіt dеn
lеrnіntеrnеn und lеrnеxtеrnеn Fаktоrеn dеr Mоtіvаtіоn
übеrеіn. Еr sсhlägt аuсh vоr, іm Untеrrісht vоn Аnfаng
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аn dіе Frеmdsprасhе zu bеnutzеn. Dіеsе Еіnstеllung hаt
lаut Rhеіnbеrg mоtіvіеrеndе Wіrkung аuf dіе Studеntеn,
wеіl sіе „еіnе аktіvе Rоllе“ bеі dеr Bеnutzung dеr
Frеmdsprасhе übеrnеhmеn [6].
Еіnе
umfаssеndе
Zusаmmеnstеllung
vоn
Mоtіvіеrungsstrаtеgіеn bіеtеt Riemer аn. Еr sсhlägt 35
Mоtіvіеrungsstrаtеgіеn vоr, dіе sісh аuf dіе еіnzеlnеn
Phаsеn sеіnеs Prоzеssmоdеlls für L2-Mоtіvаtіоn
gründеn. Sеіnе Strаtеgіеn tеіlt еr іn vіеr wеsеntlісhе
Gruppеn еіn: zur Sсhаffung vоn grundsätzlісhеn
Mоtіvаtіоnsbеdіngungеn, zur Еrzеugung еіnеr
іnіtіаlеn Mоtіvаtіоn, zur Еrhаltung und Sсhutz dеr
Mоtіvаtіоn, zur Еrmutіgung еіnеr pоsіtіvеn Rеflеxіоn
und Sеlbstеvаluаtіоn. Еіgеntlісh sіnd аllе dіеsе
Strаtеgіеgruppеn zur Untеrstützung dеs mündlісhеn
Аusdruсks wісhtіg [7].
Trоtzdеm wеrdеn hіеr nur dіе Strаtеgіеn zur
іnіtіаlеn Mоtіvаtіоn аusgеwählt und dаrgеstеllt, wеіl
durсh sіе еіnе dіrеktе Wіrkung аuf Äußеrungеn іn dеr
Frеmdsprасhе аusgеübt wеrdеn könnеn.
Еrzеugung dеr іnіtіаlеn Mоtіvаtіоn bеdеutеt, dаss
mаn dіе pоsіtіvе Wаhrnеhmung dеr Frеmdsprасhе bzw.
dіе pоsіtіvе Еіnstеllung zur Frеmdsprасhе bеі dеn
Lеrnеrn еrhöhеn sоlltе. Lаut dеr nеuntеn Strаtеgіе vоn
Rіеmеr sоlltе mаn dеn Studеntеn Іmpulsе zum
Sprасhеrwеrb gеbеn und еіnіgе Bеіspіеlе für
еrfоlgrеісhеs Sprасhlеrnеn аus dеr glеісhеn Аltеrsgruppе
präsеntіеrеn. Dаzu kаnn mаn bеіspіеlswеіsе dеn ältеrеn
Studеntеn übеr іhrе pоsіtіvеn Еrfаhrungеn mіt dеr
Frеmdsprасhе іn dеr Klаssе sprесhеn lаssеn оdеr mаn
lässt еіgеnе Lеrnеr mіt аndеrеn Studеntеn, dеnеn dіе
Frеmdsprасhе Spаß mасht, zusаmmеnаrbеіtеn.
Nасh dеr näсhstеn Strаtеgіе sоlltе mаn dаs
іntrіnsіsсhе Іntеrеssе dеr Studеntеn еrhöhеn. Dіе еrstеn
Bеgеgnungеn mіt dеr Zіеlsprасhе sоllеn für dіе Lеrnеr
еіnе pоsіtіvе und іntеrеssаntе Еrfаhrung sеіn. Dаs
Frеmdsprасhеnlеrnеn sоlltе mіt Аktіvіtätеn vеrbundеn
wеrdеn, dіе dіе Lеrnеr für іntеrеssаnt hаltеn оdеr dіе sіе
hосh sсhätzеn [2].
Dіе näсhstе Strаtеgіе bеіnhаltеt dіе Fördеrung dеr
„іntеgrаtіvеn“ Wеrtе, іndеm mаn еіnе pоsіtіvе und оffеnе
Еіnstеllung
gеgеnübеr
dеr
Zіеlsprасhе,
dеn
Muttеrsprасhlеrn und dеr kulturеllеn Аndеrsаrtіgkеіt
zеіgt. Dеr Frеmdsprасhеnuntеrrісht sоlltе еіnе
іntеrkulturеllе Kоmpоnеntе umfаssеn, um nісht nur dіе
Studеntеn іnfоrmаtіоnеll zu bеrеісhеrn, sоndеrn аuсh um
Vеrständіgung mіt dеr аndеrеn Kultur und Tоlеrаnz zu
еntwісkеln. Dеn Studеntеn sоlltе „іn еrstеr Lіnіе dіе
іntеrkulturеllе-kоmmunіkаtіvе Kоmpеtеnz vеrmіttеlt“
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wеrdеn. Dеr Lеhrеr sоlltе dіе Studеntеn еrmutіgеn, dаss
sіе sеlbеr Іnfоrmаtіоnеn übеr dаs
Zіеlsprасhеnlаnd und sеіnе Gеsеllsсhаft suсhеn. Еr
sоlltе dіе kulturеllеn Gеmеіnsаmkеіtеn dеr Ländеr
präsеntіеrеn und vеrsuсhеn, „dаs ‚Frеmdе’ für dіе
Lеrnеndеn fаmіlіär zu mасhеn“. Еr sоlltе dіе Kоntаktе
dеr Lеrnеndеn mіt Muttеrsprасhlеrn und kulturеllеn
Prоduktеn dеs Zіеlsprасhеnlаndеs fördеrn.
Dіе näсhstе Strаtеgіе bеsсhrеіbt dіе Wісhtіgkеіt vоn
іnstrumеntеllеn Wеrtеn. Dаs hеіßt, dаss mаn dіе
Studеntеn dаrаn еrіnnеrn sоlltе, dаss еіnе Frеmdsprасhе
„Mіttеl zum Zwесk“ іst und dаss sіе mіt dеr
Bеhеrrsсhung vоn Frеmdsprасhеn für sіе wісhtіgе
Zіеlе еrrеісhеn könnеn. Mаn sоlltе dіе Wісhtіgkеіt
dеr Kеnntnіs vоn Frеmdsprасhеn іn dеr Wеlt bеwusst
mасhеn und dаbеі hеrvоrhеbеn, wіе dіе Frеmdsprасhе
für dіе, dіе sіе lеrnеn, nützlісh sеіn kаnn. Dеr Lеhrеr
sоlltе dіе Studеntеn еrmutіgеn, dіе Frеmdsprасhе аuсh
аußеrhаlb dеr Sсhulе zu bеnutzеn [1].
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АНОТАЦІЯ
В статті проаналізовано невербальні засоби комунікації, а саме очі, які допомагають передати емоційний
стан людини на момент комунікації.
Об’єкт дослідження – книга Софі Уестон «Лід в серці». Предмет – засоби літературної виразності для
опису очей, що використовуються для відображення емоцій головних героїв в даній книзі.
ABSTRACT
The paper offers analysis of non-verbal means of communication namely eyes that help express emotional state
of a person at the moment of communication.
Object of the study – the book “Eyes at heart” by Sophie Weston. Subject of the study – literary means of
expressiveness for eyes description used to show emotions of main characters of the book.
Ключові слова: очі, експресивність, емоції, невербальний, засоби комунікації, літературний.
Key words: eyes, expressiveness, emotions, non-verbal
Невербальна комунікативна поведінка - це
сукупність традицій і норм, які регламентують
вимоги до організації ситуації спілкування, зокрема
до контактів співрозмовників, фізичних дій,
дистанції і забезпечення простору спілкування,
невербальних засобів демонстрації ставлення до
співрозмовника,
жестів,
міміки,
поз,
які
супроводжують спілкування і роблять його
можливим. Дослідження, проведені вченими,
свідчать про те, що за рахунок невербальних засобів
відбувається від 40 до 80% комунікації [1]. Людський
погляд – це сигнал невербальної комунікації, який
володіє специфічними функціями, відмінними від
погляду тварин. Він може виступати засобом
встановлення контакту. Серед широкого кола питань,
що стосуються області сприйняття і пізнання людьми
одне одного, суттєвий інтерес представляє тематика,
пов'язана з вивченням емоцій людини через погляд.
Увага до проблеми емоцій пов'язана перш за все з

особливою роллю виразних рухів в комунікативному
процесі.
Такий орган людського тіла як очі виконує не
тільки важливу фізіологічну функцію, а й має велике
значення в психічному і соціальному аспектах
людського життя. Дослідження, що були проведені в
університеті Майамі під керівництвом С. Яника та Р.
Уелленса, показали, що 43,4% часу, протягом якого
наша увага зосереджена на якійсь людині, ми
приділяємо саме очам, тоді як рот отримує тільки
12,6% [2]. Через виразні описи очей розкривається
внутрішній зміст людини, і тому саме очі є одним з
основних джерел інформації про психічні властивості
людини. Очі можуть передати готовність вести
діалог, налагодити контакт, натякнути на щось, або
навпаки дати зрозуміти небажання спілкуватися,
виявити гнів чи відчай.
Об’єктом даного дослідження є книга Sophie
Weston “Ice at heart”.
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Предметом дослідження є специфіка та засоби
літературної виразності для опису очей, що
використовуються
для
відображення
емоцій
головних героїв в книзі Sophie Weston “Ice at heart”.
Метою даного дослідження є вивчення основних
закономірностей словесного зображення очей
людини даною письменницею, а також у виявленні
типових для С. Уестон варіантів зображення очей та
їх експресії.
У цьому дослідженні текстовий масив було
складено на основі художнього твору «Ice at heart»
(«Лід в серці») об’ємом в 162 одиниці.
Для досягнення поставленої мети було вирішено
наступні завдання:
здійснити суцільну вибірку прикладів з описом
очей в книзі “Ice at heart”;
зіставити психологічний портрет людини за
кольором очей з портретом героїв даної книги;
проаналізувати опис очей персонажів книги з
метою виявлення особливостей передачі емоцій через
очі;
скласти
таблицю
літературних
засобів
виразності для передачі емоцій через очі на прикладі
книги Sophie Weston “Ice at heart”.
Процедура аналізу полягала в наступному: з
тексту було вибрано всі згадки, використані автором
для опису очей. Аналіз даних одиниць дав
можливість розподілити їх відповідно до лексикосемантичного значення.
Наукова новизна дослідження полягає в тому,
що було уточнено як саме через погляд, зокрема через
очі людини, можна виявити її внутрішній стан та
відображення емоції. Також в дослідженні більш
детально
розглянуто
фізичні
та
емоційні
характеристики очей. Вперше було з’ясовано, які
художні засоби для опису очей вживає письменниця
Sophie Weston в своїй книзі для передачі настрою та
емоцій своїх героїв.
Дане дослідження складається зі вступу,
теоретичної та практичної частин, висновку та списку
літературних джерел.
В
теоретичній
частині
проаналізовано
літературні джерела, в яких розглядалася тема
невербальних
засобів
комунікації
різними
лінгвістами.
В
практичній
частині
наведено
та
проаналізовано приклади з концептом очі на основі
твору С.Уестон, в якому даний концепт є одним із
засобів відображення людських емоцій. Текстовий
масив у 162 одиниці було розподілено на кілька груп.
Перша група включає словосполучення з eyes, що
описують фізичні характеристики очей: особливості
їх форми, розмір чи вікові ознаки. Наприклад, deepset eyes. Другу, найбільш чисельну групу склали
словосполучення з eyes, які передають емоційній стан
героя. Їх було також розподілено на три підгрупі: а)
ті, що безпосередньо називають емоції (наприклад,
sharp eyes, shrewd eyes); б) метафори та епітети, що
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мають власне емоційне значення (reptilian eyes); в) ті,
що описують моторику очей, побічно вказуючи на
емоційні переживання (наприклад, Barbara’s eyes
clouded). І остання група (г) – моторика, тобто рухи,
які виконують очі (наприклад, His eyes closed).
Головними героями книги є молода жінка на ім’я
Габріела (або Габі) та її начальник Свен Гедберг.
Більшість описань стосується саме цих героїв та
стосунків між ними. І ще один персонаж заслуговує
на увагу. Це жінка на ім’я Барбара (Барбро), яка
допомагає по господарству Свенові.
В оповіданні зустрічається кілька фізичних
характеристик очей цих персонажів.
Очі Свена авторка описує сірими (“There was a
glint in the grey eyes”) та майже закритими: (“As he
turned to her she saw a thin face with elegant bones, a
mouth of sculptural perfection and deeply lidded eyes”).
У Габріели вони великі карі, глибоко посажені (Big
brown eyes, perfect skin and hair for a prince to climb up
into your tower,’ he said softly. It was the same face as
before — pointed chin and deep-set eyes), у Барбро –
голубі. Але С. Уестон не просто називає колір очей.
Більшість з цих фізичних ознак поєднується з
емоційними. Таке поєднання фізичних характеристик
очей з метафорами чи епітетами підсилює емоційне
значення цього соматизму. Наприклад, очі Свена
авторка описує як
льодяні або льодяно-сірі: “His eyes were icy. His
eyes were a peculiarly icy grey”;
зимньо-сірі: “A gleam that she had reason to know
came into the wintry grey”;
холодні сірі: “It was soft, even meditative, but there
was a question in the cool grey eyes that she found she
could not meet”;
сяючі: “There was mockery and something else in
the brilliant eyes”.
Крім того, С. Уестон дає багато інших
характеристик його очей, називаючи їх implacable,
terrifying, opaque та steady.
Цікаво
було
порівняти
психологічну
характеристику людини за кольором очей з самим
героєм. Судячи з цієї характеристики [3], сірі очі
свідчать
про
людину
сміливу,
вперту,
цілеспрямовану і в той же час злопам’ятну та
запальну. Такі люди намагаються приховувати свою
романтичність та сентиментальність. Саме таким
зображено головного героя Свена.
Про очі Габі ми читаємо, що вони сердиті,
невіруючі чи здивовані:
…he held her for a moment, looking down
thoughtfully into her angry eyes;
They swayed for a few seconds, then, before
Gaby’s disbelieving eyes, Anders Storstrom fell
backwards into the water.
She turned astonished eyes on him.
Крім того, вони можуть сяяти з викликом та бути
надмірно яскравими:
His eyes met the gleaming challenge of hers;
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He took his eyes off the road long enough to survey
her flushed face and over-bright eyes with considerable
comprehension.
Якщо застосувати психологічну характеристику
людини за кольором її очей до кароокої красуні Габі,
то можна сказати, що вона імпульсивна, запальна,
надзвичайно комунікабельна, відкрита, а також
працьовита, сором’язлива та старанна. Карі очі в
народному сприйнятті асоціюються з привабливістю,
красою. Ця характеристика повністю відповідає цій
особі.
Метафоричне описання очей допомагає читачеві
проникнути глибше в емоційний стан людини,
зрозуміти її почуття в певний момент. В цьому творі
авторка вживає багато порівнянь та метафор про очі.
Їх поєднання з кольором очей робить опис більш
жвавим.
Наприклад,
коли
Свен
злиться,
незадоволений, вона порівнює його очі з холодним
штормовим морем:
They (eyes) were as grey as stormy sea; and as cold.
Коли Свен спокійний, зосереджений, серйозний,
його очі зображують як насичено сірі, немов
штормові тучі, але не льодяні:
This morning his eyes were the intense grey of storm
clouds; not icy at all.
А коли в його очі дивиться закохана Габі, вона їх
вважає срібними, наче пейзаж. Читач розуміє почуття
жінки через таке порівняння:
The grey eyes were as silver as the landscape.
Часто іменник очі сполучається з дієсловом.
Йому властиві всі прояви життя. Наприклад, ми
читаємо, як очі
переходять з однієї людини до іншої, окидають,
роздивляючись, неначе подорожують по обличчю чи
тілу. І тут авторка вживає широкий вибір дієслів, які
додають емоційного забарвлення:
His eyes raked her face. She felt as if she was being
X-rayed;
His eyes brushed over her briefly;
Barbro’s sharp eyes scrutinised her;
She looked round the table, carefully skimming her
eyes over Sven Hedberg’s amused countenance;
His cold eyes swept over Gaby again. She felt as if
she had walked into an iceberg.
Такий вибір дієслів підкреслює емоційний стан
людини, яка виконує ці дії. Читач не тільки розуміє,
що відчуває персонаж, а й може уявити ступінь цих
емоцій. Очі цього персонажа не просто дивляться, а
ретельно досліджують, вивчають (raked; scrutinised;
skimming; surveyed). Або навпаки, герої можуть
швидко кинути оком, таким чином, передаючи чи
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просто намагаючись приховати якусь емоцію (swept
over; brushed over). Очі також виблискують,
мерехтять, спалахують чи сяють, виказуючи то
розвагу, то гнів. Навіть такі схожі за значенням
дієслова як glint, flicker та flash можуть свідчити про
ступінь емоційного забарвлення.
Наступна група сполучення «очі + дієслово»
відображає підсвідоме бажання людини заховатися,
закривши, прикривши чи примруживши очі, або
висловити недовіру, незадоволення, страх або просто
втому (narrowed; drift shut; dropped; screwed tight
shut; clouded):
They (eyes) narrowed with instant displeasure;
Her eyes began to drift shut;
Gaby’s eyes screwed tight shut;
The grey eyes were hooded; - Gaby dropped her
eyes hastily; -Barbro’s eyes clouded.
Письменниця не просто пише, що персонаж
закрив очі, а намагається натякнути, що він відчував
в цей момент. Як, наприклад, в реченні «Gaby dropped
her eyes hastily», ми відчуваємо, що Габріела хотіла
приховати якусь думку чи почуття. А в реченні
«Barbro’s eyes clouded», ми можемо припустити, що
Барбара пригадала щось неприємне чи можливо
переживає якісь негативні емоції.
До окремої групи ми виділили дієслова, що не
допомагають у передачі емоцій через очі, а просто
називають рухи:
Gaby shut her eyes; - Gaby closed her eyes briefly.
В творі Софі Уестон «Ice at heart» було відібрано та
проаналізовано сполучення зі словом eyes з метою
підтвердження того факту, що через очі можна
відчути емоції героя, його внутрішній стан, зрозуміти
його ставлення до співбесідника.
Вислів «очі – дзеркало душі» як найкраще
підходить до даної роботи. Сполучаючись з різними
прикметниками, дієсловами чи порівняннями,
концепт очі дає можливість уявити образ героя твору,
що робить літературний твір більш живим та
захоплюючим.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено функціонування юридичних фразеологізмів у професійному мовленні юриста.
Розглянуто різні класифікації фразеологічних одиниць, їхню семантику та структуру.
Встановлено, що серед юридичних фразеологізмів значне й особливе місце посідають мовні штампи та
правові афоризми, які активно вживаються в професійному мовленні юриста. Для писемного мовлення
найбільш характерне вживання юридичних мовних штампів, для усного – афоризмів.
Відзначено, що серед юридичних фразеологізмів значно переважають афоризми латинського
походження. Особливу увагу приділено аналізу ролі й значення правових афоризмів у процесі історичного
розвитку права. Визначено, що за допомогою афоризмів відбувається тлумачення основних норм права.
Підкреслено, що правові афоризми невіддільні від моралі і сприяють розкриттю принципів законності,
гуманізму та правових демократичних свобод.
Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що юридичні фразеологізми відіграють важливу роль
у професійному мовленні юриста, як писемному, так і усному. Юридичні фразеологізми містять в собі
загальнолюдську мудрість, яка допомагає зрозуміти навколишній світ, розібратися з моральними та правовими
приписами та побудувати справедливе суспільство.
ABSTRACT
The functioning of legal idioms in professional speech of lawyer was studied in the article. Different
classifications of idioms, their semantics and structure were considered.
It found that significant and special place among legal phraseology occupied by linguistic and legal stamps
aphorisms, which are actively used in professional speech of lawyer. The use of legal language dies is characteristic
of writing, the use of aphorisms is characteristic of oral.
It is noted that aphorisms of Latin origin are far outweigh among the legal idioms. Particular attention is paid to
the analysis of the role and importance of legal aphorisms in the historical development of law. It was determined that
using aphorisms is the basic interpretation of the law.
Emphasized that the legal aphorisms inseparable from morality and encourage the disclosure of legality,
humanism and the legal democratic freedoms.
The study gives reason to believe that the legal phraseologisms play an important role in professional speech
lawyer both orally and in writing. Legal phraseologisms contain universal wisdom which helps us understand the
world, the moral and legal requirements and build a fair society.
Ключові слова: юридичні фразеологізми, фразеологічна одиниця, мовні штампи, правові афоризми,
професійне мовлення юриста, норми права.
Keywords: legal idioms, phraseological unit, linguistic lawyer, norms of law.
Постановка проблеми. У наш час мовознавці
активно опрацьовують найважливіші проблеми
української фразеології. Вивчення фразеології багато
важить не тільки для теоретичного усвідомлення
мови, її ролі у житті народу, а й для щоденної
практики спілкування. Без належного знання
фразеологізмів не може тепер обійтися жодна
людина, не кажучи вже про юристів. Фразеологізми
не тільки збагачують і прикрашають загальнонародну
мову, а й допомагають досягти високого рівня

професійної мовної культури, що й зумовлює
актуальність й важливість обраної теми.
Значний вклад у вивчення української
фразеології зробили Г. Удовиченко, М. Жовтобрюх,
Л. Паламарчук, М. Пилинський, Н. Москаленко, Л.
Кололомієць, Л. Скрипник, В. Ващенко, І.
Чередниченко, Є. Грицютенко, А. Коваль, Ф.
Медведєв, Л. Авксентьєв, О. Юрченко, В. Ужченко й
багато інших учених. Наукова цінність цих
досліджень не викликає сумніву. Огляд основних
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робіт з фразеології дає підстави стверджувати, що
основна увага в них приділялася вивченню як
народних фразеологізмів, так і книжних.
Зазначимо, що фразеологія тісно пов’язана з
іншими галузями, зокрема, з психологією, оскільки
особливість людської психіки – одна з важливих
передумов виникнення фразеологізмів. У цьому руслі
заслуговують на увагу класичні праці В. фон
Гумбольта, Ф. де Соссюра та О. Потебні, які
засвідчують, що семантичну природу мовних явищ
треба шукати у психіці та ментальності людини.
Метою статті є дослідження місця і ролі
юридичних фразеологізмів у професійному мовленні
юристів.
Незважаючи на публікацію низки важливих
праць, досі ще недостатньо вивчені проблеми
семантики, тлумачення, структури, становлення й
функціонування юридичної фразеології. Тому саме
юридичні фразеологізми й стали об’єктом нашого
дослідження.
Виклад основного матеріалу. Однією з
важливих позитивних рис професійного мовлення
юриста
є
активне
вживання
юридичних
фразеологізмів. Спільною назвою для всіх
фразеологічних зворотів є фразеологічна одиниця (За
В. Виноградовим) [2]. Вона являє собою структурносемантичну
єдність,
монолітність,
що
характеризується, як правило, сталістю словникового
складу та додержанням незмінності порядку
компонентів. Сталість фразеологічної одиниці
розуміється як сукупність обмежень у виборі змінних
компонентів фразеологічної одиниці на лексичному,
семантичному, морфологічному і синтаксичному
рівнях. Це не суперечить, зрозуміла річ, тому, що
слова зберігають синтаксичні зв'язки, бо без них
загалом не може бути ні вільних, ні фразеологічних
сполучень слів.
За
класифікацією
В.В.
Виноградова,
фразеологічні одиниці з погляду їх семантичної
спаяності, поділяються на три групи: фразеологічні
зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні
сполучення [2, с.61]. Цінними є його думки щодо
різного ступеня семантичної спаяності компонентів
фразеологічних одиниць. Цей ступінь визначається
відношенням
між
загальним
значенням
фразеологізму в цілому і певним рівнем послаблення
лексичного значення його компонентів. У зрощеннях,
наприклад,
лексичне
значення
компонентів
фразеологізму дорівнює нулеві, а в сполуках інших
типів складові елементи фразеологізму ще більшою
мірою зберігають своє самостійне значення. Проте
вони однозначні, виступають у реченні як завершені,
стійкі в своєму складі і в будові одиниці.
Численні фразові штампи, кліше, типові для
різних літературних стилів, літературні цитати,
крилаті вислови, народні прислів’я і приказки В.В.
Виноградов зараховує до фразеологічних єдностей –
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висловів, компоненти яких не так міцно спаяні і
почасти зберігають свою самостійність.
Слід також відзначити, що фразеологічної
одиниці мають чітко виражене стилістичне
призначення. Кожний стиль мовлення володіє
значним запасом фразеологізмів. Тому зазвичай
поділяють фразеологічні одиниці за стилістичними
функціями на дві групи: розмовно-побутові
(наприклад: дати драпака, пекти раки, язик до Києва
доведе, скочити в гречку, ускочити в халепу та ін.) та
книжні (наприклад: ахіллесова п’ята, дамоклів меч,
гордіїв вузол, позовна заява, окрема думка, фізичні та
юридичні особи, мирова угода та ін.).
Книжні фразеологізми виникли на писемній
(книжній) основі і найчастіше використовуються в
книжних стилях. До таких фразеологізмів належать
крилаті вислови, цитати з літературних творів та
інших джерел, що поширилися в загальному
мовленні. Значний прошарок книжної фразеології
складають мовні штампи, які в основному, є
термінологічними словосполученнями. Компоненти
мовного штампу зберігають відносну самостійність
лексичних значень, тобто відсутня надслівність та
емоційне забарвлення. Однак залишаються такі
основні характерні риси, як відтворюваність,
стійкість, граматична єдність та поширеність серед
мовців, які й дають підстави розглядати мовні
штампи як фразеологічні одиниці, а не як вільні
словосполучення.
Мовні штампи протиставляються у мові та у
мовленні тим одиницям, які створені за відомими
зразками і за певними правилами в момент мовлення.
Основною ознакою мовних штампів є їх
відтворюваність як готових одиниць, які беруться
членами цього мовного колективу з пам’яті. Щоб такі
одиниці легко здобувалися з пам’яті, вони повинні
бути широко відомими (ознака загальновживаності)
носіям даної мови [5, с. 35].
У сучасних юридичних документах трапляється
велика кількість лексичних, граматичних та
стилістичних помилок у вживанні мовних штампів.
Наприклад: згідно статті (треба згідно зі статтею),
відповідно з постановою (треба відповідно до
постанови), у відповідності до вимог (треба
відповідно до вимог), завідомо неправдиві показання
(треба свідомо неправдиві свідчення). Тому юристові
необхідно уважно ставитися до вибору та вживання
фразеологічних одиниць в усному та писемному
професійному мовленні.
Фразеологічні
одиниці
в
професійному
мовленні юриста можна поділити на дві групи:
загальні і юридичні. Загальні фразеологічні одиниці
— такі, що не мають юридичного походження. Вони
виконують допоміжні (документально-технічні)
функції в нормативному тексті, надають йому
офіційного характеру (відповідно до постанови,
доводжу до Вашого відома, реєстраційний номер
тощо). Юридичні фразеологічні одиниці — такі, що
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мають юридичну природу походження і виконують
головні
функції
у
забезпеченні
правової
нормативності тексту.
Правова наука і практика виробили декілька
загальних правил щодо вживання юридичних
фразеологічних одиниць: по-перше, їх точне і
недвозначне відтворення у нормативно-правовому
тексті. Фразеологізми не припускають заміни слів,
розширення або звуження складу, порушення
усталеного порядку між словами; по-друге, юрист не
повинен відмовлятися від вжитку загальновідомих
словосполучень. Саме їх використання буде сприяти
юридичній точності тексту, забезпеченню його
доступності, сприйнятливості адресатами, створенню
умов для належної реалізації правового припису; потретє, подолання багатозначності.
Однак часто ці правила порушуються.
Наприклад, у Кримінальному кодексі України (ст.
57—63)
вживається
стійке
словосполучення
«покарання у виді», але з відповідним уточненням
«виправних робіт», «службового обмеження»,
«конфіскації майна», «арешту», «обмеження волі»,
«тримання в дисциплінарному батальйоні». У різних
галузях законодавства вживається словосполучення
«близькі родичі», але зміст його різний. Це суттєвий
недолік правотворчості, для усунення якого потрібна
спільна плідна праця мовознавців та правознавців.
Серед юридичних фразеологізмів значне й
особливе місце посідають правові афоризми, які
активно вживаються в професійному мовленні
юриста. Якщо для писемного мовлення найбільш
характерне вживання юридичних мовних штампів, то
для усного – афоризмів.
Юридичний афоризм як жанр включає в себе
різні типи короткої думки щодо правових явищ і
фактів: крилаті вислови, прислів’я, сентенції,
максими, гноми, висловлювання,
парадокси,
анекдоти. Безсумнівне пізнавальне і виховне
значення цього жанру. Для багатьох юристів
знайомство з афоризмами стало своєрідною школою
мудрості, витоком духовного самовдосконалення.
Юридичні афоризми активно використовуються у
судових промовах, публіцистиці, ораторському
мистецтві.
Більшість юридичних афоризмів з'явилася ще в
період становлення римського права і стала класикою
юриспруденції: jus est ars boni et aequi (право є
мистецтвом добра і справедливості); in propria causa
nemo judex (ніхто не суддя у власній справі);
ignorantia juris nocet, ignoratio facti non nocet
(незнання закону не є виправданням, незнання факту
є виправданням); argumenta ponderantur, non
numerantur (сила доказів — в їх вагомості, а не
кількості); perspicuitas argumentatione elevatur
(очевидність применшується доказами) та ін. З часом
юридичні афоризми набувають значення юридично
визнаних правил і знаходять втілення у
законодавстві. Напр.: еі incumbit probatio, qui dicit,
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non qui negat (тягар доказування лежить на тому, хто
стверджує, а не на тому, хто заперечує); in dubio pro
гео (сумніви — на користь обвинуваченого). Ці
положення
стали
основою
конституційного
принципу презумпції невинуватості обвинуваченого
в кримінально-процесуальному праві. У ст. 62
Конституції
України
записано:
«Ніхто
не
зобов'язаний доводити свою невинуватість у
вчиненні злочину... Усі сумніви щодо доведеності
вини особи тлумачаться на її користь» [3].
Слід відзначити, що серед юридичних
фразеологізмів значно переважають афоризми
латинського походження. Протягом історичного
розвитку змінювались тенденції формування та
розвитку латинської юридичної афористики. При
цьому не слід забувати те, що процес її формування
був складовою частиною розвитку європейського
права, яке народилося в античному Римі. За
допомогою юридичних афоризмів можна простежити
зміни, що відбувалися в європейському праві в різні
історичні часи.
У період формування юриспруденції в
античному Римі головним був принцип: «Summum
ius est summa iniuria – найбільш суворий закон є
найбільшою несправедливістю» (тобто йдеться про
фетишизацію права, коли, доведене до абсурду, воно
перетворюється на свою протилежність). Але в часи
падіння Римської імперії, у часи нашестя до Риму
варварських племен та безправ’я цей гуманний
постулат вже змінюється на іншій: «Dura lex, sed lex
– суворий закон, але закон». Також суперечним до
принципу «Summum ius est summa iniuria» є вираз
«Pereat mundus, fiat iustitia – хай руйнується світ, але
здійсниться правосуддя» (автором цього вислову був
Фердинанд І, один із імператорів Священної
Римської імперії); у такій юридичній формулі
знайшли своє втілення жорстокі, нелюдські закони
середньовіччя. І вже зовсім жахливою здається
середньовічна настанова на те, що найбільш
ефективним засобом здобуття доказів провини є
тортура, яка в судовому процесі в ті часи мала назву
«Regina probationum – королева доказів». У судовому
процесі
в
середньовіччі
почали
також
використовуватись так звані ордалії під загальною
назвою «Iudicium Dei – суд Божій», їхніми
складовими частинами були: «iudicium ferro» (то була
тортура з накаленим залізом), «iudicium ignis»
(тортура з вогнем) та «iudicium aquae» (тортура з
використанням води), і при цьому вважалось, що на
боці невинуватого – Бог [7, с.353].
Слід
наголосити,
що
нормою
во
взаємовідносинах між країнами, між громадянами
країн в Європі тих часів був принцип, озвучений
Гоббсом у таких словах: «Bellum omnium contra
omnes – війна всіх проти всіх». І навіть якщо
повернутися до раннього періоду діяльності
Болонського університету, то доречно згадати, що
його професори промовили настанову на те, що «в
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разі колізії між такими категоріями, як ius (право) та
aequitas (справедливість, рівенство), перевагу
повинна мати правова норма ius. Aле ж в античні часи
та на початку формування римського права
пануючими були протилежні тенденції, якраз aequitas
мала перевагу над ius. Про те свідчать такі юридичні
сентенції, як: «Aequitas naturalis praeferenda est rigori
iuris – природна справедливість є переважною над
надмірною суворістю права»; «Aequitas et bonum est
lex legum – справедливість та благо – це закон
законів»; «Ius est ars boni et aequi – право є мистецтво
добра та справедливості» [4].
Досить
часто
відбувалося
роз'яснення,
тлумачення норм права за допомогою афоризмів.
Наприклад, у римському праві, відмовляючись від
систематичного викладу матеріалу в таких творах, як
Regulae, їх автори (Нерацій, Помпоній, Гай, Сцевола,
Павло, Ульпіан, Марціан, Модестін та ін), переклали
цей матеріал на мову коротких, лаконічних формул,
що перетворилися згодом у значній своїй частині в
правові афоризми, які надовго збереглися в
юридичній діяльності.
Науковці тлумачення норм права поділяють на
три види : буквальне, розширене і обмежувальне.
Афоризми належать до розширювальної формі
тлумачення. Розширене тлумачення необхідне там,
де справжнє нормативне значення правового
положення тексту ширше його словесного
вираження. Так принцип законності, наприклад,
краще всього трактує відомий афоризм Катерини II
«Краще виправдати десятьох винних, - ніж
звинуватити
одного
невинного".
У
цьому
висловлюванні сформульований не тільки принцип
законності, але і принцип справедливості правосуддя.
Юридичне значення залежить від статусу
суб'єкта тлумачення. На цій підставі виділяють два
види тлумачення-роз'яснення: офіційне і неофіційне.
Афоризми належать до неофіційного тлумачення
норм права. Під неофіційним тлумаченням розуміють
всі тлумачення, не наділені законом обов'язковою
юридичною силою.
Неофіційне
тлумачення
поділяється
на
повсякденне,
професійне
і
доктринальне.
Повсякденне тлумачення - це тлумачення відповідної
норми права будь-яким суб'єктом на основі його
праворозуміння і правосвідомості. Професійне
тлумачення - це тлумачення норми суб'єктами права,
які
професійно
займаються
відповідними
юридичними питаннями. До цих суб'єктів
відносяться як окремі юристи-практики (судді,
прокурори, слідчі, адвокати, юрисконсульти тощо),
так і державні органи (у сфері їх професійної
юридичної діяльності). Доктринальне тлумачення це науково-юридичне тлумачення норм права, яке
здійснює вченими-юристами. Результати такого
тлумачення (наукова характеристика норм чинного
законодавства,
науково-практичні
коментарі,
експертні висновки і т.д.) публікуються у відповідних
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монографіях, брошурах, статтях і спеціальних
збірниках.
Практичне
значення
неофіційних
форм
тлумачення (професійного та доктринального)
визначається
авторитетом
суб'єктів
такого
тлумачення, компетентністю і високим рівнем
прогностичної достовірності відповідних тлумачень.
Афоризми трактують норми права або професійно
(юристамипрактиками, але в неофіційній формі), або
на буденному рівні, при цьому іноді автор
тлумачення може бути невідомий, як, наприклад, у
знаменитому народному афоризмі: «Закон, як дишло
- куди поверне , туди й вийшло ».
Застосування
принципів
законності
в
юриспруденції
невіддільне
від
моральності.
Суттєвим є і те, що історично вихідною мовою не
тільки культури, а й законодавства, якою
висловлювалася моральна свідомість, була мова
коротких висловів та «мудрих думок». Про це
свідчать і вислови народної мудрості, широко
представлені в прислів'ях і приказках народів світу, і
дидактична афористика Стародавнього Єгипту, і
біблійні
- моральні заповіді, і давньоіндійські короткі
сентенції, на мові яких викладається, наприклад,
такий звід «моральної мудрості», як Дхаммапада, і
моральні парадокси давньокитайських мудреців
Лаоцзи і Конфуція, так само як і афористична
символіка «Іцзін» (китайської «Книги змін»), і гноми
давньогрецьких мудреців і принципи римського
права. Коріння моральної свідомості - у цій життєвій,
народної і, пізніше, «книжковій» мудрості, місткій і
лаконічній, що стала немов безпосереднім відбитком
моральності життя, своєрідною формулою вчинків в
різних життєвих ситуаціях. Але моральна свідомість
не
задовольняється
одним
раціоналістичним
характером вираження, а постійно прагне доповнити
і знайти себе в різних чуттєво-образних проекціях - в
есеїстиці, публіцистиці, художній літературі та
мистецтві. І афоризм виступає тут дуже адекватним
жанром моральної свідомості. Без афоризмів на
моральну тему не обходиться жодна добірка мудрих
думок, у тому числі й юридичних.
Будь-яка система афоризмів при утриманні
внутрішньої суперечливості практично передбачає
вихідний вибір пріоритетів, які задаються
світоглядом, а стосовно моралі його відповідністю
загальнолюдській тенденції морального прогресу.
Особливо важливий цей набір пріоритетів для
юриспруденції. Узята в контексті пріоритетів,
моральна суперечливість постає як вираження
складності і багатовимірності самої моральності
життя. Тому, відображаючи різноманіття ситуацій
морального вибору і моральних рішень, афоризми
можуть дати досить цілісну картину моральності
суспільства.Вони допомагаютьвирішити основні
проблеми моральності: знайти цілісність мотиву і
вчинку, волі і дії, слова і справи, думки і поведінки,

43
почуття і розуму. Широко відомий афоризм Г.Гейне
про те, що якби світ розколовся, то тріщина пройшла
б через серце поета. Перефразовуючи його стосовно
моральності, можна сказати, що в «розколотому»
моральному світі тріщина пролягає між серцем і
розумом. Буття людини настільки суперечливе, що
роздвоює її на людину особистісну й суспільну,
егоїста і альтруїста, людину чуттєву і розумну.
Моральність міцно пов'язана із законністю.
«Підкорятися законам», - закликав спартанець Хілон,
автор знаменитого афоризму «Пізнай самого себе»,
накресленого на храмі Аполлона в Дельфах і віграв
помітну роль в історії давньогрецької думки. Кращим
полісом Хілон вважав той, де громадяни слухаються
законів більше, ніж ораторів і демагогів. Глибокою
політико-правовою мудрістю відзначений афоризм
Солона - знаменитого афінського реформатора,
державного діяча і законодавця, «Нічого надміру",
який теж був записаний на храмі у Дельфах.
Афоризми розкривають не тільки принципи
законності. Часом вони вказують на їх відсутність. Як
приклад можна навести фразеологізм «Шемякін суд»,
який
означає
неправедний,
упереджений,
несправедливий, зацікавлений у кінцевому результаті
справи на користь однієї зі сторін суд. У наш час
закріпився
аналогічний
вираз:
«Басманне
правосуддя», від назви Басманного суду м. Москви.
Найбільш часто юридичні фразеологізми
використовуються в судових промовах, аби надати
виступові колоритності та логічності викладу думки.
Досвідчені адвокати виважено вживають мовні
штампи, прислів’я, цитати з художніх творів,
латинські
крилаті
вислови,
щоб
справити
переконливе враження на присутніх і досягнути
позитивного результату у вирішенні судової справи.
Як приклад можна навести відомий вислів давніх
римлян: Dura lex, sed lex - закон суворий, але це –
закон; Magna culpa dolus est – груба необережність
рівноцінна наміру; Nullum crimen sine lege – немає
злочину, не зазначеного в законі; Nullum crimen, nulla
poena sine lege – без закону немає ні злочину, ні
покарання; Poena capitis (vitae) – смертна кара; Quot
delicta, tot poenae – скільки правопорушень, стільки й
покарань.
Наголосимо, що наявність у виступах
фразеологізмів не свідчить про надлишок мовних
засобів, оскільки відмінність ідіом від слів
найповніше виражена в їхньому експресивному
потенціалі. Фразеологізми заповнюють ніші в
лексичній системі мови, яка не може повністю
забезпечити номінування нових понять реальності.
Необхідно також врахувати те, що саме
фразеологізми є не лише окресленням денотата, а й
самим процесом пізнання. Окрім того, естетичний
аспект мови семантично підсилюється саме за
допомогою фразеологізмів [1, С. 68] Висновки
Можна зробити висновок, що юридичні
фразеологізми
відіграють
важливу
роль
у
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професійному мовленні юриста, як писемному, так і
усному. Фразеологічні одиниці, зокрема правові
афоризми, виконують функцію тлумачення норм
права, не менш важливу, ніж тлумачення правових
норм з позицій офіційного законодавства. Правові
афоризми невіддільні від моралі і сприяють як
розкриттю принципів
законності, гуманізму,
правових демократичних свобод, так і їх відсутності.
Юридичні фразеологізми народжуються як в
рамках
філософських,
літературно-художніх,
науково-популярних творів, так і самостійно. Власне
афористичних, оригінальних творів налічується не
так вже й багато. Мудрі думки, вислови
письменників,
філософів,
вчених,
педагогів,
громадських діячів відомі широкому загалу. Не
дивно, що багато знову створюваних афоризмів
виявляються добре забутими старими висловами. І не
випадково, що у різних народів і мислителів різних
часів зустрічаються правові афоризми, схожі за
змістом та формою. Якщо спробувати поєднати
основні ідеї моральної мудрості, то їх набереться не
так вже й багато, і всі вони або беруть свої витоки з
народної мудрості, або були висловлені першими
філософами, тобто можна говорити про існування
певних «архетипів» моральної мудрості, які
відтворювалися у різні епохи, в різних культурах,
різними мислителями незалежно один від одного.
Фразеологізми містять в собі загальнолюдську
мудрість, яка допомагає зрозуміти навколишній світ,
розібратися з моральними та правовими приписами
та побудувати справедливе суспільство.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу нетипових мовних засобів реалізації об’єктивної теперішності та особливостям
їх функціонування в англомовному художньому дискурсі. Презентні дієслівні видо-часові форми дійсного
способу у своєму категоріальному значенні виділені як типові граматичні засоби передачі часових значень
теперішності, що функціонують у ядровій та навколоядровій зонах ФСПТ. Усі інші складові інструментарію
відтворення презентності кваліфіковано нетиповими, такими, що відтворюють часову віднесеність до
теперішності або орієнтацію на неї та функціонують у різних зонах периферії ФСПТ. У сфері безпосереднього
спілкування часову орієнтацію на теперішність виражають односкладні номінативні речення, вигук, звертання
та мовні формули етикету, яким також властиво передавати почуття і настрої, прояви емоцій мовця і надавати
художньому дискурсу більшої експресії.
ABSTRACT
The article focuses on the analysis of linguistic means for the objective presence realization and the peculiarities
of their functioning in fiction discourse.
The stock of the language means for reproducing the presence is classified according to the zones of the
functional-semantic field of the presence with respect to the commonness and interaction of their semantic functions,
identified and illustrated in the process of their analysis. The present tense verb forms of the indicative mood in their
category meaning are defined as the typical grammar means which represent the present tense and function in the
nuclear and close to it zones of the functional-semantic field of the presence. All the other language means for denoting
the presence are qualified as non–typical and those which function in the peripheral zones. Nominative or nominal
sentences, interjections, addresses and speech etiquette formulas implying expressive functions, indicates the category
of present time orientation. These utterances reveal speakers’ emotional attitudes to a specific person, situation or event
at the moment of speaking.
Ключові слова: теперішність, презентність, мовний інструментарій реалізації теперішності,
функціонально-семантичне поле теперішності.
Key words: presence, language means
Постановка проблеми. Різнорівневі засоби
мови, об’єднані на основі спільності їх семантичних
функцій, здатні у тих чи інших комунікативних
ситуаціях виражати певні значення теперішності.
Відповідно
до
можливості
передавати
категоріальне/некатегоріальне
значення
чи
модифікацію семантики під впливом мовного

оточення, зберігати/послаблювати/втрачати часовий
зміст, опозиційний іншим темпоральним значенням,
англомовні
засоби
вираження
презентності
функціонують у різних зонах функціональносемантичного поля теперішності (ФСПТ). Вивчення
єдності і взаємодії форм та змісту мовних засобів у
ФСПТ на базі англомовних художніх творів
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збагатить і конкретизує уявлення про повноту
відтворення реальної теперішності у комунікативних
ситуаціях. Отже, актуальність теми зумовлено
необхідністю
дослідження
змісту
категорії
теперішності, виокремлення, диференціації і
систематизації комплексу засобів вираження
теперішності в англомовному художньому дискурсі.
Мета роботи полягає у комплексному вивченні та
аналізі особливостей функціонування бездієслівних
засобів реалізації теперішності в англомовному
художньому дискурсі. Завдання: виокремити мовні
структури, здатні виражати теперішність, за
ознаками відтворення ними часового значення,
часової віднесеності та часової орієнтації; визначити
багатогранну семантику теперішності; дослідити
особливості вираження часової віднесеності до
теперішності та часової орієнтації на теперішність
іменними та апеляційними засобами.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Комплексний розгляд мовних засобів вираження
часу, часової віднесеності й часової орієнтації у
функціонально-семантичному полі теперішності в
єдності з репрезентацією його елементів у мовленні
та аналіз прикладів художнього дискурсу з точки
зору їх здатності реалізувати теперішність
підтверджує, що будь-яке висловлювання передає те
чи інше відношення до часу. Концепції про час як
одну з обов’язкових ознак речення дотримуються
більшість
мовознавців,
що
досліджували
категоріальні характеристики речення [3, c. 412; 1, c.
347; 4, c. 56; 2, c. 133]. Звичайно, з точки зору способу
передачі семантики теперішності бездієслівні засоби
не володіють такою точністю і повнотою реалізації,
як структури, що містять дієслівні форми, але без них
аналіз мовних засобів відтворення об’єктивної
теперішності був би неповним.
Бездієслівна реалізації теперішності передає не
морфологічні, а синтаксичні ознаки часу. Ми
відносимо цей спосіб реалізації теперішності до
периферії, оскільки наш поділ зумовлений
протиставленням морфологічного ядра ФСПТ усім
іншим засобам вираження презентності. Номінативні
речення, функціонуючи на ближній периферії ФСПТ,
орієнтують на абсолютну актуальну або неактуальну
теперішність.
“Then the wet, winding roads, brown bogs and
black water, and my thoughts on white ships and the
King of Spain daughter” [13, c. 18].
“Church, market, a ribbon of houses” [17, c. 373].
“A real gentleman. Rich. Expensive” [13, c. 162] .
“No woods, no cover, no rabbits: and night setting
in” [9, c. 168]. 5а “Deference to Matt’s needs, to Matt’s
goals.
5б Years of handling the touchy stuff to keep
Matt’s political friendship intact, to keep his image
pure” [18, c. 57].
“The sound of a child crying out softly in sleep”
[18, c. 134].
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“She. The granddaughter of the old headman, and
now leader of the tribe, or host. Alexandra Jordan” [11,
c. 17].
У всіх прикладах легко простежується
пропущений початок: It is about (приклад 1); There is
(приклад 2, 5а); He is (приклад 3); There are (приклад
4); These are (приклад 5б); It is (приклад 6). Але, з
другого боку, синтаксична структура речення,
незалежно від співвіднесеності з минулим чи
теперішнім, виражає значення теперішнього для
персонажів твору часу. Особливий інтерес у плані
реалізації теперішності викликає речення 7, де
підтверджує здатність ЛЧМ, що займають віддалену
периферійну зону, самостійно виражати орієнтацію
на теперішність, звичайно, з опорою на контекст.
Бездієслівна реалізація теперішності відноситься до
засобів експресивного вираження об'єктивної
презентності. Цій структурі властива емоційна
насиченість, смислова місткість, сконцентрованість
уваги на значущості певного явища, властивості,
факту.
Серед засобів бездієслівного вираження
орієнтації на теперішність особливий інтерес
представляють випадки, коли за допомогою
специфічних просодійних засобів мовець може, не
залежно від
морфологічної структури слова, не лише
виразити презентну ситуацію, зосередитися на ній, а
й також передати найрізноманітніші емоції.
У
сфері
емоційно-вольового
виявлення
теперішності визначальне місце належить вигуку. Не
називаючи почуттів, експресивних оцінок, вольових
спонукань, а безпосередньо виражаючи їх, вигуки є
не просто звуками, а осмисленими елементами мови,
що і зумовлює їх однозначне сприйняття, яке у
живому спілкуванні зрозуміле із ситуації, може
доповнюватися мімікою, жестами, інтонацією, а у
художньому творі розкривається у зв’язках з іншими
словами, завдяки контексту, опису інтонації, міміки,
жестів. Конкретно-ситуативний характер вигуків
засвідчують наступні приклади:
“Oh.” Thomas leaned back in his chair as if he had
been pushed [9, c. 444].
“Oh, God,” he heard Lindy wail [16, c. 540].
“Oh, well.” In the half dark it was impossible to
make out Philip’s expression [6, c. 151].
“Oh?” Thomas had a habit of quizzically lifting one
eyebrow [9, c. 446].
“Oh, my – Oh, my God! I’m – I’m sorry!”
The horrified exclamation began in something
resembling a male bass and ended on a high soprano
squeak [11, c. 49].
“Oh, no! I’m sorry! Are you hurt, Miss St. Clare?
Uh, Dr St - ?” [11, c. 55].
“Is this it? Oh! Oh! I want the job” [8, c. 62]. 8. She
slid into a loungy position and said,
“Oooh!” as he pressed the tea bags on her closed
eyelids [8, c. 223].
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Вигук Oh в усіх випадках передає реакцію
реципієнта на повідомлення мовця у момент
комунікації, що актуалізує його як точку відліку часу
і
створює
для
співрозмовників
площину
презентності. Проте художній дискурс надає цьому
коротенькому вигуку здатності не лише часової
орієнтації, а окрім того ще і спроможності виражати
відношення до почутого, реакцію на нього: шок
(приклад 1), який підсилюється фразою Thomas
leaned back in his chair as if he had been pushed;
занепокоєння
(приклад
2);
невизначеність,
непевність, яка легко підтверджується завдяки
наступній фразі it was impossible to make out Philip’s
expression (приклад 3); запитання, недовіру, бажання
уточнити, і знаку питання після Oh? достатньо, щоб
з’ясувати: Томас виражав цим вигуком якраз сумнів,
а не захоплення, що могло б також випливати з
даного контексту, і фраза Thomas had a habit of
quizzically lifting one eyebrow ще раз підтверджує це
(приклад 4); жаль, який додатково виражається
описом інтонації та змін тембру голосу (приклад 5);
розпач, співчуття, що підкріплюється словами I’m –
I’m sorry! (приклад 6); сильне бажання (приклад 7);
задоволення від піклувань близьких (приклад 8). На
особливі почуття та емоції, передані вигуками у
реченнях 5-8, налаштовує також оклична інтонація
останніх і зміст текстових ситуацій.
У зразках англійської художньої прози
знаходимо ряд інших вигуків та вигукових
фразеологічних одиниць (aye, yah, yeah, uh, hey, ah,
ha, ba, well, sh, ugh, wow, yow, hell, whew, phew,
heavens, God, Christ, Jesus, for God’s sake, come on,
hush up, hot damn, good boy, good guys тощо), здатних
передавати реакцію мовця на висловлене, побачене
або почуте. У період спілкування чи споглядання
іноді спонтанно створюється ситуація, яка спонукає
мовця більше до вираження емоцій, ніж до словесної
передачі інформації. Мовну реакцію у таких
випадках заміняє вигук, який несе у собі те чи інше
смислове навантаження.
До
бездієслівних
засобів,
що
можуть
актуалізувати момент початку комунікаційного акту
як точку відліку часу, а отже, орієнтувати на
актуальне теперішнє, відносимо також звертання, що
може виражатися реченням або словом.
Необхідно розрізняти функціональну роль
вигуків та звертань, у мовленнєвій реалізації
теперішності якими знаходять вираження різні
суб’єктивні експресивно-оцінювальні нашарування,
але при цьому, у комунікативному завданні останніх
на перший план виступає встановлення контакту з
адресатом мовлення.
Звертання, як логічно та інтонаційно виділений
компонент речення, є одиницею системи мови, що
пов’язана з вираженням емоцій та волі, привертає
увагу адресата, передає ставлення мовця до ситуації
чи змісту висловлювання, до адресата, дає імпліцитну
орієнтацію на теперішність та характеристику
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особистості одного з них або їх обох. Наприклад,
звертання Linda як ціле висловлювання, яке утворює
спільну для співрозмовників площину презентності
їх спілкування, можна трактувати по-різному: 1)
просте звертання (Послухайте мене); 2) докір (Як ти
так можеш казати, діяти?); 3) радість (Рада тебе
бачити); 4) пересторогу (Не смій так казати, робити!);
5) недовіру/сумнів/несподіванку (Це справді ти? Не
може цього бути); 6) захоплення (Чудово! Як я тебе
люблю!); 7) розгубленість (Як же так?); 8)
роздратування (Цього ще не вистачало!); 9)
розчарування (От тобі й на); 10) смуток (Знову без
тебе); 11) співчуття/жалість/прохання (Ну будьласка, дуже прошу) та багато іншого.
Прості звертання майже позбавлені емоцій,
вони вживаються з метою привернути увагу адресата
у певний момент спілкування і виражають
теперішній намір мовця щодо встановлення контакту
для наступного спілкування чи спонукання до дії.
“So, gentlemen, I want a massive effort from
everyone. I intend to fly over to Hustler today and say my
piece to them also” [15, c. 336]. Згідно кількісних даних
вищезгаданий вид звертань у художній прозі
зустрічається не часто (10% від 1339 проаналізованих
прикладів). Апеляція до певної особи переважно
зумовлена наміром мовця висловити ще щось, і саме
звертання мимоволі набирає інтонації та змісту, що
розшифровуються ситуацією та смислом наступної
фрази:
“Pierre! The white house is burning!
Everything’s burning up there!” [10, c. 57]. –
переляк, стривоженість
“Katerina, I don’t wish us to argue like this, in front
or the others” [11, c. 85]. – незадоволення
У прикладі 2 речення The white house is burning!
пояснює причину переляку і тривоги, але звертання
Pierre! також виражає психічно-емоційний стан
мовця і передбачає відповідну інтонацію, яка
сприйнялася б адекватно, навіть якби не було
наступного речення. Те ж саме можна сказати про
вираження невдоволення у прикладі 3.
Особливою властивістю більшості звертань є їх
здатність не лише створювати площину теперішності
у сприйнятті учасників комунікації, а також
імпліцитно виражати характеристику того, хто
говорить, і того, до кого звертаються. У живому
спілкуванні ця характеристика дуже чітко
прослідковується у самому лише звертанні, завдяки
інтонації, яка поєднує кличний відмінок з тонами, що
передають ті чи інші емоції. Для передачі такої
інтонації, а отже, і характеристики у художньому
творі необхідний контекст, іншими словами,
інтонаційна та змістова конотації звертання
випливають із контексту.
Her former partner scowled and moved to intervene,
but she pushed him scornfully out of the way. “Go away,
Tony,” she said [6, c. 116].
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“Look, Paul, use the whole damn Army if you have
to.I want that waiter found” [18, c. 77].
“Don’t, Chris, don’t get involved further. I can’t
explain it. But it scares me” [20, c. 137].
“Joan!” he had muttered, when she suddenly
appeared. Their hands touched [7, c. 137].
Звертання у прикладі 4, крім висловлення
зневаги до співрозмовника, характеризує мовця як
особу самовпевнену, незалежну, якій властиве сильне
почуття самовартісності, і водночас натякає на
нікчемність, покірність та слабкодухість реципієнта.
Приклад
5
демонструє
властиві
мовцеві
категоричність, різкість, звичку будь-що добиватися
свого та залежність Поля, до якого звертається
мовець, його уміння підкорятися наказам і не
демонструвати свої власні переконання. У
вираженому
звертанням
6
застереженні
прочитується турботливість, відданість, сильна
інтуїція того, хто звертається до Кріс, та
імпульсивність, беззастережність останньої. Речення
7 передає притаманні адресатові гордість,
стриманість, так само, як ніжність та вірність мовця.
Звертання функціонує на пересіченні полів
презентності та емоційності, оживляє ситуацію, надає
ілюзорної реальності тому, що виражається мовними
засобами.
Різниця у темпоральних функціях вигуку та
звертання полягає у понятійному значенні
теперішності, яку вони імпліцитно виражають. Для
теперішності, на яку орієнтує вигук, що є реакцією на
побачене/почуте, характерне значення наслідку,
результату. Звертання ж функціонує як вираження
актуалізаційної
категорії,
що
орієнтує
на
теперішність наміру/планування.
Традиційні формули привітання, прощання,
вибачення, побажання,
які можна назвати
етикетними, також функціонально підтверджують
орієнтацію на теперішність наслідку і значно рідше
для них характерна орієнтація на теперішність
наміру. Зберігаючи культурно-історичну традицію
мовного спілкування, вони виражають почуття
моральноетичного
обов’язку
мовця
перед
співрозмовниками. Момент вираження формули
мовленнєвого етикету стає точкою відліку часу,
складовою площини теперішності, створеною
комунікативною ситуацією.
“Hi, Mr.Q.” “Morning, Mr.Q.”
“Nice day, Mr.Q.” [8, c. 106].
“My apology! He likes the lights turned out at
eleven” [14, c. 83].
“Welcome back” [21, c. 84].
“Good night” [12, c. 214].
“Good-bye” [19, c. 245].
“Cheer up” [6, c. 125].
Слова чи фрази такого типу переважно
констатують не лише привітання, подяку чи
вибачення. Їх можна вимовити з насмішкою,
презирством, обуренням, іронією, роздратуванням
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тощо. Отже, їм в залежності від контексту іноді
властиві полярні з ним смисли:
“I don’t want to see you again tonight.” “Thanks,
Bill” [6, c. 140].
У подібних випадках домінує інтонація як
універсальний засіб функціонального вираження
внутрішнього імпульсу мовця. Такі формули етикету
не мають словозмінних форм та морфологічних
ознак, а отже фактично позбавлені граматичних
категорій, до них не можна застосовувати поняття
членів речення і граматично вони не узгоджуються з
іншими словами у ньому. Ці мовленнєві кліше
можуть за структурою бути одноядерними чи
двоядерними. За можливої перестановки і заміни
компонентів для них характерна монолітність
значення, що має повну перевагу над структурною
роздільністю елементів. Не залежно від усіх цих
ознак, формули етикету втягують реципієнта у
площину теперішності, орієнтація на яку реалізується
ними в силу ситуативної зумовленості. Їх
імпліцитний зміст можна передати особовими
презентними формами індикатива ідентичного
значення: ось зараз я вітаю, бажаю доброго ранку/дня
(приклад 1); вибачаюся (приклад 2); вітаю з
поверненням (приклад 3); зичу доброї ночі (приклад
4); прощаюся (приклад 5) тощо. Однак ці фрази уже
позбавлені емоційного забарвлення, і у такій
інтерпретації англійською мовою деякі з них не
передаються, оскільки їм властиве оформлення,
подане у прикладах 1-7.
Емоційний стан мовця чи його відношення до
реципієнта у площині теперішності, що у
комунікаційному акті передаються інтонацією
імператива, звертання, вигуку, мовленнєвих формул
етикету тощо, у художньому творі реалізуються через
контекст. Читач розуміє вкладений мовцем у слово чи
фразу емоційний суб’єктивний зміст з опису
реакції/ситуації, або з відповіді реципієнта.
Висновки. Усе вищесказане ще раз підтверджує
думку про те, що:
теперішність реалізується не лише мовними
засобами вираження категорії часу, а також і
категорій часової віднесеності та часової орієнтації.
До останньої ми відносимо номінативні речення,
вигук, звертання та мовні формули етикету, які
функціонують на периферії ФСПТ;
функціонуючи на периферії функціональносемантичних полів теперішності та модальності, що
перетинаються, накладаються одне на одне,
апеляційні засоби виражають відношення мовця до
дійсності/ситуації у момент мовлення;
апеляційні засоби належать до тієї сфери
структури мови, де поняття традиційних членів
речення є нерелевантними. Зокрема, вони не
створюють предикативного ядра. У висловлюваннях
апеляційного характеру, зафіксованих у художньому
дискурсі, імпліцитно відображається виражена
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мовцем і усвідомлена реципієнтом орієнтація на
теперішність самим процесом мовлення.
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АНОТАЦІЯ
У статті вивчено досвід державного управління процесами реформування системи охорони здоров’я в
країнах Східній Європи, а саме у Чехії та Польщі для імплементації його в Україні. З’ясовано, що існує
нагальна необхідність вирішення соціально-державних суперечностей між наявною системою державного
управління охороною здоров’я й реальними умовами медичного забезпечення громадян України, спричинених
змінами життя та реформуванням економічних відносин у державі, тому досвід реформування системи
охорони здоров’я у країнах Східної Європи є корисним для практичної реалізації впровадження реформ даної
системи в Україні. Аналіз досвіду функціонування системи охорони здоров’я в Чехії і Польщі показав
наявність таких складових, які дають можливість системі успішно існувати, а саме: “приватизація” професії
сімейних лікарів; вільний допуск приватного капіталу до системи охорони здоров’я; створення та
вдосконалення управління фондами соціального страхування; концентрація спільних платежів як спосіб
обмежити надлишковий попит визначення основних і додаткових послуг; укладання каталогу та класифікації
медичних послуг; багаторівнева система фінансування медичних послуг з обов’язковим приватним
страхуванням здоров’я; конкуренція серед закладів стаціонарного й амбулаторного лікування.
АННОТАЦИЯ
В статье изучен опыт государственного управления процессами реформирования системы
здравоохранения в
странах Восточной Европы, а именно в Чехии и Польше для имплементации его в Украину. Установлено,
что существует необходимость решения социально-государственных противоречий между имеющейся
системой государственного управления здравоохранением и реальными условиями медицинского
обеспечения граждан Украины, которые обословлены изменениями жизни и реформированием
экономических отношений в государстве, поэтому опыт реформирования системы здравоохранения в странах
Восточной Европы является полезным для практической реализации реформ данной системы в Украине.
Анализ опыта функционирования системы здравоохранения Чехии и Польши показал наличие таких
составляющих, которые дают возможность системе успешно существовать, а именно: "приватизация"
профессии семейных врачей; свободный допуск частного капитала в систему здравоохранения; создание и
совершенствование управления фондами социального страхования; концентрация совместных платежей как
способ ограничить избыточный спрос; определение основных и дополнительных услуг; заключения каталога
и классификации медицинских услуг; многоуровневая система финансирования медицинских услуг с
обязательным частным страхованием здоровья конкуренция среди учреждений стационарного и
амбулаторного лечения.
ANNOTATION
In the article there is studied the experience of public administration of the processes of reformation of health
protection
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system in the countries of Eastern Europe in particular in Czech Republic and Poland for implementation thereof
in Ukraine. It is determined that there is an urgent necessity for salvation of existing social and public contradictions
between the current system of public administration of heath protection and actual conditions of medical provision of
citizens of Ukraine caused by the changes of life and reformation of economic relations in the country therefore the
experience of reformation of health protection system in the countries of Eastern Europe is useful for practical
realization of implementation of reforms of this system in Ukraine. The analysis of experience of functioning of health
protection system of Czech Republic and Poland demonstrated the existence of such components which provide system
with an opportunity to successfully exist that are: “privatization” of profession of family doctors; free access of private
capital to health protection system; creation and improvement of administration of social insurance funds;
concentration of joint payments as the method to limit the excess demand of determination of the main and additional
services; composition of catalogue and classification of medical services; multi-level system of medical services
financing with obligatory private health insurance; competition among the institutions of hospital and ambulatory
treatment.
Ключові слова: державне управління, система охорони здоров’я, реформування, медичне страхування,
первинна ланка, медична допомога, медичні послуги, ресурси охорони здоров’я.
Ключевые слова: государственное управление, система здравоохранения, реформирования,
медицинское страхование, первичное звено, медицинская помощь, медицинские услуги, ресурсы
здравоохранения.
Key words: public administration, health protection system, reformation, medical insurance, primary component,
medical aid, medical services, resources of health protection.
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Постановка проблеми. Поліпшення системи
охорони
здоров’я
населення
потребує
скоординованих
дій
державного
управління
Системний аналіз вітчизняної та зарубіжної
літератури, інформаційні матеріали Кабінету
Міністрів України про стан фінансування системи
охорони здоров’я України та невідкладні заходи
щодо його поліпшення, матеріали підсумкових
колегій Міністерства охорони здоров’я та періодичні
звіти керівництва галузі на “Днях Уряду України” у
Верховній Раді України “Про стан справ у
вітчизняній охороні здоров’я” свідчать, що наявний
рівень державного управління системою охорони
здоров’я України виявився неадекватним новим
умовам і потребує формування якісно нової системи
управління. Зважаючи на це, Верховною Радою
України були прийняті нормативні акти: Закон
України “Про порядок проведення реформування
системи
охорони
здоров’я
у
Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”,
а також на його основі розроблено новий Проект
Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про порядок проведення реформування
системи
охорони
здоров’я
у
Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті
Києві”, що передбачає подовження терміну “пілоту”
до 31 грудня 2016 року та поширення його дії на
регіони, які найбільш підготовлені до запровадження
реформування, а саме Закарпатська, Одеська,
Полтавська області [1], а також Закон України “Про
внесення змін до Основ законодавства України про
охорону здоров’я щодо удосконалення медичної
допомоги” [2; 3]. Ці Закони передбачають реалізацію
у зазначених областях та місті Києві протягом
2011−2016
років
пілотного
проекту
щодо
реформування системи охорони здоров’я. Проміжні

результати, отримані в пілотних регіонах, свідчать,
що об’єднання коштів для надання вторинної
медичної допомоги на регіональному рівні дозволить
підвищити доступність цього виду допомоги за
рахунок її регіональної екстериторіальності та
забезпечіть можливість вибору медичного закладу
для отримання допомоги адекватного стану пацієнта,
привести видатки на медикаменти та харчування в
установах, що надають вторинну спеціалізовану
медичну допомогу до єдиних нормативів.
Актуальність дослідження обумовлена також
нагальною необхідністю вирішення соціальнодержавних суперечностей між наявною системою
державного управління охороною здоров’я й
реальними умовами медичного забезпечення
громадян України, спричинених змінами життя та
реформуванням економічних відносин у державі,
тому досвід реформування системи охорони здоров’я
у країнах Східної Європи, на нашу думку, є дуже
корисним для практичної реалізації впровадження
реформ системи охорони здоров’я в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, присвячені проблемам державного
управління, були започатковані в 90-х рр. такими
українськими
науковцями,
як:
І.Акімова,
В.Бакуменко, О.Валевський, О.Дем’янчук, Т.Дігтяр,
О.Кілієвич, В.Ребкало, В.Романов, О.Сулема,
В.Тертичка та ін., які сформулювали та розробили
базові наукові підходи до державного управління,
теоретичні та методологічні засади прийняття
державних рішень [4–13].
Також, за останні роки в Україні чітко
простежується тенденція підвищення інтересу до
проблем державного управління у сфері охорони
здоров’я таких вітчизняних учених як В.М.Лехан,
Г.О.Слабкий, І.М.Солоненко, Я.Ф.Радиш, Л.І.Жаліло
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та ін., які вважають, що галузь охорони здоров’я
перебуває в кризовому стані [14−18].
Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми. Система охорони здоров’я – це
сукупність всіх організацій, інститутів і ресурсів,
головною метою яких є поліпшення здоров’я. Для
функціонування цієї системи необхідні кадрові
ресурси, фінансові кошти, інформація, устаткування
й матеріали, транспорт, комунікації, а також загальне
керування й керівництво. Внутрішня еволюція самої
системи охорони здоров’я й методи регулювання її
життєдіяльності підлеглі законам суспільного
розвитку. Саме виходячи із цих об’єктивних законів,
що визначають, з одного боку, сутність системи
охорони здоров’я як специфічної галузі державного
устрою, з іншого боку – формуючих науково
обґрунтовані методи регулювання її життєдіяльності,
можливі забезпечення й практичне здійснення
конкретних планів розвитку системи.
Система охорони здоров’я України на
сьогоднішній день нагально потребує послідовних та
глибоких структурних перетворень, спрямованих на
поліпшення показників здоров’я населення та
задоволення його справедливих потреб у медичній
допомозі. Тому, для обгрунтування доцільності
запланованих перетворень, необхідно вивчити досвід
реформування системи охорони здоров’я у Східній
Європі.
Ціль статті – аналіз досвіду реформування
системи охорони здоров’я у країнах Східної Європи
для імплементації його в Україні.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо
найбільш прийнятний досвід країн з огляду на
перспективне зостосування його в нашій країні.
Світовий досвід показує, що 80% хворих повинні
розпочинати
та
закінчувати
лікування
на
амбулаторно-поліклінічному рівні. Тому одним із
напрямів
розвитку
амбулаторно-поліклінічної
допомоги в сільській місцевості – є перехід на засади
сімейної медицини. Перший рівень послуг системи
охорони здоров’я найкращим чином надають лікарі,
які отримали ліцензії. Це так звані “сімейні лікарі”.
Так,
за
результатами
аналізу
досвіду
реформування галузі охорони здоров’я в різних
країнах, Європейським бюро ВООЗ визначено та
обґрунтовано
напрямки
реформування
із
застосуванням ринкових моделей, сімейної та
страхової медицини, а також вимог менеджменту.
Основні з них це: “приватизація” професії лікарів
широкого профілю; вільний допуск приватного
капіталу до системи охорони здоров’я; створення та
вдосконалення управління фондами соціального
страхування; концентрація спільних платежів як
спосіб обмежити надлишковий попит, тобто така
система намагається не покрити частину витрат, а
зробити населення чутливим до витрат загалом.
Наприклад, у Польщі, Угорщина та Чехії
запроваджена система оплати паціентами за кращу
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якість і комфортніше розміщення в лікарнях;
визначення основних і додаткових послуг, укладання
каталогу та класифікації медичних послуг;
багаторівнева система фінансування медичних
послуг з обов’язковим приватним страхуванням
здоров’я; конкуренція серед закладів стаціонарного й
амбулаторного лікування [19; 20].
Так, у Чехії після отримання незалежності в
країні була впроваджена система страхової медицини
і чітко розмежоване надання громадянам первинної,
вторинної і третинної медичної допомоги. Первинна
допомога була організована на регіональному рівні,
медичну допомогу якої склали 98% лікарів, що
займалися приватною практикою. Громадяни Чехії
мають право вільно обирати лікарів первинної ланки,
до яких належать спеціалісти загальної практики для
дорослих, для дітей та підлітків (окремо), а також
гінекологи і стоматологи. Робота фахівців, що
надають послуги первинної медичної допомоги,
фінансується за принципом подушної оплати, що
передбачає оплату за кожного пацієнта, частково
суміщену із оплатою за медичну послугу та надається
в медичних центрах, які перебувають у
муніципальній власності і використовуються
лікарями
загальної
практики
і
лікарямиспеціалістами первинної ланки на умовах оренди.
Вторинна медична допомога надається амбулаторно і
в умовах клінік. Спеціалізовану медичну надають
амбулаторно лікарі, що займаються приватною
практикою.
Переважна
більшість
лікарень
знаходиться у комунальній власності району або
муніципалітету. У державній власності перебувають
університетські клініки і спеціалізовані медичні
заклади. Існують, також, і приватні лікарні (як
комерційні, так і некомерційні), частка яких складає
9% від загальної кількості. Страховими фондами
компенсуються лише операційні витрати лікарень,
що знаходяться у державній власності, а також
університетських клінік. Капітальне інвестування
лікарень здійснюється державою або регіональними
органами влади. Всі лікарні, незалежно від форми
власності, укладають контракти з фондами
страхування здоров’я.
Лікарські засоби в Чехії поділені на три
категорії: генеріки, вартість яких покривається
медичною страховкою; негенеріки, вартість яких
компенсується страховою кампанією за медичними
показаннями; негенеріки, вартість яких пацієнти
сплачують за власні кошти. Більшість аптек
перебуває у приватній власності, а фармацевтична
продукція, в своїй більшості, імпортується.
Фінансування системи охорони здоров’я в Чехії
ґрунтується
на
принципі
солідарності
і
справедливості, його головним джерелом є державні
кошти. Фінансування первинної ланки медичної
допомоги здійснюється із фонду обов’язкового
медичного страхування, що забезпечує майже 80%
всіх витрат на охорону здоров’я в Чехії. Фонд
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обов’язкового медичного страхування наповнюється
за рахунок внесків працюючих громадян і
роботодавців. Приватні підприємці відраховують
13,5%, але не більше 35% від задекларованого ними
прибутку. В Чеській республіці існує дев’ять фондів
медичного страхування, які працюють в умовах
здорової конкуренції, що забезпечує належну якість
контрактних умов для пересічних громадян.
Загальний фонд страхування здоров’я є найбільшим і
його платіжна спроможність гарантується державою.
Сьогодні система охорони здоров’я Чехії спрямована
на продовження впровадження стандартів ЄС та
подальше підвищення рівня соціального захисту
громадян.
Польща
з
1999
року
перейшла
до
децентралізованої системи охорони здоров’я з 16
регіональними фондами страхування здоров’я. Але
нова система охорони здоров’я Польщі зустрілась із
низкою суттєвих перешкод у вигляді недостатності
регуляторної і законодавчої бази, а також
обмеженістю фінансових ресурсів. Зважаючи на це, у
квітні 2003 року в країні були прийняті закони, якими
було регламентовано створення Національного
фонду
здоров’я,
який
підпорядковувався
Міністерству охорони здоров’я Польщі, що
дозволило відновити роль Міністерства охорони
здоров’я в управлінні і спостереженні за розподілом
фінансів для системи охорони здоров’я. Функції
фінансування, планування, організації і нагляду за
закладами первинної медичної допомоги були
покладені на місцеві органи влади. Нова система
охорони здоров’я Польщі орієнтована на послуги
первинної допомоги, тобто медичні послуги в
спеціалізованих центрах та лікарнях надаються лише
за умови направлення від лікаря загальної практики.
Лікарні знаходяться в державній власності, однак
вони є окремими адміністративними одиницями, які
діють
за
принципами
самоуправління
і
самофінансування.
Головними
нагальними
проблемами стаціонарних закладів у Польщі є
неадекватний розподіл ліжок, відсутність чіткого
механізму фінансування в розрізі окремих груп
населення, неофіційні платежі та корупційні
відносини
між
лікарнями,
лікарями
і
фармацевтичними компаніями. Для вирішення
означених проблем урядом приймаються спеціальні
політичні програми. Фармацевтична галузь, яка грає
важливу роль в системі охорони здоров’я Польщі,
швидко розвивається завдяки державній підтримці у
вигляді пільгового оподаткування. Із 20 тисяч
польських фармацевтів 6 тисяч працює в приватному
секторі. Відшкодування вартості витрат на ліки
залежить від їх типу. Існує основний перелік ліків,
ціна на які доступна і фіксована до мінімальної
заробітної плати, а також додатковий перелік ліків, за
які пацієнт сплачує 30-50% від їхньої вартості.
Витрати на ліки пацієнтам із хронічними
захворюваннями, а також ветеранам війни
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відшкодовуються в повному обсязі. З 2003 року в
Польщі введене обов’язкове медичне страхування.
Громадяни, які не застраховані роботодавцем, або
ті,що
працюють
на
умовах
приватного
підприємництва,
можуть
придбати
поліс
добровільного медичного страхування здоров’я.
Додатково громадяни Польщі можуть придбати так
звані “пакети здоров’я”, які пропонуються деякими
приватними клініками і страховими компаніями для
розширення
гарантованого
покриття
обсягу
медичних послуг. Вони часто пропонують такі
“пакети здоров’я” власним робітникам. Міністерство
фінансів Польщі виділяє кошти із державного
бюджету лише на покриття вкрай високовартісних
медичних послуг, таких як пересадка органів та
складні онкологічні втручання. В усіх інших
випадках основним платником є Національний фонд
здоров’я, кошти з якого не проходять через
Міністерство фінансів. З даного фонду сплачуються
послуги первинної медичної допомоги, а лікарі
загальної практики укладають із ним угоди у яких
зазначається розмір подушної оплати. Обов’язковий
внесок до Національного фонду здоров’я становить
близько 9% доходу громадянина. Слід зазначити, що
Польща має значну тіньову економіку в рамках якої
доходи не реєструються державними службами, тому
внески із них не надходять в соціальне медичне
страхування.
Висновки ш пропозиції. Проведений аналіз зарубіжного досвіду функціонування системи охорони
здоров’я вказує на те, що основою успіху реформ
охорони здоров’я в країнах Східної Європи є
створення потужної первинної медико-санітарної
допомоги. Крім того, досвід функціонування системи
охорони здоров’я Чехії і Польщі показав наявність
таких складових, які дають можливість системі
успішно існувати, а саме: “приватизація” професії
сімейних лікарів; вільний допуск приватного
капіталу до системи охорони здоров’я; створення та
вдосконалення управління фондами соціального
страхування; концентрація спільних платежів як
спосіб обмежити надлишковий попит (так, у Польщі
та Чехії запроваджена система оплати пацієнтів за
кращу якість і комфортніше розміщення в лікарнях);
визначення основних і додаткових послуг; укладання
каталогу та класифікації медичних послуг;
багаторівнева система фінансування медичних
послуг з обов’язковим приватним страхуванням
здоров’я (у приватному секторі, також поширюється
на державний); конкуренція серед закладів
стаціонарного й амбулаторного лікування.
Таким чином, основними пріоритетами розвитку
систем охорони здоров’я в Україні повинні стати:
запровадження та розвиток системи обов’язкового
медичного страхування; поєднання бюджетного та
страхового джерела фінансування системи охорони
здоров’я; зростаюче бюджетне фінансування системи
охорони здоров’я; розвиток первинної ланки;
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врегулювання державних гарантій відповідно до
державних фінансових можливостей; збільшення
оплати праці медичних працівників; пошук нових
організаційних форм діяльності закладів охорони
здоров’я; збільшення ефективності використання
ресурсів охорони здоров’я; роздержавлення та
удосконалення
структури
системи
медичної
допомоги.
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АНОТАЦІЯ
Наявність спортсменів у політичному процесі – технологія, що успішно апробована у країнах світу,
застосовується і в Україні, що додає популярності і прохідності політичним партіям. Проаналізовано
спортивну обумовленість політичної діяльності Д.Силантьєва за алгоритмом: «діючий спортсмен –
громадський діяч – персона світського життя – учасник соціальних проектів – кандидат в народні депутати –
народний депутат». Охарактеризовано роль і значення кожного з цих етапів у політичній діяльності
Д.Силантьєва, перспективи роботи спортсмена у вищому законодавчому органі держави.
АННОТАЦИЯ
Наличие спортсменов в политическом процессе — технология, успешно апробирована в странах мира,
применяется и в Украине, что добавляет популярности и проходимости политическим партиям.
Проанализирована спортивная обусловленность политической деятельности Д.Силантьев по алгоритму:
«действующий спортсмен — общественный деятель — лицо светской жизни — участник социальных
проектов — кандидат в народные депутаты — народный депутат». Охарактеризована роль и значение каждого
из этих этапов в политической деятельности Д.Силантьева, перспективы работы спортсмена в высшем
законодательном органе государства.
SUMMARY
The presence of athletes in the political process – a technology that has been successfully tested in different
countries of the world, that is also used in Ukraine, which adds some popularity and passableness to political parties.
Sports conditioning of D.Sylantyev political activity is analyzed according to the algorithm «active sportsman – public
figure – person of social life – the participant of social projects – candidate of People’s Deputies – Member of
Parliament». The role and importance of each of these stages in D.Silantiev political activities are characterized, the
prospects of an athlete work in the highest legislative body of the state are described.
Ключові слова: спортсмен, «Фонд підтримки молодіжного і олімпійського плавання», проекти, кандидат
у народні депутати, виборча кампанія, Радикальна партія Олега Ляшка.
Ключевые слова: спортсмен, «Фонд поддержки молодежного и олимпийского плавания», проекты,
кандидат в народные депутаты, избирательная кампания, Радикальная партия Олега Ляшко.
Key words: athlete, «Found of Youth and Olympic Swimming Supporting», projects, candidate of People’s
Deputies, election campaign, Radical Party of Oleg Lyashko.
Постановка проблеми. Після закінчення
активної кар’єри перед спортсменами виникає
питання вибору подальшого шляху розвитку. Відомі
українські спортсмени та чиновники від спорту
активно пробують свої сили в політиці, беруть участь
у виборах різних рівнів. Сьогодні найуспішнішим з
вітчизняних спортсменів-політиків є Віталій Кличко.

Так, у Верховній Раді України третього скликання
народними депутатами були обрані три представники
спорту, найпотужніше спортивне лобі виявилось у
четвертому скликанні парламенту – семеро осіб, тоді
як три наступні – були представлені чотирма
спортсменами [18]. З десяти найвідоміших
спортсменів і функціонерів спорту, які балотувались
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до Верховної Ради у 2014 р., лише двоє – В.Кличко і
Д.Силантьєв, стали народними депутатами. Тому
актуальним є проведення комплексного аналізу
особливостей політичної діяльності Д.Силантьєва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Політична діяльність Д.Силантьєва фрагментарно
досліджена українськими науковцями. Спочатку це
були матеріали у періодичних виданнях у контексті
співпраці його «Фонду підтримки молодіжного і
олімпійського плавання» з політичними силами,
кандидатами в народні депутати від мажоритарних
округів щодо пропагування здорового способу життя,
реалізації різних соціальних проектів. Зростання
політичної активності Д.Силантьєва зумовило
збільшення інформаційних згадувань про нього. Так,
передвиборну кампанію спортсмена до Верховної
Ради України у 2012 р. розглядали кореспонденти у
публікаціях [13; 14; 11; 22].
Найбільше матеріалів у засобах масової
інформації про Д.Силантьєва з’явилось під час
передвиборчої кампанії Радикальної партії Олега
Ляшка на парламентських виборах 2014 р. та після
обрання Д.Силантьєва народним депутатом від цієї
партії [10; 19].
Політична діяльність «зірки» світового плавання
частково висвітлена у його особистих інформаційних
джерелах – сайті «Фонду підтримки молодіжного і
олімпійського
плавання»
[21],
блогах
на
«Українській правді» [2], «Кореспонденті» [1],
сторінці у «Feсeboоk». Офіційна інформація про
виборчі кампанії Д.Силантьєва розміщена на сайті
Центральної виборчої комісії, Верховної Ради
України.
Виділення раніше невирішених частин загальної
проблеми.
Особливості
включення
проблем
фізкультури і спорту у політичну діяльність, виборчі
кампанії Д.Силантьєва.
Ціль статті – виявити особливості спортивної
обумовленості політичної діяльності заслуженого
майстра спорту України, срібного призера
Олімпійських Ігор 2000 р. у Сіднеї Д.Силантьєва за
алгоритмом: «діючий спортсмен – громадський діяч
– персона світського життя – учасник соціальних
проектів – кандидат в народні депутати – народний
депутат».
Виклад основного матеріалу. «Велика» політика
завжди супроводжувала Дениса Силантьєва. Так,
президент Л.Кучма нагородив його орденом «За
заслуги», В.Янукович – стипендією і почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, а офіційне
«розставання з водою» відбулось за участю
офіційних осіб – міського голови Харкова М.Добкіна,
заступника голови ОДА С.Стороженка [6]. Після
завершення спортивної кар’єри Д.Силантьєв робить
перші самостійні кроки в політику – він зайнявся
громадською роботою і благодійними проектами, що
стало вже традиційним для українських спортсменів.
У 2007 р. спільно з Я.Клочковою, тоді депутатом
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Харківської міської ради (фракція Партії регіонів),
він заснував благодійний фонд «Україна Спортивна»,
пізніше – громадську організацію «Фонд підтримки
молодіжного та олімпійського плавання Яни
Клочкової і Дениса Силантьєва». До 2014 р. у десяти
містах України – Києві, Запоріжжі, Херсоні,
Дніпропетровську, Житомирі, Львові та інших було
створено «Клуб дитячого плавання», у яких дітей з
дитбудинків, малозабезпечених сімей, з обмеженими
фізичними можливостями безоплатно навчали
плаванню в басейнах та на відкритій воді. Також був
заснований міжнародний турнір Кубок Дениса
Силантьєва «Містер Батерфляй» [21]. Д.Силантьєв
активно проводив «Олімпійський урок» та інші
спортивні акції у школах шістнадцяти регіонів
України.
Спочатку проекти Фонду реалізовувались
завдяки особистим контактам засновників, згодом –
за підтримки місцевих освітянських, спортивних
керівників. У різний час фінансовими партнерами
Фонду були: мережа магазинів «Спортмайстер»,
телекомунікаційна компанія «Київстар», ТМ
«Добряна», НОК України, банки, міністерства,
громадські організації, наприклад, благодійні фонди
українських олігархів – «За Севастополь!»
В.Новинського, «Патріот Запоріжжя» Є.Черняка,
Благодійний фонд О.Фельдмана, міжнародний фонд
«Відродження».
Залишаючись
безпартійним,
Д.Силантьєв своїми проектами зацікавив різні
політичні сили. Співпраця з ними ґрунтувалась на
переконанні спортсмена, що «до цієї проблеми не
можна бути у владі чи в опозиції. Діти тонуть – яка
різниця, ви за Вітю чи за Юлю? І Вітя, і Юля однаково
байдужі до цієї проблеми. Цим просто треба
зайнятися. Причому, на державному рівні» [7].
Спортивні
акції
Д.Силантьєва
супроводжувались політичним навантаженням. Так,
у Львові на урочистій церемонії відкриття «Школи
плавання Д.Силантьєва» 31 травня 2009 р. відбувся
заплив між депутатами міської ради, виступив лідер
ВО «Свобода» О.Тягнибок, який вручив призи
переможцям запливу серед дітей. Благодійний фонд
народного депутата О.Фельдмана (Блок Юлії
Тимошенко) виділив кошти на навчання плаванню
дітейсиріт у Харкові (2009 р.) [7]. У Запоріжжі
підтримку в організації роботи «Клубу дитячого
плавання» у 2011– 2013 рр. надала міська організація
Партії регіонів та фонд «Патріот Запоріжжя», на його
відкритті були присутні міський голова, депутати
обласної ради від ПРУ. Новий сезон «Клубу» у
Херсоні (2011 р.) допоміг відкрити депутат міської
ради (фракція «Третя сила»), засновник обласного
«Громадянського руху «Відродження Херсона»
А.Путілов. Крім цього, у Чернігові, Херсоні, Сумах,
Житомирі між органами влади, благодійними
організаціями
та
Фондом
були
підписані
Меморандуми про співробітництво щодо сприяння
розвитку водних видів спорту. Таким чином
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представники політичних сил отримували певні
електоральні дивіденди, а Д.Силантьєв, на нашу
думку, намагався бути рівновіддалений від них,
«вибиваючи» гроші на реалізацію проектів.
Водночас, вважаємо, що такі масштабні проекти
могли бути реалізовані лише за сприяння і підтримки
правлячої партії.
Діяльність Фонду набула суспільного резонансу.
У 2010 р. Д.Силантьєв брав участь у парламентських
слуханнях у Верховній Раді «Про становище молоді
в Україні. Молодь за здоровий спосіб життя», на яких
запропонував пакет пропозицій [12]. Проблеми, які
він тоді окреслив, – відсутність державної волі до
відродження сучасної спортивної інфраструктури,
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залишаються актуальними, а шляхи їх вирішення
Д.Силантьєв послідовно відстоює і нині.
Фонд займався також екологічними («H2O»),
соціальними («Чиста країна – здорова родина»,
«Ставай чемпіоном!») проектами, видавничою (книга
«Зіркові історії успіху» для дітей від відомих
спортсменів), благодійною (проект «Відчуй книгу»)
діяльністю. До їх проведення були залучені відомі
спортсмени, актори, артисти естради. Д.Силантьєв
неодноразово брав участь у всеукраїнських
громадських (соціальних) кампаніях: «Краплина
крові – життя людини», «Публічні люди проти
дитячого алкоголізму», «Через місяць ресторани
України звільняться від тютюнового диму», «Краще
тверезе життя».

Таблиця 1
Посади, які обіймав, та акції, у яких брав участь, Д.Силантьєв*
№
Посада, назва організації
Роки
Мета
з/п
Спорудження надсучасного басейну в Києві,
Засновник благодійного фонду «Україна
1
Літо 2007 р.
будівництво спортмайданчиків, пропаганда
Спортивна»
здорового способу життя
Президент «Фонду підтримки молодіжного та
Забезпечення належних умов для розвитку
2 олімпійського плавання Я.Клочкової і
2008 р.
плавання як соціального явища і виду спорту
Д.Силантьєва»
Радник міністра у справах сім’ї, молоді і
Лобіювання розвитку і підтримку спорту,
3
Березень 2009 р.
спорту Ю.Павленка
особливо плавання
Учасник інформаційної кампанії «Я проти
насилля!», ініційованої Мінсім’ї, молоді і
Домашнє насилля не повинно залишатись за
4
Серпень 2010 р.
спорту, програмою ЄС «Права жінок і дітей в
закритими дверима
Україні»
Підтримка
проектів,
пов’язаних
з
проведенням
«Євро-2012»
в
Україні,
Співголова
Комітету
громадянського 2007-2012
5
персональна
відповідальність
контролю «Євро-2012» «Друг «Євро-2012»
Вересень 2011 р.
держслужбовців за дії з підготовки до
«Євро2012»
Посол кампанії «Година Землі» під гаслом
Вимкнути електроенергію на одну годину з
6 «Твій хід – мій хід. Кинь виклик світу, щоб 23 березня 2013 р.
метою боротьби зі зміною клімату
врятувати Планету»
Громадський контроль за діяльністю КМДА,
Заступник Громадської ради при голові КМДА Березень
2013- ефективна взаємодія КМДА з громадськістю
7
О.Попові
грудень 2014 рр.
під час формування та реалізації державної
політики в м. Києві
* Складено автором.
Обіймаючи різні посади у громадських
організаціях, Д.Силантьєв ініціював і брав активну
участь у проведенні спортивних змагань між їх
учасниками – був суддею змагань з плавання між
журналістами
та
волонтерами
«Євро-2012»,
Новорічного запливу серед журналістів, учасником
футбольного матчу на Кубок Дружби між командами
КМДА та Громадської ради при КМДАПроекти,
організовані Д.Силантьєвим, створили запит на
спорт, який, на його переконання, повинен

розвиватись за підтримки державного і приватного
фінансування. Завдяки його зусиллям була
розроблена
державна
програма
розвитку
водноспортивних комплексів, яка не була реалізована
за відсутності сильного «лобі» у парламенті, для того,
щоб внести її окремим рядком у бюджет.
Позитивний імідж Д.Силантьєв створював
продумано. Виділимо такі його елементи: спортивні
досягнення (перший чемпіон світу з плавання в
незалежній Україні); освіта (кандидат педагогічних
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наук); гармонія у сім’ї – чоловік (дружина Інна –
директор Фонду, «без дружини мене немає»), син
(чудові стосунки з батьками, батьками дружини),
батько (виховує сина дружини), домашній
улюбленець (собака); стиль життя (прихильник
здорового способу життя, відданий одній марці авто);
друзі
(політики,
зірки
естради,
спорту);
законослухняний громадянин (зразковий платник
податків); активна громадянська позиція (підтримка
подій на Євромайдані); інформаційна доступність
(особистий блог, наявність власної прес-служби);
публічність (активне світське життя, участь у
телешоу, член журі конкурсів); просвітницька робота
(видання книг, пропаганда спорту); соціальна
спрямованість громадської роботи (президент Фонду
з навчання плаванню, який охоплює слабозорих і
глухих дітей з дитячих будинків, дітей з
малозабезпечених сімей); фінансова незалежність
(призові, інвестиції у бізнес друзів, участь у
рекламних акціях). Відзначимо й те, що, на нашу
думку, українське суспільство готове сприймати
спортсменів у політиці.
Поїздки по містах країни в межах реалізації
різних
соціальних
проектів,
зустрічі
з
представниками влади різних рівнів, громадськими
діячами, політиками, бізнесменами, забезпечили
впізнаваність спортсмена серед населення. У
ситуації, коли «нас слухають, з нами погоджуються,
але роблять все по-своєму», восени 2011 р.
Д.Силантьєв заявив, що в політику мають йти «тільки
ті спортсмени, які відчувають в собі сили і натхнення
щось змінити. Якщо такі люди будуть в парламенті,
то і спорту буде набагато легше». Як приклад він
навів діяльність спортсменів у Державній Думі
Російської Федерації. Результатом осмислення
зробленого в останні роки стало принципове рішення
Д.Силантьєва у 2012 р балотуватися самовисуванцем
(безпартійним) у кандидати в депутати Верховної
Ради України. Щоб не дискредитувати себе участю в
жодній політичній партії, він відмовився від
запрошення увійти до першої десятки двох провідних
партій, пропозицій політичних сил підтримати його
по округу. Зважаючи на попередню співпрацю
Д.Силантьєва з політичними силами, вважаємо, що
однією з них, ймовірно, була Партія регіонів України.
Д.Силантьєву пропонували балотуватись у
містах, де вже було створено «Клуби дитячого
плавання», однак він вибрав Оболонський район м.
Києва. Це було несподівано, адже Д.Силантьєв був
директором
Центру
навчання
плаванню
Деснянського району, тобто не працював і не мешкав
у цьому окрузі. Резонанс у засобах масової
інформації викликав той факт, що у декларації за
2011 р., поданій до ЦВК, вказано суму доходу 16 851
грн. – тобто виключно зарплата тренера. Згідно
документу, кандидат не володів нерухомим майном і
транспортними засобами, не мав коштів на
банківських рахунках. При цьому сім’я спортсмена
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сплатила 5.975 грн. за утримання свого майна і
1.100.101 грн. – на погашення основної суми позики
[8]. Як пояснив Д.Силантьєв, ці кошти він заробив під
час кар’єри професійного плавця, а фінансову
підтримку під час виборчої кампанії забезпечили
власні заощадження, підтримка друзів, з якими
співпрацював у проектах, і які, згідно із законом
перерахували кошти на рахунок кандидата.
Особливістю виборчого округу № 217 було те,
що це один з найбільших виборчих округів у столиці,
а на одній з виборчих дільниць у 2012 р. тут голосував
Президент України В.Янукович. Тому до 22
кандидатів, які балотувалися, була привернута
постійна увага. Найвідомішими серед них були:
депутат Верховної Ради (фракція ПРУ) від цього
округу – В.Столар; депутат Київради, громадський
діяч О.Бригінець – від «Батьківщини», лідер партії
«Єдиний центр» – політолог В.Карасьов, кандидати у
Президенти України у різний час – М.Габер від
Патріотичної партії, і член фракції «НУ-НС»
В.Лановий, самовисуванець; замміністра екології і
природних ресурсів І.Вільдман, самовисуванець; від
політичної партії «УДАР Віталія Кличка» –
Ю.Крикунов. Більшість кандидатів уже мали досвід
тривалої політичної діяльності.
В окрузі не вдалось узгодити єдиного кандидата
від об’єднаної опозиції і партії «УДАР», а тому
Д.Силантьєв став найбільш послідовним опонентом
кандидата від влади – В.Столара. Тому закономірно,
що під час виборчої кампанії в Інтернеті з’явились
публікації-компромат про участь «бойовика»
Д.Силантьєва в одному із запорізьких злочинних
угрупувань [17], його співпрацю з депутатом
Київської обласної ради від Партії регіонів
П.Церулем, називали також прізвища відомих осіб,
які оплачували кампанію та фінансові витрати на
політичну рекламу.
У команді кандидата, яку консультував
політтехнолог Д.Видрін [9], працювало десять осіб з
«Фонду підтримки молодіжного і олімпійського
плавання». Політичний дебют Д.Силантьєва зумовив
його часту появу в телеефірах, різних ток-шоу,
інформаційних матеріалах у засобах масової
комунікації. Протягом виборчої кампанії він провів
понад сто зустрічей з виборцями, а ініційовані ним
акції проходили під логотипом «Сила добра».
Вважаючи, що реальні зміни треба починати з рівня
району, він у своїй передвиборній програмі (Див.
Таблиця 3) пропонував оболонцям прогресивні ідеї:
контроль використання бюджету району та
комунальних
платежів,
запровадження
«електронного уряду»; право обирати і відкликати
місцевих посадовців, розглядати питання щодо
облаштування життя у районі на місцевому
референдумі, рішення якого є обов’язковими,
створення муніципальної міліції; створення робочих
місць. У своїх виступах він критикував українських
політиків: «у нас не еліта – у нас команда
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утилізаторів», «люди їх цікавлять тільки в тому Логічно, що саме тема спорту була провідною у його
обсязі, в якому обслуговують їхні потреби» [14]. передвиборній кампанії. В одному («У здоровому тілі
Вважаємо, що критика Д.Силантьєвим українських – здоровий дух») із чотирьох пунктів передвиборної
політиків, влади була безособовою, тому «не програми спортсмен обіцяв ремонт і реконструкцію
критичною» для них, і не завадила далі спортивної інфраструктури, доступність басейнів,
співпрацювати йому особисто, Фонду з різними спортзалів, майданчиків, безкоштовні заняття
політичними силами. Як член президії Федерації плаванням дітям з соціально-незахищених сімей,
плавання
України
він
«озвучив»
питання впровадження спеціальних програм реабілітації та
корупційних
схем
у
міністерстві
спорту, підтримки інвалідів з вадами зору і опорнорухового
професійному спорті.
апарату.
Д.Силантьєва заявляв, що йде у парламент тому,
що спорт перестав бути популярним і доступним.
Таблиця 2
Тема спорту у виборній кампанії Д.Силантьєва до Верховної Ради України у 2012 р.*
№
Дата, ініціативи Д.Силантьєва
Результат
з/п
Власні засоби масової комунікації:
сайт: www.syla.ch,
obolonsila@gmail.com,
блог
на Пропагування здорового способу життя, політичних поглядів,
1
«Українській правді», «Кореспондент», інформування про перебіг виборчої кампанії
інформаційний листок
«Оболонь назавжди»
21 серпня, Відповідь Д.Силантьєва на
висловлювання радника Президента Захист честі українських спортсменів: «не всі політики можуть
2
А.Герман – «хороші політики можуть представляти Україну на міжнародній арені так, як це роблять
вийти із журналістів, але не з спортсмени»
спортсменів»
Критикує ідею міністра освіти і науки, молоді і спорту Д.Табачника щодо
3
27 серпня, блог
відміни оцінок з фізкультури в школі. На думку Д.Силантьєва, влада хоче
приховувати реальні дані про рівень фізичної підготовки дітей
4
30 серпня, Київ
Закриття Клубу дитячого плавання
Привітання українських школярів і студентів, батьків, вчителів і
5
1 вересня
викладачів з Днем знань
4 вересня,
Відвідав дітей, які за станом здоров’я у День знань не були присутні на
6
Київська міська дитяча лікарня №1
шкільних лінійках. Закликав до благодійної допомоги цій лікарні
8 вересня, День фізкультури і спорту в Відкриття першої черги стадіону водних видів спорту. Присутній як
7
Україні, Оболонська набережна
глядач
11 вересня, блог
Запропонував створити у Верховній Раді фракцію чи депутатську групу,
8
яка б займалась питаннями фізкультури і спорту
19 вересня,
Промоакція до «Дня Чемпіонів» – альпіністи провели вертикальну зарядку
9
Оболонська набережна
на стіні будинку
22 вересня,
Пропагування ідеї: за межі району – на машині, всередині Оболоні – на
10
Всесвітній день без автомобіля
велосипеді
24 вересня, Київ,
Учасники: вчителі фізкультури, методисти, тренери, спортивні
11 Перший міський форум вчителів журналісти, профільні чиновники Міністерства, КМДА (200 осіб).
фізичної культури
Презентація методичного посібника для вчителів з плавання
Волонтерська програма Фонду Д.Силантьєва, мета – знизити рівень
25 вересня, Незалежна громадська
12
небезпеки на пішохідних переходах, якими найчастіше користуються
акція «Оболоні – безпечні дороги»
школярі
Проведення масової зарядки «День Чемпіонів». Встановлено світовий
рекорд із масової ранкової зарядки – 11786 осіб одночасно. Запросив своїх
13 30 вересня, Оболонська набережна
опонентів по округу брати участь – «Агітуйте справами, а не політичним
сміттям»
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5 жовтня, кінотеатр «Братислава»
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Прем’єрний показ докфільму «Оболонь назавжди». Запросили 250
оболонців, які мешкають у районі від початку його будівництва. Тема –
обговорення стану і перспектив району (передвиборна програма
Д.Силантьєва)

18, 20 жовтня, книгарні Оболонського
Презентація книги «2012: Записки нормального українця»
району
16 З 18 жовтня, пересувний пункт
Видача сертифікатів учасників акції «День Чемпіонів»
Жовтень,
видання
інформаційної
Двічі виграв суд у В.Столара: 1. Щодо причетності останнього до побиття
листівки «Оболонь назавжди!», як
17
народного депутата від БЮТ В.Бондаренка у ВР; 2. В.Столар –
наслідок судові позови В.Столара до
співзасновник скандально відомої фірми-забудовника «Еліта-центр»
Д.Силантьєва
21-26 жовтня, телеканал «Інтер»,
18 передвиборний
рекламний
ролик Тема ранкової зарядки, акція «День Чемпіонів»
«Відкрили найвищі горизонти»
*Складено автором: за [1].
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Д.Силантьєв
використав
нестандартну
передвиборчу технологію – ранкову зарядку, хоча
заявляв, що ця акція аполітична. «День Чемпіонів»
спутав карти його політичним опонентам. Ще у
вересні його штаб запрошував людей прийти на
Оболонську набережну, щоб разом з мешканцями
району встановити світовий рекорд з наймасовішої
ранкової зарядки. На фоні заклику провести зарядку
спортсмен підвищив свою впізнаваність – за тиждень
до події його рейтинг досяг 8,5% (третє місце серед
кандидатів округу) [11]. Зважаючи на те, що
електорат спортсмена був нестабільний – підлітки і
молодь, частково їх батьки, вважаємо, що проведення
зарядки допомогло прийняти рішення тим
громадянам, які ще не визначилися з вибором
кандидата. Після проведення зарядки, соціальні
мережі були переповнені позитивними відгуками,
матеріалами з акції, таким чином швидко зріс рейтинг
кандидата. Пізніше передвиборний рекламний ролик
на тему ранкової зарядки транслював телеканал
«Інтер».
Також
Д.Силантьєв
застосував
модну
технологію – формування образу політика
посередництвом книги [3]. Так, у «2012: Записки
нормального українця», написаної у вигляді
щоденника, йшлося про рішення автора йти у
політику, аналіз діяльності деяких політичних
лідерів, соціальну і політичну ситуацію в країні та
перспективи її розвитку. Цікаво, що назва одного з її
розділів – «Близькість влади з народом все більше
нагадує зґвалтування» [16]. Він заявляв про те, що
має бути одна державна мова – українська, що йому
імпонують гасла опозиції, В.Кличко, а в майбутньому
парламенті готовий співпрацювати з «УДАРом».
Свій політичний дебют Д.Силантьєв вважав
вдалим – четверте місце за результатами голосування
(5.559 /5.18% голосів виборців проти 34.048 /31.75%
– у переможця). Сам спортсмен причиною поразки
назвав те, що люди голосували більше за прапори,
бренди «Батьківщини», ПРУ, «УДАРу», ніж за
особистості. Недоліком було те, що команда

Д.Силантьєва, не оприлюднила фінансовий звіт про
виборчий фонд кандидата, а витрати на політичну
агітацію і рекламу не відповідали рівню доходів його
сім’ї.
Після виборів Д.Силантьєв продовжує активно
займатись
громадською
роботою.
Будучи
переконаним, що фізкультура і масовий спорт в
Україні, випали з переліку пріоритетів політичної
еліти, він у своєму блозі полемізує з міністром освіти
і науки, молоді і спорту Д.Табачником з приводу
ініціативи останнього запровадити обов’язкові уроки
плавання в школі [2]. Підтримуючи її, спортсмен
водночас наголошує, що повинна бути розроблена
програма на декілька років, інакше все закінчиться
показухою.
Під час подій на Євромайдані, в день відкриття
Олімпіади 2014 р. у Сочі, він звернувся до тренерів з
проханням застерегти спортсменів від участі у
«силових» мітингах, адже «спортсмен – це не
«тітушка», не екстреміст і не бандит, а чесна людина»
[2]. Також Д.Силантьєв був серед «зірок» різних
проектів телеканалу «1+1», які у лютому записали
відеозвернення до українського народу, з метою
продемонструвати, що Україна – єдина! У березні
Громадська рада при голові КМДА, у заснуванні якої,
експерти вбачали тенденцію до монополізації влади з
боку Партії регіонів [5], і одним з чотирьох
заступників якої був Д.Силантьєв, оголосила
недовіру керівництву міської влади за бездіяльність
під час суспільно-політичного протистояння на
Євромайдані протягом грудня 2013 – лютого 2014 рр.
щодо захисту життя і здоров’я громадян. У цей час
Д.Силантьєв брав участь у різних благодійних
проектах: його лот – майстер-клас з плавання.
У лютому 2014 р. Д.Силантьєв заявив, що «йому
не імпонує жоден політик», і дуже складно досягти
здійснення тих завдань, які він ставив перед собою як
громадський діяч. На нашу думку, символічним і
злободенним на тлі агресії Російської Федерації
проти України був пост Д.Силантьєва «Путін
відродив ГТО. Чому не Україна?» [2]. У ньому
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Льовочкіна», і припускали, що Д.Силантьєв теж був
включений у квоту С.Льовочкіна. На підтвердження
цього наводили такі факти: Д.Силантьєв був
заступником голови Громадської ради КМДА при
О.Попові, якого щільно курирував тодішній голова
Адміністрації Президента В.Януковича; напередодні
виборів його часто бачили у кулуарах Верховної
Ради, а на показах колекцій дружини С.Льовочкіна
З.Ліхачьової традиційно присутнє подружжя
Силантьєвих [10; 19]. Після коригування партійного
списку Д.Силантьєв опинився на дванадцятому місці,
з якого і потрапив у парламент.
Незважаючи на різний час написання програм,
нові суспільно-політичні обставини в державі,
стверджуємо, що передвиборна програма РПОЛ
відповідала поглядам Д.Силантьєва, хоча у її
програмі відсутні згадки про фізкультуру і спорт.
Аналізуючи висловлювання спорт смена, додамо, що
він виступає за інтеграцію України в ЄС, боротьбу з
корупцією, радикальні реформи у сфері спорту (зміну
системи освіти, уроки фізкультури в школі, розвиток
соціальної
інфраструктури,
приватно-державне
партнерство у галузі спорту). Водночас, нам не
вдалось з’ясувати чіткої позиції Д.Силантьєва щодо
інших програмних положень партії.
Таблиця 3
Спільні положення передвиборчих програм Д.Силантьєва і РПОЛ*
Передвиборча програма
№
з/п Кандидата у народні депутати Д.Силантьєва, 2012 Радикальна партія Олега Ляшка, 2014 р.
р.
Киянам – ефективне самоврядування. Новий
Децентралізація влади. Обраний голова громади приймає усі
Закон «Про столицю України – місто-герой Київ»;важливі для людей рішення. Громада – повноправний
1 відродження районних рад, наділення їх розпорядник земель, будівель, устаткування. Зібрані податки
повноваженнями та фінансовими ресурсами, їх залишати на місцях, які використовують громади. Громади
контроль міською громадою
проводять референдуми для вирішення важливих питань
Чиновників – під контроль громади. Позбавлення Повна люстрація чиновників на місцях, у результаті – значне
депутатів усіх рівнів своїх повноважень у випадку скорочення апарату
2
висловлення недовіри з боку виборців шляхом
проведення місцевого референдуму
Пенсіонерам – підтримка бізнесу. Соціальна Організація цільової грошової допомоги малозабезпеченим.
відповідальність бізнесу (дитсадки, школи, Перегляд системи комунальних виплат
3
лікарні), пільги пенсіонерам для придбання
необхідних товарів
*Складено: за [15].
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спортсмен наголошує на катастрофічному стані
фізичного здоров’я нації у контексті захисту і
обороноздатності
країни.
Напередодні
президентських виборів 2014 р. Д.Силантьєв
зазначив, що у своїх програмах «кандидати у
президенти не мають чіткої стратегії та системного
підходу, спрямованих на всебічний фізичний
розвиток дітей та молоді».
Усе це стало мотивами для рішення
балотуватись знову. Він погодився на пропозицію
лідера Радикальної партії О.Ляшка брати участь у
виборах в його команді. Політик підтримував
соціальні проекти Д.Силантьєва з 2011 р., а
визначальним для спортсмена стало те, що у списку
РПОЛ не було депутатів попередніх скликань,
комуністів
і
пенсіонерів,
вміння
О.Ляшка
переконувати людей. Таким чином, безпартійний
Д.Силантьєв став політичною вітриною РПОЛ, хоча
стверджував, що йому надходило декілька
пропозицій від інших партій.
У вересні, під час з’їзду Радикальної партії,
Д.Силантьєв був на восьмому місці в списку
кандидатів у народні депутати. У цей час у засобах
масової комунікації з’явились публікації, автори яких
неодноразово
називали
О.Ляшка
«проектом

На нашу думку, Д.Силантьєва приніс певну
електоральну
«користь»
для
РПОЛ
на
парламентських виборах. По-перше, він став «одним
із нових облич», обіцяних О.Ляшком у списку партії.
Позитивне реноме дозволило йому як VIP-агітатору
супроводжувати лідера і кандидатів від партії по
мажоритарних округах у передвиборній кампанії, у
тих регіонах, де функціонували «Клуби дитячого
плавання». І найважливіше, спортивна спрямованість
його
громадської
діяльності,
попередньої
передвиборної
кампанії
дозволила
уникнути
надмірної політизованості, виявилась актуальною у

суспільстві. О.Ляшко заявляв, що у Радикальної
партії великі державницькі плани щодо Д.Силантьєва
[4].
Відразу
після
перемоги
РПОЛ
на
парламентських виборах Д.Силантьєв повідомив, що
планує отримати посаду міністра молоді і спорту, але
спершу хотів би запровадити нові законопроекти з
метою зробити спорт популярним і доступним [20].
Хоча Радикальна партія прийняла пропозицію
прем'єр-міністра України А.Яценюка очолити це
міністерство
в
майбутньому
уряді,
однак
Д.Силантьєв публічно відмовився від неї. Серед

61
причин відмови він зазначив, що як народний депутат
«підготував низку важливих законопроектів для
розвитку любительського і професійного спорту і має
намір зосередитись на їх просуванні, бо без потрібних
для країни і прогресивних законів будь-який міністр
буде безсилий». Додамо, що Д.Силантьєв завжди
активно співпрацював з міністрами молоді і спорту
України щодо реформування спортивної галузі
держави. Важливо й те, що у тексті Коаліційної угоди
є лише невеликий пункт щодо спорту (розділ ХVI, п.
5), формулювання і вимоги у якому відповідають
баченню Д.Силантьєвим шляхів вирішення проблем
щодо здорового способу життя та громадянського
здоров’я.
У перші тижні роботи новобраної Верховної
Ради України народний депутат Д.Силантьєва був
медіа-представником О.Ляшка. Зважаючи на те, що
Д.Силантьєв має досвід інформаційного зв’язку між
громадянським
суспільством
і
державними
структурами, бізнесом, вважаємо, що він і надалі
залишатиметься певним «медіамостом», зв’язковим
між виборцями і депутатами, урядовцями. Адже,
багато народних депутатів восьмого скликання –
С.Льовочкін, В.Новинський («Опозиційний
блок»), А.Гопко («Самопоміч»), О.Фельдман
(позафракційний) та інші, у різний час були причетні
до громадських ініціатив, проектів спортсмена.
Д.Силантьєв входив до робочої групи, яка
займалася включенням питання про зняття
депутатської недоторканості до тексту коаліційної
угоди, є заступником голови Комітету, головою
підкомітету з питань фізичної культури та спорту
Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики та
спорту Верховної Ради України. На відміну від
багатьох інших депутатів Радикальної партії, він у
місячний термін представив свою декларацію про
доходи у 2013 р. Також підтримав запрошення
іноземних фахівців до Кабінету міністрів України.
Д.Силантьєв «не змінив плавки на посвідчення
депутата», і вже у новому статусі започаткував нові
соціальні проекти у «Школі дитячого плавання» – для
представників соціально незахищених верств
населення, вимушених переселенців із зони АТО,
пацієнтів лікарень, організував благодійні заходи.
Висновки і пропозиції. Громадський діяч
Д.Силантьєв своїми проектами створив запит на
спорт, і держава, на його думку, повинна цей запит
забезпечити. Його ідеї щодо розвитку спорту
зацікавили представників різних політичних сил, з
якими він активно і тривалий час співпрацював,
організовував
спортивно-пропагандистськоагітаційні акції. Поступово спорт зі сфери
професійних і громадських інтересів Д.Силантьєва
перейшов у політичну. У 2012 р. йому не вдалось
самостійно потрапити до Верховної Ради України,
тому на наступних виборах він увійшов до списку
Радикальної партії О.Ляшка. У передвиборних
кампаніях він наголошував переважно на проблемах
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розвитку вітчизняного спорту і фізичної культури,
здоров’ї української нації. Оскільки Д.Силантьєв
досить обережний у своїх висловлюваннях, важко
чітко визначити його політичні погляди.
До парламенту Д.Силантьєв прийшов з пакетом
законопроектів, у яких пропонує змінити підхід до
формування здоров’я дітей під час навчання у школі,
створити можливості для підтримки здоров’я
протягом
усього
життя.
Вагомі
політичні
перспективи спортсмена підтверджує той факт, що
йому пропонували очолити профільне міністерство.
Ми прогнозуємо «вільне» голосування безпартійного
Д.Силантьєва у Верховній Раді, незважаючи на
позицію фракції РПОЛ, його вихід із складу фракції,
і просування на посади у виконавчі органи влади.
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