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EINFÜHRUNG / INTRODUCTION
Вступ

On behalf of Odessa National Maritime University, I congratulate the
scientific, political, educational and civil community of Ukraine and abroad on a joint
research project that has managed to unite different scientific ideas in such an
important area today as intercultural communication in the context of social dialogue.
on globalization processes in different spheres between representatives of different
cultures. Intercultural communication as a process of interconnection and interaction
of representatives of different cultures reveals not only the general, universal, but also
specific, national, original, which is due to differences in the history of development
of peoples. In the circumstances of today's socio-cultural realities, the accelerated
growth of society's information potential, globalization and the loss of established
borders between individual states, the formation of a new geopolitical and sociocultural plane, the need for scientific understanding of the studied phenomenon, the
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immanent nature of which has changed radically due to the emergence of new
communication opportunities in the last few decades, becomes especially relevant.
The scientific forum is a good opportunity to comprehend and analyze the
features of cultures that go beyond their structural and semantic paradigm. In this
context, a new synergetic approach is gaining prominence, reflecting paradigmatic
shifts in humanities research, which significantly enriches the cultural process of
globalization in interethnic interactions, opening up prospects for in-depth study of
communicative development strategies.
The monograph "Intercultural Communication in the Context of Globalization
Dialogue: Development Strategies", prepared by a team of humanities professionals,
highlights the important issues of today in the context of the quality of higher
education in the information plane of the cultural space. The co-authors included
representatives of various scientific schools of Ukraine (Kyiv, Odessa, Lutsk,
Mykolaiv, Berdyansk) and abroad (China, Sakarya, Turkey, Sofia, Bulgaria).
Given the relevance of the presented research in the collective monograph, I
am convinced that scientific dialogues and discussions will contribute to reaching
consensus in historical, cultural, linguistic issues, the development of world science
and further improvement.
Rector of Odessa National Maritime University
Sc.D., Prof Sergiy Rudenko
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KAPITEL / CHAPTER 1.1
COMMUNICATION COMPONENT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN
HYBRID WAR

КОМУНІКАЦІЙНА СКЛАДОВА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-001

Російська агресія, яка розпочалася в лютому 2014 р., виявила девальвацію
структур національної безпеки Української держави та свідчить про виклик для
її державності. У зв’язку з цим актуалізуються питання про необхідність
аналізу комунікаційної складової російсько-української гібридної війни.
Сьогодні

світ

може

спостерігати

одну

з

най

триваліших

та

кровопролитніших війн гібридного характеру в історії людства. Ця війна
отримала назву російсько-українська гібридна війна. Бойові дії вже сьомий рік
відбуваються на території Української держави і жоден з провідних експертів з
даного питання не в змозі надати точний прогноз з приводу подальших строків
її тривання. В тому, що це є саме гібридна агресія взагалі не залишається
сумніву. Про це свідчить не тільки масштаб бойових дій на сході Української
держави із залученням найманців та кадрових військових з сусідньої країни чи
неприхована інтервенція в Автономну Республіку Крим з подальшою анексією
півострову, а й розгортання інформаційного фронту по всій державі із
застосуванням певних політичних та соціальних технологій деструктивного
характеру.
Звісно гібридні конфлікти не є повністю новим видом протистоянням між
державами. Елементи таких війн неодноразово використовувались і в рамках
звичайних «великих» та «малих» війн. Саме через відсутність до певного
періоду законодавчого обмеження на міжнародному рівні ведення звичайних
війн, необхідність використання гібридних методів окремо від них була
відсутня.

Але

протягом

останніх

декількох

десятиліть

такі

методи

відокремились від елементів звичайних війн та перетворились на самостійні
модернізовані війни сучасності. Основою яких є вже не військовий потенціал
держави, а інформаційний потенціал, в якому ворогуюча сторона змагається за
переконання та погляди як окремого індивіда так і населення в цілому з метою
MONOGRAPH
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подальшого захоплення території іншої країни або її «добровільного»
приєднання до своєї території.
Автор погоджується з думкою експертів, що російська політика щодо
України пройшла трифазову еволюцію: м’яке переконання в євразійській
інтеграції під егідою РФ, жорсткий примус до неї (з використанням політикодипломатичних, економічних, енергетичних, інформаційних важелів впливу) і
нарешті – пряма військова агресія [20].
У цілому події, що сьогодні відбуваються на Сході, окупація Криму – це
результат неефективної державної політики, зростаючої корупції, і як наслідок
відсутність достатніх матеріальних засобів для того, щоб населення провадило
нормальне життя. Регіональним елітам Східної України була дана на відкуп
ціла територія, промислові райони та комплекси. Місцева влада дбала лише про
одне – як отримати субвенцію від держави і на тлі цього паразитувати на рівні
національної економіки, шантажуючи центральну владу акціями «непокори».
[16, с. 83].
На сьогодні гібридна війна між Україною та РФ знаходиться на стадії
ескалації, а це означає, що РФ використовує комбіновані форми гібридної
війни, зокрема основним напрямом залишаються політичні та соціальні
технології деструктивного характеру, постійна підготовка до військової агресії
та маніпулювання свідомістю населення на захоплених територіях.
Гібридна війна складається з комплексу технологій інформаційного та
психологічного впливу, які спрямовано на трансформацію стану масової та
індивідуальної свідомості та психологічного самоусвідомлення громадян
конфліктуючих сторін. Маніпулятивні
війни

складаються

з

інформаційні технології

маніпулятивно-пропагандистських

гібридної

компонентів

інформаційно-психологічної зброї, спрямованих на придушення, знищення,
дезорганізацію, дезорієнтацію, дезінформацію, дезаптацію спротиву агресії.
Досліджуючи комунікативну складову російської агресії можна відразу
відзначити, що РФ застосовує маніпулятивні технології засобів масової
комунікації, характерною особливістю яких є: часткове або повне запозичення
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з пропагандистських кліше та прийомів часів Російської імперії або
Радянського Союзу.
Початок

анексії

Криму

та

відкрита

окупація

Сходу

України

супроводжувалися застосуванням маніпулятивних гібридних технологій, коли
російська сторона використала інформаційну зброю із залученням масиву
технік та прийомів інформаційної агресії.
На думку Т. Ісакової, ми стали свідками того, як задовго до прибуття
«зелених чоловічків» було розпочато сплановану інформаційну війну й обробку
населення. Друковані, теле- й радіо-медіа здійснювали системне та інтенсивне
насичення інформаційного простору дезінформацією. Значне місце у цьому
процесі відведено Інтернет ресурсам. Було створено квазіреальність, в якій
активну роль зіграли як політичні діячі, так і представники культури і техніки,
які користувалися заслуженим авторитетом. Впливаючи своїми поглядами на
пересічних громадян, вони спонукали населення провести та прийняти активну
участь у так званому референдумі та включенні Криму і Севастополя до складу
Російської Федерації [13, с. 75].
Російська агресія проти України, анексія Криму та захоплення
українських територій на Сході спричинила додаткові руйнівні тенденції
інформаційного простору України.
Більшість сучасних дослідників гібридної війни, визначаючи певні її
особливості, особливу увагу звертають на інформаційну складову, справа в
тому, що попереду збройної агресії («зелені чоловічки», «ввічливі люди» та ін.
просувається інформаційна підготовка населення території, яке планується
захопити, та знищуються всі ознаки незаконності такого втручання, як приклад:
«народний

мер»,

«народний

губернатор»,

«народна

самооборона»,

«возз’єднання Криму». Окремо підсилюється чуттєва негативна характеристика
противника:

«бойовики»,

«карателі»,

«каральна

операція»,

«хунта»,

«самопроголошена київська влада», «самопроголошений прем’єр» та інше.
Усвідомлення необхідності і непересічної важливості впливу гібридних
технологій на свідомість громадян також приходить коли починаємо
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аналізувати комунікаційну діяльність. Саме комунікаційна діяльність, як
складова гібридної війни передбачає масований психологічний вплив через
емоційний, а не логічний, розумовий спосіб донесення інформації до громадян
[12]. У даному випадку мається на увазі зміщення акцентів і сутності
інформаційного

повідомлення

на

форми

комунікаційної

взаємодії,

де

основними завданнями є пошук ефективних шляхів такої подачі споживачам,
формування потрібних асоціацій і образів у свідомості громадян [21, с. 143].
Фактично сьогодні протилежна сторона зазначає, що маніпулятивні
свідомісні технології почали застосовуватись ще з 2006-2007рр [4, с. 177].
Перші спроби створення симуляції реальних подій та донесення до громадян за
допомогою цілого комплексу інформаційних каналів продемонстрували свою
впливовість та важливість, наприклад, «фашисти в Києві», «звірства каральних
батальйонів»,

«розіп’яті

хлопчики»,

порушення

міжнародних

норм

і

використання заборонених видів озброєння тощо. Всі ці приклади симуляції
спрямовані на те, щоб замінити об’єктивні уявлення цільових груп про характер
триваючого конфлікту штучно створеними «інформаційними фантомами», які
йдуть на користь агресору [3, с. 3].
Аналізуючи інформаційні політичні технології можна відразу побачити
характерну особливість їх побудови – всі вони або частково, або повністю
запозичені з пропогандистських кліше та прийомів часів Російської імперії або
Радянського Союзу.
Захоплення

Кримського

півострову

Російською

Федерацією

супроводжувалось також маніпулятивними гібридними технологіями впливу на
свідомість громадян України як на самому півострові, так і решти України, а
тому притягує увагу спеціалістів і залишається актуальною темою сьогодні.
Фактично було застосовано новітні гібридні засоби проведення акту агресії до
України із залученням значного арсеналу інформаційних заходів, а отже
цікавим залишається аналіз ознак інформаційної агресії та попередження в
майбутньому їх застосування стосовно інших територій нашої держави як з
боку Російської Федерації, так і інших країн. Вже стало остаточно зрозуміло,
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що мирне відторгнення частини суверенної країни північним сусідом стало
втіленням на практиці гібридної війни. Практично ми стали свідками того, як
задовго до прибуття «зелених чоловічків» було розпочато сплановану
інформаційну війну і обробку населення. Друковані, теле- й радіо медіа
здійснювали системне та інтенсивне насичення інформаційного простору
дезінформацій ними матеріалами, активну участь приймали також Інтернет
ресурси. Було створено квазіреальність в якій активну роль зіграли як політичні
діячі, так і представники культури і техніки які користувались заслуженим
авторитетом. Впливаючи своїми поглядами на пересічних громадян вони схили
населення провести та прийняти активну участь в так званому референдумі і
включенні Криму і Севастополя до складу Російської Федерації [13, с.75 ].
Окремі прояви потенційних проблем почали з’являтись у результаті
парламентських виборів 2006 р., коли представники Партії регіонів і «Русского
блока» робили перші спроби перешкоджати діяльності місцевих засобів масової
інформації. Справа полягала в тому, що ЗМІ засновані місцевими мешканцями
видавали медіа продукт який пропагував антиєвропейські ідеї, проти зближення
з НАТО, кримських татар з їх преференціями, на підтримку російського статусу
Криму [23, с. 6]. Телебачення ж контролювалось центральною владою і тому
репрезентували проєвропейські цінності [18]. На медійному просторі почали
розгортатись ідеологічні війни, здійснювались спроби замінити некерованих
власників засобів масової інформації.
Аналізуючи різні техніки та прийоми маніпулятивно-інформаційних
технологій впливу на свідомість громадян Криму, автори аналітичної доповіді
«Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми протидії»
виокремили основні, дієві механізми зазначених методів, а саме: технологія
«інформаційної блокади». Вона була спрямована на формування фактичного
інформаційного вакууму в українських засобах масової інформації в АРК з
метою

безальтернативного

подання

фактів,

їх

інтерпретація,

оцінка,

формування ставлення у споживачів, фільтрація змісту донесених фактів про
події в Україні та Криму та технологія контекстуального блокування, тобто
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здійснювався блокувальний контроль інформаційного простору ЗМІ, жорсткий
контроль вербальних позначень, наприклад могло використовуватись лише
словосполучення «повернення Криму», замість приєднання, чи анексія [12; 8,
с.70].
Спланованість анексії Криму тепер чітко простежується тими зовнішніми
ознаками які почались ще в 2006р. Наприклад, саме в цей час з трибуни
Держдуми лунають виступи депутатів К. Затуліна, В. Жириновського з
неприкритими закликами здійснити відділення Криму від України за
проєвропейську орієнтацію київської влади і неможливості координувати
українську зовнішню політику [11, с.13]. Наступним яскравим прикладом
триваючої ідеологічної обробки населення був виступ в м. Севастополі з нагоди
225-річчя Чорноморського флоту РФ мера м. Москви Ю. Лужкова з
пропозицією порушити питання про повернення м. Севастополя Росії [14]. За
такі сепаратистські заклики Ю. Лужкова було оголошено персоною нон-грата в
Україні [7, с.215].
Було сформовано і імплантовано у суспільну свідомість ідею, що Крим –
це територія з «російськими коренями» і обґрунтовано історичними фактами та
сюжетами. Слід зазначити також, що територія Криму традиційно була
полікультурним регіоном, де мешкало біля 125 націй та народностей [13, с.75].
Це був єдиний регіон з мовленням засобів масової інформації сімома мовами.
На час захоплення на території регіону працювало 79 телерадіоорганізацій, в
тому числі 13 телекомпаній ефірного мовлення; 4 приватні проводові
радіоредакції, 14 FM радіостанцій; 5 комунальних радіоредакцій; 39 приватних
кабельних телерадіокомпаній та багато інших національних засобів масової
інформації [15].
Головну роль відігравали Держтелерадіокомпанія «Крим» і Чорноморська
ТРК. Особливо цікавим було те, що на телеканалі «Крим» виходили в ефір
передачі

російською,

українською,

кримськотатарською,

грецькою,

болгарською, німецькою та вірменською мовами. Існує думка Ісакової Т.О. про
те, що домінування російськомовного медіа продукту було обумовлено
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історичними чинниками: родинними зв′язками, а також недостатньою кількістю
відповідної конкурентної якості кримських ЗМІ [13, с.76]. Статистика свідчила,
що друковані ЗМІ поділялись таким чином: 72%російські, 17%-українські, 8%кримськотатарські і по 1%-англійські, німецькі, грецькі [10, с.111].
Аналізуючи інструментарій маніпулятивних комунікаційних технологій
російських ЗМІ в рамках сучасної гібридної війни, в нагоді стали матеріали
аналітичної доповіді «Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали,
механізми протидії» [12], в якій виокремлено основні, дієві механізми
зазначених методів, а саме:
-

технологія

інформаційної

блокади,

спрямована

на

формування

фактичного інформаційного вакууму в українських ЗМІ в Криму з метою
безальтернативного подання фактів, їх інтерпретацію, оцінку, формування
ставлення у споживачів, фільтрацію змісту донесених фактів про події в
Україні та Криму;
-

технологія контекстуального блокування, тобто блокувальний контроль
інформаційного простору ЗМІ, жорсткий контроль вербальних позначень.
Зокрема, замість «приєднання » чи «анексія» Криму єдине можливе
застосування словосполучення «повернення Криму»;

-

технологія

використання

медіаторів,

де

в

якості

медіаторів

використовувалися різні авторитети, неформальні лідери, політичні діячі,
представники різних релігійних конфесій, діячі науки, культури, мистецтва,
військові, спортсмени та ін.;
-

технологія ефект ореолу. Відповідно, Крим відвідували російські
авторитетні діячі спорту, культури, політики з метою підвищення статусу
зусиль РФ у напрямку повернення Криму і «легалізації» «референдуму»
кримчан;

-

технологія

анонімного

авторитету,

що

передбачала

цитування

документів, експертних оцінок, свідків звітів та інших матеріалів без
вказівки на джерела повідомлення;
-

технологія упереджувального удару, завдяки якій потрібна інформація
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першою доходила до споживача та формувала бажане уявлення про події;
-

техніка переписування історії, де в нагоді ставали твердження: «После
развала СССР россияне не переставали считать Крым своим», «Развал
СССР превратил фарс в трагедию: сотни тысяч русских жителей
полуострова оказались оторваны от своей исторической родины» тощо;

-

метод зворотного зв′язку, мета якого полягала в створенні відповідної
реакції реципієнтів інформації на певні події. Наприклад, спілкування
народу з президентом В. Путіним у режимі он-лайн, що було насправді
театральною виставою;

-

технологія псевдосоціологічні опитування та рейтингування, мета
втілення яких – формування відповідної громадської думки шляхом
спотворення реальності;

-

метод констатації факту;

-

техніка навіювання («свідки подій», «ефект присутності», «емоційний
резонанс»), що поєднує відеореконструкцію змісту та емоційного ряду;

-

техніка психологічного шоку. Російські ЗМІ систематично демонстрували
«насильницькі» дії кримських татар проти проросійських громадян у
Криму, дискредитували Меджліс, намагалися дестабілізувати ситуацію
нагнітанням антиісламських настроїв;

-

техніка сенсаційності, тобто підвищення рівня нервозності і підрив
психологічного захисту громадян. Практично всі новинні блоги в
російськомовних ЗМІ щодо України мали саме сенсаційне забарвлення
(«Ситуация в Крыму продолжает накаляться», «Последняя экономическая
надежда Крыма рухнула», «Крым оставили без правительства», «А ведь
кризис только нарастает»), що впливало на адекватне сприйняття
населенням Криму реальності;

-

технологія коментування подій. Окремі репортажі супроводжувалися
власною інтерпретацією матеріалу коментатором, тим самим створювався
необхідний контекст для сприйняття інформації в цілому;

-

техніка перспективи втілювалась у тому, що ЗМІ подавали коментарі
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тільки однієї сторони конфлікту, таким чином створювалась однобічна
перспектива;
-

прийом

відволікання

уваги,

що

реалізовувався

комбінуванням

різнопланової інформації. Зокрема, в радіопрограмах для таксистів поруч із
періодичною рекламою вплітались інформаційні повідомлення в стислій і
доступній формі;
-

техніки зміщення акцентів, створення проблем, створення загрози. Їх
мета – створити високий рівень значущості вигаданих проблем для
населення, оскільки, як правило, найбільш актуальними люди вважають
саме ті проблеми, які найдокладніше висвітлюються в ЗМІ;

-

принцип

контрасту

дозволив

журналістам

продемонструвати

«несхожість» Криму з «іншою» Україною;
-

техніка класифікації, що описує об’єкти чи події таким чином, що
реципієнт, отримуючи повідомлення, несвідомо сприймав нав’язане йому
визначення ситуації.
Таким чином, триваючий комунікаційний вплив, в арсеналі якого присутні

методи інформаційно-політичних технологій

продемонстрував важливість

використання елементів протидії в інформаційній війні. Причому слід не лише
спростовувати сфальсифіковані події, новини а також розробляти методи
протидії та формувати свідомісний інформаційний простір агресора. Російська
Федерація безпосередньо чи через контрольовані нею інформаційні канали й
надалі використовуватиме маніпулятивні інформаційні компоненти політичних
технологій.
Наразі російсько-українська гібридна війна спричинили не лише людські,
матеріальні, а й морально-психологічні втрати для України. На думку автора
для подолання поразок, прорахунків та недоліків слід створити адекватну
програму дій у відповідь на інформаційні дії агресора і намагатися протидіяти
не тільки у військову контексті, а й інформаційному, притому, поєднуючи їхні
методики та засоби.
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Отже можна зазначити, що проведена інформаційно-пропагандистська
кампанія із залученням російських спецслужб, застосування широкого спектру
дезінформаційних заходів спричинили потужний деструктивний вплив на
свідомість громадян України, місцеве населення Криму і суміжних територій,
що сприяло формуванню їх позитивного або нейтрального ставлення до акту
агресії та перетворилося на чинник загрози національній безпеці Української
держави.
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KAPITEL / CHAPTER 1.2
MODERN UKRAINIAN BILINGUALISM AS ONE OF THE
MANIFESTATIONS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЛІНГВІЗМ ЯК ОДИН ІЗ ПРОЯВІВ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-002

Мова як найголовніша ознака прояву нації ототожнюється з динамікою
культурного розвитку, відбиваючи етногенез, систему культурних цінностей,
взаємодію з іншими культурами через призму соціо-, етнолінгвістичних, а
також політичних, соціально-економічних і ряду інших факторів, які
визначають її стан в межах єдиної лінгвоекології.
Мова, українська зокрема, формувалася як засіб колективної комунікації,
що вважається найбільшим культурним надбанням нації. Тому сприяння
розвитку й збереженню мови є питанням беззаперечним. Зважаючи на сучасну
мовну ситуацію в Україні, «мовне питання» є актуальним і на часі, будучи
основною складовою проблеми національної ідентичності, що завжди є
наріжним каменем для політичних і наукових дискусій.
Запит будь-якого суспільства потребує швидкого реагування його членів
на запити часу, відтак сучасна людина не обмежується сьогодні однією
культурою, державою, а отже, мовою. Тому вже майже хрестоматійна фраза
«скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина» є своєрідним гаслом сучасного
життя в соціумі, де функціонує полімовність, яка віддзеркаює ставлення
сучасної людини до кордонів, меж у різних сферах життя.
Білінгвізм або двомовність є наслідком міжмовних контактів, які
диверсифікує людський розум і веде суспільство до перспективних напрямів
удосконалення комунікаційних процесів як у розмовному мовленні, так і в
раціональному мисленні зокрема. Уперше поняття двомовності було успішно
розглянуто американським лінгвістом У. Вайнрайхом у праці «Мовні контакти»
(1953 р.), де науковець наголосив на використанні двох мов особою, яку
запропонував назвати двомовною. Це стало своєрідним підсумком численних
довготривалих
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наголошував: «…оточуюче середовище може закріплювати за кожною мовою
певні теми і типи співрозмовників єдиним для всієї групи чином. В одних
суспільствах білінгвізм знаходиться під підозрою, в інших оточений повагою. В
одних суспільствах переключення з мови на мову допускається, в інших –
засуджується. Інтерференція може дозволятися в одній мові і зневажатися в
іншій» [11, с. 25].
Одномовних та мононаціональних країн немає, тому мовними та
етнічними проблемами переймаються майже всі держави. Особливо актуально
це для України, де протягом усіх періодів існування держави створювалися
умови для мовної асиміляції українців.
Проблема українсько-російського білінгвізму в Україні сьогодні є
багатоаспектною та суперечливою. Оскільки існування і розповсюдження в
одній країні одночасно двох мов спонукає до порушення мовно-культурної
єдності мешканців держави, що призводить до постійних перипетій і
конфліктів, перетворюючись на дестабілізаційний фактор суспільного життя. В
одному з інтерв’ю професор Колумбійського університету Юрій Шевчук
зазначив, що двомовність для України – це поцілунок смерті, що призводить до
вмирання української мови. Вважаємо, що ця проблема ще більше
загострюється від тісної спорідненості української та російської мови, а відтак
мовна асиміляція відбувається стрімкими темпами і є поширеним явищем на
наших теренах, особливо в Південному регіоні.
Якщо одна мова починає домінувати над рідною і виконувати її функції на
різних комунікативних рівнях, то станеться лише те, що вона з часом її
повністю витіснить і тоді двомовність легко заміниться одномовність. Свого
часу польський лінгвіст порівняв проблему білінгвізму з парадоксом існування
двох біологічних матерів у дитини. Тому вважаємо, що білінгвізм, більшою
мірою, це явище негативне і перехідне, оскільки тяжіє до асиміляції однієї мови
до іншої. Беззаперечним фактом є те, що при існуванні феномену двомовності,
домінування однієї буде постійним, а інша буде в ситуації підлеглості.
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Досліджуючи мовно-культурну ситуацію в нашій державі, можна
стверджувати, що в незалежній Україні так і не була реалізована виважена
культурно-мовна політика. Але з набуттям чинності Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» [1] правовий
статус української мови кардинально змінився, що потягнуло за собою й зміну
ставлення населення.
Упродовж останнього часу прослідковується чітко виражений прогрес у
функціонуванні українськомовного простору в нашій державі, в першу чергу
завдяки зростанню зацікавленості молоді українською мовою та культурою. На
сьогодні мовна стійкість має ширшу конотацію. Більшість українців вважають
рідною українську мову та підтримують її статус як єдиної державної, хоча в
повсякденному житті все ж таки залишається білінгвізм у комунікації. Основу
зростання авторитету української мови визначають усвідомлення внутрішньої
потреби спілкування й пізнавання світу засобами рідної мови, заперечення
мовного відступництва у будь-яких його проявах, прагнення турботи про
високу комунікативну культуру.
Однією з перших спроб окреслення цієї проблеми можна вважати працю
«Мова і нація» В. Іванишина та Я. Радевича-Винницького [4] про суть, роль і
функціонування мови в суспільстві, де наголошено на розкритті механізмів
денаціоналізації народу. Про поширення різних форм українсько-російського
білінгвізму говорять у своїх працях Л. Масенко [5], М.О. Шульга [6, с. 49-75],
Н. Матвеєва, виголошуючи опасіння про складність конкурування українській
мові з російською, маючи надзвичайно низький рівень мовної свідомості
багатьох українців, у результаті чого мова титульної нації знаходиться на
периферії багатьох сфер суспільного життя [7]. С. Соколова й Г. Залізняк
засвідчують тенденцію до зміцнення офіційної позицій мови, спостерігають
також готовність населення до розширення функцій державної мови (до 50%) і
практичну відсутність бажання їх обмежити (лише близько 3%). Кожен другий
вважає, що більшість населення країни є білінгвами і майже стільки ж
зараховують себе до них, а також схильні думати, що особистий білінгвізм
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запобігає конфліктам. Водночас більшість не бачить перспектив у державному
білінгвізмі й підтримує державний статус лише для української мови (68%) [8].
Більшість згаданих нами учених говорять про престижність мови,
акцентуючи увагу на її авторитетності в міжнаціональному та міжнародному
спілкуванні [4, с. 100], беззаперечному аксіологічному й оцінному компоненті
[9, с. 43 – 48] та, незважаючи на ситуацію двомовності (а інколи й
полімовності), українці постійно проживають ситуацію взаємодії або ж
взаємовпливів різних світоглядних позицій, сформованих під впливом
декількох мов, насамперед української та російської [10, с. 151]. Тому певну
роль у такій мовній поведінці людей відіграють частіше не внутрішні чинники,
тобто бажання спілкуватися якоюсь конкретною мовою, а зовнішні. Як
констатує С. Єрмоленко, визначення престижності мови відбувається за
рахунок «створення знакових текстів цією мовою, а також наукове
опрацювання мови, виявлення її характеристичних ознак у зіставленні із
сусідніми

мовами.

Соціальний

престиж

мови

вимірюється

статусом

літературної (або стандартної) мови серед різновидів етнічної (національної)
мови» [9, с. 150].
Адже маємо усвідомити роль мови як засобу державотворення в країні, як
знаряддя консолідації суспільства. І хай для одних людей ця мова буде
«рідною, материнською, першою мовою, якою вони почали спілкуватися зі
світом» [9, с. 102], а для інших –засвоєною, яка сприяє процесу адаптації в
мовному просторі, мовою, за допомогою якої сприймається українська
національна культура.
Процес

всесвітньої

глобалізації

сприяє

комунікації

між

різними

культурними системами як істотного елемента картини сучасного світу. Це
передбачає регулярні контакти у різних сферах між представниками різних
культур на різних рівнях. Така ситуація вимагає культурної адаптації
представників однієї культури на теренах існування іншої культурної
спільноти. Тенденції євроінтеграції та зростання популярності України у світі
сприяють необхідності вивчення української мови.
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Білінгвізм, що сьогодні побутує в Україні, виявляється не лише в офіційній
і приватній сфері українців. Він наклав свій відбиток і на гуманітарній
складовій життя соціуму. Хитке положення мови в суспільстві, втрата
національної гідності можуть призвести до зникнення цілого народу, адже
проникнення іншої мови у комунікативну площину рідної загрожує або
поглинанням, або інстинктом самозбереження, що чинить опір у потрібний
момент.
Ми не робитимемо екскурсу в історію розповсюдження української мови
на теренах нашої держави, це не є предметом нашого дослідження. Але
наслідки негативного впливу двомовності відзначаємо ще за радянського часу,
коли свідомо здійснювалася монокультурна асиміляція, процес зупинення якої
почався зі здобуттям Україною незалежності в 1991 році. Цей процес
продовжується і сьогодні.
Як

показали

соціолінгвістичні

дослідження,

суспільство

виявляє

готовність розширювати сфери вживання державної мови. Спираючись на
Всеукраїнське опитування «Думки і погляди населення України» (Омнібус), що
проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у травні-червні
2020 року [2] можемо стверджувати, що майже 40% українців вважають, що за
останній рік у їхньому житті побільшало української мови, при цьому для 52%
респондентів

«нічого

Загальнонаціональне

не

змінилося»

дослідження

з

проведене

часу

ухвалення

Фондом

закону.

«Демократичні

ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру
Разумкова наголошує, що українську рідною мовою вважають 73,4% українців
[3]. Але по регіонах картина дещо інша: на Заході та в Центрі держави
українську вважає рідною переважна більшість громадян – 96% та 88,7%. На
Півдні кількість тих, хто вважають українську й російську мову рідною є
однаковою (в межах статистичної похибки) – близько 43-44%. На Сході
незначно переважає кількість тих, хто вважає рідною російську (49,7% проти
44,3%). Тому більшість учених наголошують на важливості мовного питання.
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Громадський моніторинг зафіксував подальше зростання частки російської
мови в телеефірі, а української на ТБ значно менше за передбачені законом
75%.
Традиційно російською видаються більшість газет і журналів. На радіо ж,
навпаки, цілком панує українська. Відчутно зросла частка української мови в
освіті і сфері послуг, однак у найбільших містах України у публічній сфері
домінує російська.
Як свідчать дані дослідження, більшість людей у всіх регіонах України
підтримує ключові положення закону про державну мову і виступає за його
подальшу імплементацію. Однак на практиці закон масово порушується.
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Більшість школярів здобувають освіту державною мовою, відсоток зріс з
92 до 96%, а частка першокласників – з 96 до 97,5%. У восьми областях
українською навчаються 100% першокласників, а в багатьох областях (включно
з Донецькою) цей показник перевищує 99%.
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Водночас завдяки переходу на українську мову учнів 5-11 класів, що
навчалися раніше російською, загальна частка школярів, що навчаються в
класах з російською мовою навчання, за рік знизилася більш як удвічі – з 6,9%
до 3,2%.
Однак реальна мовна ситуація в закладах освіти часто не відповідає
офіційній статистиці. Значна частина освітнього процесу, особливо в закладах
вищої освіти всупереч закону здійснюється російською мовою.
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Отже, можна стверджувати, що білінгвізм, будучи особливим явищем у
сучасному суспільно-політичному житті країни, має як позитивні, так і
негативні наслідки. А відтак, зважаючи на запити часу, слід використовувати
іноземні мови для полегшення комунікативних процесів, але там, де доречно;
тяжіти до чистоти рідної мови, яка має статус єдиної державної мови. Державна
мова закріплена законом, про це свідчать сфери використання її в суспільному
житті України. Однак зберегти процес впровадження української державної
мови в усіх сферах суспільства буває вкрай складно при білінгвальній ситуації
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в державі. Тому це дослідження не вичерпує усіх аспектів вивчення
концептуального аналізу білінгвізму як явища і вимагає подальшого і глибшого
вивчення.
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KAPITEL / CHAPTER 1.3
INTERTEXTUALITY OF INVESTIGATIVE TEXTS: ASPECTS OF
INFLUENCE

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИГАТИВНИХ ТЕКСТІВ: АСПЕКТИ
ВПЛИВОГЕННОСТІ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-003

Найбільш актуальним та маловивченим є розгляд інтертекстуальності як
засобу ефективного впливу на реципієнта у розслідувальній журналістиці.
Проблема професійності журналістів-розслідувачів та вибору способів і засобів
образної комунікації на сьогодні стає важливою в українських медіа.
Відповідаючи на виклики часу, у новому ракурсі розглянуто проблему
класифікації інтертекстуальних вкраплень у інвестигативний текст, їх
виразність та впливогенність. Акцентовано увагу регіональному аспекти
вживання цих одиниць у журналістському розслідуванні.
Обґрунтовуючи науково-дослідницьку домінанту окресленої проблеми й
теми нашої публікації, зазначимо, що концепції сучасного медіатексту
розглядали: В. Буряк, С. Гуревич, В. Здоровега, В. Карпенко, М. Кім, С.
Корконосенко, О. Кузнецова, Є. Прохоров, С. Смірнов, А. Тепляшина, М.
Яцимірська та ін. Зазначені дослідники у своїх наукових розвідках акцентують
увагу на певній модернізації й конвергенції сучасної образної системи.
Конкретизують ознаки образного журналістського розслідування у своїх
працях Н. Виговська, О. Глушко, А. Колесниченко, Ж. Мурікан, О. Тертичний,
Дж. Уиллмен, Н. Яблоновська.
Використання журналістами «вкраплень» із чужих текстів у власні твори
стало цікавою рисою сучасної медієвістики. Подібний феномен у лінгвістиці
називають такими термінами: «інтертекстуальність», «цитація», «текст у
тексті».
Наше розуміння повністю збігається із визначенням міжтекстових зв’язків,
запропонованим О. Горшковим: «Міжтекстові зв’язки – це вміщені у тому або
іншому конкретному тексті, виражені за допомогою певних словесних
прийомів відсилання до іншого конкретного тексту (або до інших конкретних
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текстів)» [3, с. 72]. Ми розглянемо термін «інтертекстуальність» із металогічновпливогенного погляду в розрізі екскурсивної дієвості.
«Структурно або семантично перетворюючи відомий стійкий вислів,
додаючи до нього нові смислові, стилістичні або експресивні відтінки, автор
співвідносить його пряме і «оновлене» значення, спонукаючи тим самим читача
до активної розумової діяльності. Думки, що виникають при цьому у читача,
пов’язують перетворену цитату з її загальновідомим джерелом і створюють
яскравий експресивно-стилістичний ефект» [17, с. 81]. Інші дослідники
розглядають це явище як новий публіцистичний прийом «раскавыченного»
використання цитатних висловів, який «можна віднести до безумовних влучних
знахідок сучасної мови публіцистики» [4, с. 249].
Металогічна інтертекстуальність стала однією з найбільш яскравих рис та
ефективних

оцінних

Найчастіше

на

елементів

сучасної

фігуративному

рівні

розслідувальної
використовують

журналістики.
такі

прийоми

інтертекстуальності, як алюзія, аплікація, ремінісцентна інтарсія, металогічні
фразеологізми.
Погоджуючись із думкою Н. Кожиної, зазначимо, що, створюючи дво- або
багатоплановість, «включений текст» сприяє поетизації тексту, створює
художній натяк, підтекст, народжує загадку, формуючи естетичне, іронічне,
саркастичне, гротескове, трагічне або інше звучання. Сприяє ієрархієзації
сенсу, виділенню смислової домінанти, додає побутовій фразі нотку
іносказання – політичного, поетичного, філософського або будь-якого іншого,
іноді просто народжує невибагливий жарт» [7, с. 41].
Дослідники

зауважують

широке

поширення

у

інвестигативних

медіатекстах останнього часу всіляких алюзій і ремінісценцій як ефективного
думкоформувального чинника.
Алюзія – троп (стилістичний прийом), в основі якого – натяк на відомі
обставини або тексти. Алюзія є прийомом текстоутворення, що полягає в
співвідношенні створюваного тексту з конкретним прецедентним фактом –
літературним або історичним. Вислови, що містять алюзію, крім буквального
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сенсу, мають другий план, що змушує слухача звернутися до тих або інших
спогадів, відчуттів [14, с. 7].
Наприклад: «Більшість депутатів свою роботу будують за зразком
байок Глібова», «Великий потоп у центрі міста», «Оце так робота профільної
комісії, мабуть вони вважають, що їх Сізіфова праця піде на користь
сільчанам?» [18].
Алюзія допомагає дуже стисло, але вичерпно, одним колоритним
штрихом, а то й окремим промовистим словом, виокремити рису, особливість
людини, події тощо, що тісно пов’язані з оповіддю, бо підсилюють її, оскільки
асоціативно окреслюють і виокремлюють конденсуючу думку певного
контексту. Нерідко вдалі алюзії засвідчують рівень інтелектуальності автора і
стають опорними художніми деталями. Алюзія впливає на стиль митця, надає
йому лапідарності, нюансового багатства, сприяє вдалому використанню
набутих у минулому знань [2, с. 100].
Наприклад: «У кожного своя Голгофа», «Миколаївські УТМР – лебідь, рак
і щука?», «Цілком можливо, що новий «мовний закон» стане Валуєвським
циркуляром чи Ємським указом», «Можливо, слід все ж таки здійснити суд
Лінча, щоб іншим мажорам та чиновницьким діткам була наука?» [18].
Алюзії доволі часто мають політичний характер, коли за допомогою
натяку зазначається те, що не можна сказати прямо. За допомогою тонких
натяків ведеться публіцистична полеміка.
Наприклад: «Метод батога та пряника: Новоодеський вимір. «Отче
наш» медиків», «Хто перший кинув камінь у викритого підприємця!?»,
«Виявляється, що десять Божих заповідей можна читати між рядків» [19].
У регіональній пресі Миколаївщини часто виявляємо складно побудовані,
естетично привабливі, насичені глибоким сенсом алюзії. Такі алюзії найчастіше
багатофункціональні: вони збільшують часові межі і розширюють культурний
простір тексту; збагачують його смисловими й емоційними відтінками
(зокрема, створюють передумови для виникнення у читача різноманітних
екскурсів); є засобом вираження оцінки і створення комічного ефекту. Їх
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використовують для посилення аргументації, вони сприяють формуванню
іміджу журналіста як людини високої культури [7, с. 10].
Аплікація – стилістична фігура, вкраплення загальновідомих висловів у
дещо зміненому вигляді. Використанням аплікації досягають відразу кілька
цілей: створюється ілюзія живого спілкування, автор демонструє свою
дотепність, пожвавлюється «витертий» від багаторазового вживання сталого
вислову образ [14, с. 12].
Використовують такі різновиди аплікацій:
1. Літературні цитати-ремінісценції, імена персонажів, назви творів:
Наприклад: «А з вашого вікна Красна площа – краса, а з нашого віконця –
хрести, гроби, пам’ятники, – усього по вінця». (З натяком на кабінети мерії, що
виходять на головну площу міста та вид з вікон жителів одного з мікрорайонів)
[18].
2. Біблеїзми (факти, імена, фрази із Старого і Нового Заповіту).
Наприклад: «І твої вуста…, як той гострий меч» [18].
3. Цитати, зокрема трансформовані, з популярних пісень.
Наприклад: «Не вітер змін прийшов до Кривої балки, а просто протяги»
[18].
4. Видозмінені назви відомих фільмів, реклами:
Наприклад: «Особливості національного побуту», «У Вас ще є світло?
Тоді ми йдемо до вас! [19].
5. Трансформовані «крилаті вислови».
Наприклад: «Тепер все буде просто: прийшов, побачив, поміняв, «Не
сиром єдиним жива людина», «Усі дороги ведуть до керівника КП
«Миколаївська ритуальна служба», «Бюджет наш насущний» [19].
Інтарсія (лат. «інкрустація») –

художньо-стилістична

фігура, що

передбачає введення до авторської мови змістовних і цікавих думок, цитованих
із Святого Письма, фольклору, художніх творів, а також висловлювань
видатних

представників

мистецтва,

науки,

державних,

політичних

та

військових діячів. Подібні вставки органічно входять до тексту і певною мірою
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збагачують його образність, стиль, надаючи виразності, яскравості й
впливогенності [14, с. 70].
У текстах ЗМІ інтарсія – це також «вставка» з деякого іншого тексту.
Поширенняу медіатексті текстових ремінісцетивних інтарсій, які є
наслідком використання прецедентних текстів, пояснюється тією «специфікою
газетного змісту», відповідно до якого «досить не скрупульозно позначати
розчленовані предмети і поняття, але лише натякати на них, називати цілі
сфери, явища та акції» [5, 131]. Натякати на цілі сфери, явища та акції шляхом
звернень до відомих читачам – один з характерних прийомів екскурсивності.
Наприклад: – із літературних творів, фільмів, тощо: «Між життям і
безсмертям – мости», «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», «Багато
галасу з нічого» [18].
Металогічні

фразеологізми.

Фразеологізмом,

або

фразеологічною

одиницею, називають стійке поєднання слів, граматично організованих за
моделлю словосполучення або речення, розкладні щодо змісту, але усталені в
мові

як

матеріал широковживаної

цитації

[16,

с. 158]. Металогічні

фразеологічні вислови мають різне стилістичне забарвлення: урочистопіднесене,

фамільярно-розмовне

тощо.

Вони

роблять

мову

образною,

дохідливою, переконливою.
Для

інвестигативних

текстів

характерне

використання

сталих

і

трансформованих фразеологічних зворотів, які є одним з невичерпних джерел
посилення

експресивності

та

поглиблення

логізації

викладу,

що

використовують зображально-виражальні засоби художнього мовлення таким
чином, аби вони видавалися незвичайним, незатертим та небуденним, тобто
актуальним [13, с. 453–456].
З огляду на нові соціальні умови старі словесно-фразеологічні образи
видозмінюються і, наповнюючись іншим змістом, сприяють ігровій актуалізації
її виражальних засобів у мовленні ЗМК, всебічно та емоційно відображають
наше сьогодення, дають можливість заволодіти читацькою увагою. Є чимало
прийомів перетворення фразеологічних одиниць: часткове і повне семантичне
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перетворення; зміна компонентів, зберігаючи внутрішню форму; поширення і
скорочення компонентів, коли відбувається підсилення їх експресії та
актуалізується внутрішня форма; об’єднання кількох фразеологізмів, що
використовують у своїй практиці творці медійного слова. Таким чином ми
вводимо нове поняття – металогічний фразеологізм інтертекстуального типу.
Наприклад: «Вибори не за горами, хоча й не у сусіда», «І один у районі
воїн, якщо бореться за добре діло», «Благодійництва на копійку, а піару на
мільйон», «Через терни – до газифікації», «Сотні мільйонів гривень викинуто
на вітер через недбалість», «Після бійки кулаками не лише розмахують, а й до
суду йдуть»», «Видно пана по діяннях», «Який віз, такий і перевіз» [18].
Нові фразеологізми не лише відображають наше життя, але і дають поради
та відповіді на запитання «Як ми живемо?».
Наприклад: «Дилема безальтернативна: або покласти зуби на полицю,
або заплатити повністю комунальні послуги», «Як виявилось, «Океан» теж по
вуха у боргах», «Не один раз ми розпочинали реформування з того, що «різали
по живому», а вже потім чухали потилицю», «Новобужанам знову плюнули у
душу», «Бачили очі, що вибирали, та мабуть були в окулярах» [18].
Отже,

в

результаті

екскурсивного

металогічного

новаторства

інвестигейторів виникають оригінальні інтертекстуальні словесні образи, в
основі яких – «обіграні» стійкі вислови. Творче опрацювання додає їм нового
експресивного забарвлення, підсилюючи їх виразність та ефективність
авторського тексту. Аналіз зібраного матеріалу засвідчує активне використання
різноманітних засобів впливу на читача. Ефективний вплив на читача газет
передбачає обов’язкову апеляцію до його емоцій, його зацікавлення
інформацією, що подається в публікаціях.
Відкриття, які роблять учасники комунікативної ситуації, розсувають межі
уяви, спонукають до творчого пошуку, виховують вміння думати, розвивають
швидкість реакції на слово. Ефект раптовості й несподіванки в здійснюваних
металогічних мовних відкриттях посилює їхній вплив на адресата, а оцінне,
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гумористичне, експресивне забарвлення, прагнення до гри роблять їх
зрозумілими і доступними.
Сила впливу інвестигативного тексту залежить й від його виразності, або,
як кажуть стилісти, експресії. Звернення журналіста до металогічної образності
– один з найпопулярніших способів створення яскравого експресивного
забарвлення. Найбільш ефективні ті засоби образності, які народжуються
майстром і відображають його творче натхнення. Багато із інвестигейторів
створюють свої епітети, порівняння, метонімії, синекдохи. Самобутні, яскраві,
вони надають мові особливої експресії і характеризують талановитого автора.
Повну гармонію, ідеальну рівновагу глибини думки, широкого осягнення суті
життя
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KAPITEL / CHAPTER 1.4
TRUST IN THE MEDIA: UKRAINIAN REALITIES

ДОВІРА ДО МЕДІЙ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-004
Одним із найвагоміших та найвпливовіших соціальних інститутів
сьогодення є засоби масової інформації, позаяк їм відведено важливу роль у

створенні й поширенні інформації в суспільстві, представництві інтересів
населення,

незалежній

оцінці

подій,

інформуванні

громадян

щодо

найважливіших подій в економічному й соціально-політичному житті країни.
Крім того, засоби масової інформації впливають на формування світогляду
громадян, їхню політичну позицію, ставлення до влади, рівень культури і навіть
освіченості. Тому проблема довіри до ЗМІ є нині особливо актуальною.
Забігаючи наперед, зазначимо, що якщо в більшості країн Європи, які
мають багатовіковий досвід побудови суспільних відносин на основі
демократичних принципів, плюралізму думок і суспільного контролю, рівень
довіри до ЗМІ нині залишається стабільно високим, то в Україні, навпаки, –
стрімко знижується. Причину цього вбачаємо в невисокому рівні довіри
українських громадян до суспільних і політичних інститутів, спричинену
політичною й економічною нестабільністю на фоні війни на Сході та пандемії
Covid-19, неефективністю реформ тощо. Однак значну роль у зниженні довіри
до ЗМІ, на нашу думку, зіграв розвиток онлайнових медій, які часто нехтують
дотриманням ключових журналістських стандартів (баланс думок і точок зору,
достовірність, точність, повнота, відокремлення фактів від коментарів та
оперативність подачі інформації), публікують замовні матеріали (джинсу). В
умовах інформаційного суспільства прискорено розвиваються засоби соціальної
комунікації (соціальні мережі, месенджері), які поступово переймають на себе
функції поширювачів актуальної інформації про події в Україні та світі.
Зауважимо, що якість таких інформаційних повідомлень залишає бажати
кращого, про свідчать численні дослідження неурядових організацій, як-от:
Академія української преси, Internews, Інститут демократії ім. Пилипа Орлика,
Інститут масової інформації, Детектор медіа та ін. Конкурентна боротьба між
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традиційними, онлайновими медіями та соціальними мережами породила
проблему оперативного створення контенту, спричинила появу значної кількості
недостовірної, неперевіреної інформацій, що якісно позначилося на рівні довіри
до ЗМІ.
У сучасній науці є чимало робіт, присвячених ґрунтовному вивченню
проблеми довіри, зокрема й довіри до ЗМІ. Так, довіру як системне й
індивідуальне явище проаналізовано в працях З. Баумана, Е. Гідденса,
Г. Заболотної, Дж. Коулмана, Н. Лумана, Б. Мітцела, Т. Парсонса, А. Селігмена,
Ф. Фукуями, П. Штомпки. Серед українських дослідників, які займалися
розробкою концепції довіри, варто назвати Є. Головаху, М. Паращевіна, В.
Резніка, Н. Соболєву, Т. Стеценко та інших.
Проблему довіри у медіапросторі розглянуто у роботах таких закордонних
й вітчизняних учених, як І. Артаманова, О. Горошко, І. Давидова, Н. Джакоб, Л.
Діксон, А. Кавєріна, О. Личковська, О. Онілл та ін. Питання довіри до
журналістики розробляли Б. Бльобаум, К. Воль-Йоргенсен, поверхнево – С.
Барматова, Н. Зражевська, В. Іванов, С. Квіт, В. Різун. Проблему довіри в
онлайновому

просторі

вивчали

С.

Віденбек,

Р. Геродімос,

У. Даттон,

А. Кавєріна, Р. Коллінз, Б. Крачер, Т. Лукассен, Д. Стровський, Е. Шеперд та ін.
На обґрунтування ролі масмедій у процесах формування довіри до політичної
та економічної систем спрямували свої наукові пошуки Р. Дал, Л. Камай, П.
Мой, М. Робінсон, К. Холь, А. Чіагліа, К. Шеркі, Д. Шойфеле.
Визнаючи вагомий внесок вітчизняних і зарубіжних дослідників у
вивчення проблеми довіри до ЗМІ, варто відзначити, що уявлення про цей
феномен потребує подальшої систематизації, а окремі теоретичні узагальнення
та аналітичні дані вимагають уточнення. На нашу думку, найбільш важливо
проранжувати довіру до медій за окремими категоріями, чітко відокремивши
довіру до різних каналів масової інформації (преса, телебачення, інтернетні
видання), до типу медій (якісна преса, таблоїд чи джерело немедійне), до
регіону розповсюдження (регіональне або загальнонаціональне), до певного
журналіста тощо.
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Метою статті є аналіз соціологічних досліджень задля виявлення рівня
довіри до сучасних українських медій, а також з’ясування причин зниження
показників довіри.
Для досягнення мети вважаємо за необхідне вирішити такі завдання:
- визначити сутність понять «довіра» в контексті пропонованого
дослідження;
- проаналізувати показники довіри до ЗМІ на різних рівнях медіасистеми
(особистісному, продуктному, організаційному, інституційному та рівні каналу
трансляції);
- виявити причини недовіри за кожним із визначених рівнів.
Сучасне
глобалізаційні

ускладнення
процеси,

структури
які

суспільства,

притаманні

інформатизація

інформаційному

та

середовищу,

спричинили збільшення просторово-часової дистанції, вивели соціальні
взаємини на новий, опосередкований, рівень, коли фізична присутність
учасників соціальної взаємодії стала необов’язковою. Таку тенденцію В. Резнік
умотивовує розвитком засобів масової інформації та комунікації [9, с. 55-70].
Адже нині кожен охочий має змогу в реальному часі обмінюватися величезними
обсягами інформації, не актуалізуючи при цьому традиційну модель соціальної
взаємодії. З огляду на такі зміни, механізм формування довіри до соціальної
системи також набуває опосередкованого характеру. Відтак, актуальності й
особливого значення набуває вивчення ЗМІ як посередника у взаємодії
індивідів й суспільних інститутів та визначення рівня довіри до нього. Крім
того, проблема довіри особливо гостро постає в умовах розгортання кризи. З
огляду на те, що нині увесь світ потерпає від пандемії коронавірусу, а наша
країна ще й від тривалої війни, економічної нестабільності та цілої низки інших
чинників, у наукових колах спостерігаємо підвищення інтересу до феномену
довіри.
Завдяки посиленій увазі дослідників до проблеми довіри маємо широку
інтерпретацію цього поняття. Аналіз наукової літератури засвідчив, що існує
понад 70 визначень, які часом суперечать одне одному. «Така багатогранність
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поняття, – як переконує А. Кавєріна, – пояснюється тим, що «довіра» вплетена
у суспільні відносини на різних рівнях соціальної взаємодії». [4, с. 168].
Спираючись на аналіз ключових дефініцій, можемо зробити висновок, що
об’єднавчими для них є концепти – «виправдане очікування», «мінімалізований
ризик» та «суспільна згуртованість», і обґрунтовано розглядати довіру як
баланс між негативним та позитивним досвідом соціальної взаємодії. Тобто за
умови дотримання певних правил, виконання зобов’язань очікування учасників
взаємодії виправдовуються і формується позитивний досвід. Невиконання
обіцянок та нівелювання обов’язків хоча б однієї зі сторін соціальної взаємодії,
своєю чергою, породжує недовіру. Тож, якщо медії порушують журналістські
стандарти та ключові постулати журналістської етики, відступають від
ключового принцип роботи – задоволення потреби людей в інформації й
спілкуванні – й маніпулюють, використовують власні можливості в приватних
цілях тощо, спостерігаємо стрімке зниження рівня довіри до них.
Під довірою до медій в такому випадку розуміємо раціонально зумовлене і
емоційно підкріплене ставлення аудиторії до медій, сутність якого становить
впевненість в сумлінності виконання медіями функції незаангажованого і
точного інформування, подання всіх можливих точок зору щодо дискусійних
питань, виконання функції «сторожового пса» стосовно влади і відмову від
маніпулювання. Довіра до медій – це також сукупність уявлень і настроїв
аудиторії, які відображають її очікування того, що медії будуть реалізовувати
практики, котрі дозволять аудиторії збільшувати або зберігати свої соціальні
ресурси. Відповідно, недовіра – це очікування аудиторії, що медії будуть діяти
так, що соціальні ресурси аудиторії зменшаться, виникне проблема атомізації
суспільства, незадоволеність принципами його організації, з'явиться прагнення
дотримуватися інших моральних кодів тощо.
Аналізуючи ситуацію довіри до засобів масової інформації, зауважуємо,
що в самому понятті закладено певне обмеження. Так, акцент зроблено на типі
масмедій, хоча, за переконанням учених, довіра до ЗМІ — це «інтеграція трьох
основних елементів: довіри до інформації, довіри до видання та довіри до
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журналіста» [8, с. 193]. Поділяючи думку науковців, будемо послуговуватися
більш релевантним поняттям «медіадовіра» й потлумачувати його як різновид
довіри, що виникає у процесі масової комунікації й інтегрує прояву довіри до
всіх структурних елементів медіапростору – від довіри до інформації до довіри
до журналіста – та охоплює всі форми та рівні взаємодії аудиторії з
інформацією та її джерелом. Нині, завдяки розвитку нових технологій та появі
нових каналів інформації й комунікації, спектр компонентів медіадовіри значно
розширюється та включає довіру до традиційних медій, до інтернетного
простору в цілому, довіру до інформаційних сайтів, довіру до окремих
мережевих ресурсів, зокрема й соціальних мереж, месенджерів тощо.
Ключовим елементом довіри до таких медій стає поширення ними
соціально вагомої інформації, яка не потребує затрати психологічних,
інтелектуальних чи інших ресурсів аудиторії на її верифікацію. Водночас
простежуємо тісний взаємозв’язок довіри до інформації з довірою до її
джерела,

тобто

(медіахолдинг,

конкретного
компанія)

або

засобу

масової

окремого

інформації,

журналіста.

Як

організації
зазначають

А. Купрейченко та О. Шляхова, довіра до інформації це багатозначне поняття,
яке включає довіру і до самого інформаційного повідомлення, і до автора, і до
каналу трансляції [8, с. 193]. Найбільш істотним критерієм довіри до інформації
дослідниці вважають її надійність, яка супроводжується позитивною емоційною
оцінкою інформації і готовністю використовувати її у своїй діяльності та
повсякденному житті.
Зауважимо, що роль ЗМІ якісно змінилася у зв’язку зі становленням нового
типу суспільства – інформаційного, у якому інформація стає головним товаром і
підґрунтям будь-якої діяльності. На цьому наголошують нині більшість
дослідників. Так, Е. Тоффлер тлумачить інформацію як головний вид сировини
інформаційного суспільства, підкреслюючи у такий спосіб її значущість [12, с.
124]. Дослідниця А. Неняшева також вважає інформацію капіталом, без якого
масмедії не можуть виконувати свою роль, а саме їхнє існування втрачає будь-
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який сенс. Інформація завжди слугує джерелом влади і впливу, тому її
намагаються контролювати політичні інститути [16, с. 23].
Розвиток

інформаційного

суспільства

супроводжується

не

лише

інтенсивним збільшенням обсягу інформації, але й збільшенням кількості й
удосконаленням каналів та засобів її поширення, а отже, і збільшенням
компонентів медіадовіри. Масова інформація нині стає «об’єднавчим чинником
соціального життя» [16, с. 24] саме завдяки розвитку технічних засобів, які
розповсюджують її серед широкої аудиторії. Відзначимо, що згідно з останніми
статистичними

даними,

пріоритетність

каналів

споживання

інформації

кардинально змінилася: нині аудиторія зорієнтована на швидке пізнання
актуальної інформації, а тому часто надає перевагу мережевим виданням,
соціальним мережам та месенджерам.
Ще одним ключовим компонентом медіадовіри виступає довіра до
журналістики. Цей соціальний інститут потребує прискіпливої уваги, оскільки
продукує довіру не лише до себе, але й до інших інституцій.
Отже, беручи до уваги концепцію багаторівневої структури довіри до
медій, вважаємо, що її варто аналізувати комплексно, адже лише такий формат
дослідження дасть змогу встановити причино-наслідкові зв’язки.
Відтак, пропонуємо довіру до медій аналізувати на таких рівнях —
інституційному, організаційному, рівні каналу трансляції, продуктному та
особистісному.
1. Інституційний рівень передбачає оцінку довіри індивіда до системи
медій загалом, яка є джерелом інформації про ту частину навколишнього світу,
яка не пізнається безпосереднім досвідом і міжособистісної комунікацією.
2. Рівень каналів трансляції зорієнтований на вивчення довіри до каналів,
за посередництва яких журналістська інформація (онлайн – офлайн медії, друк
– радіо – телебачення) потрапляє до споживача. Наприклад, згідно з
дослідженнями Інституту масової інформації теоретично найбільшим рівнем
довіри користується радіо, позаяк його вважають найбільш консервативним
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видом ЗМІ [3]. На практиці ж панівні позиції досі займає телебачення навіть
незважаючи на те, що задовольняє інтереси олігархів, а не громадян.
3.

Організаційний

рівень

передбачає

довіру

до

конкретних

медіаорганізацій, редакцій. Наприклад, каналам медіахолдингу «1+1 media»
(власники І. Коломойський та І. Суркіс) довіряють більше за проукраїнську
позицію, аніж телеканалам медіахолдингу «Новини» (неофіційний власник
В. Медведчук) [14].
3. Продуктний рівень враховує довіру до окремих медіапродуктів, жанрів,
рубрик, програм.
5. Особистісний рівень передбачає довіру до окремих представників медій
(журналістів, кореспондентів, ведучих тощо).
Аналізуючи показники довіри за кожним рівнем, спиратимемося на дані з
визначення рівня довіри до масмедіа Київського міжнародного інституту
соціології (КІМС), Українського центру економічних та політичних досліджень
імені О. Разумкова, Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва,
Інституту соціології НАН України, Інституту масової інформації (ІМІ),
Інституту демократії імені Пилипа Орлика, результатами опитування,
проведеного студентами гуманітарного факультету ОНПУ з метою визначення
рівня довіри до окремих журналістів.
Говорячи про інституційний рівень довіри передовсім маємо на увазі
довіру до журналістики загалом, тобто оцінку рівня виконання національною
журналістикою функції «сторожового пса», критику нею тих структур владних
інститутів, які є дисфункційними для українського суспільства. Пройшовши
певний шлях розвитку, вітчизняна журналістика (щоправда не наскрізно)
домоглася

ролі

критика,

передовсім

політичного.

Потенціал

критики

реалізується двома способами:
1) через збір, відбір та подання інформації;
2) через

актуалізацію

окремих

форматів,

як-от:

редакційні

статті,

коментарі, розслідування.
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Завдяки виконанню ролі критиків у суспільстві журналісти володіють
певними привілеями:
• законодавство підтримує і стверджує роль журналістів як критиків
суспільства (на жаль, в Україні потребує удосконалення);
• державні органи й установи зобов’язані відповідати на журналістські
запити;
• передбачений захист інформаторів (механізм невідпрацьований).
Можливість медій критикувати владу сприяє збереженню суспільної довіри
до політики і політичної системи загалом, переконує, що у державі зреалізовані
демократичні принципи, засвідчує незаангажованість (принаймні щодо окремих
питань) національних медій. Пересічні споживачі інформації отримують наочне
підтвердження того, що громадськість може впливати на прийняття рішень, а та
чи та політична активність знаходиться під контролем. Довіру забезпечено ще й
тим, що у журналістів є законне право ставити під сумнів правомірність
політики і брати участь в зміні політичного курсу в разі його неефективності,
долучатися до інших сфер суспільного життя.
Тож, для більшості громадян медії забезпечують «зв'язок» між політикою,
наукою, економікою, спортом тощо і ними особисто. Медії можуть як
зменшувати, так і збільшувати довіру, і в цьому плані заслуговує на увагу оцінка
їхньої надійності, на яку впливають: професійна якість роботи, необхідні
професійні знання, дотримання законодавства й фахових стандартів.
На заході журналістика більше ста років працювала на формування і
підтримку довіри. У боротьбі за свободу преси журналістика довела свою
готовність залишитися незалежною від політичного впливу. З нормативної
точки зору, передумовами для суспільної довіри до інституту журналістики в
рамках західної моделі є [15, с. 66]:
1) свобода слова;
2) незалежність медій;
3) журналістський професіоналізм.
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На жаль, в Україні є певні проблеми із реалізацією перелічених пунктів.
Так, за даними Інституту масової інформації лише за квітень 2021 року було
зафіксовано 24 випадки порушення свободи слова [1]. Більш детальну
інформацію вміщено на інфографіці (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Результати моніторингу порушення свободи слова
Щодо незалежності медій можемо сказати, що в Україні практично відсутні
публічні незалежні громадські (суспільні) мовники. Популярні телеканали,
радіостанції та інтернет-видання належать переважно політикам та олігархам
[6], а тому транслюють те, що вигідно власникам, й усіляко намагаються
вплинути на громадську думку. Така ситуація якісно впливає на професіоналізм
журналістів, адже професіоналізм – це дотримання професійних стандартів й
етичних норм, володіння ключовими навичками журналістської майстерності
тощо. І якщо з останнім параметром у вітчизнаних журналістів не виникає
проблем, то перші два трапляються доволі часто. Так, згідно з результатами
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моніторингових досліджень за перший квартал 2021 року лише кілька онлайнмедій України дотримуються професійних стандартів («Суспільне», «Дзеркало
тижня», «Українська правда», «Букви» та «Укрінформ») і не джинсують (сайтах
«Українська правда», «Дзеркало тижня», «Суспільне», «Букви», «Ліга» та ТСН)
[6]. Аналогійні показники показники спостерігаємо й щодо традиційних медій
[14].
Вважаємо, що перелічені чинники вливають на низький рівень довіри
українських громадян до засобів масової інформації та журналістики загалом.
Результати соціологічного моніторингу «Українське суспільство: моніторинг
соціальних змін» за період з 1994 по 2018 рік дають змогу зробити висновок
про стрімке зниження рівня довіри до масмедій серед українців за згаданий
період (див. рис. 1.2) [13, с. 29]. У 2012-2013 роках спостерігаємо незначне
підвищення рівня довіри до ЗМІ , але починаючи з 2014 року криза довіри до
масмедіа швидко набирає обертів. У 2015 році, порівняно з 2013 роком, частка
громадян, які зовсім не довіряють ЗМІ, збільшилася і сягнула позначки у 23%.
У 2016-2018 роках знову спостерігаємо незначне підвищення довіри, а у 20192020 роках – стрімке падіння показників до 28, 4% (2019 р.) та 31,7% (2021 р.)
відповідно (дані останніх років не внесені в таблиці) [13].

Рис. 1.2. Рівень довіри до ЗМІ (традиційних) в Україні за 1994-2018 роки
Спираючись на результати дослідження КМІСу, зауважимо, що ЗМІ
довіряють переважно представники старшого покоління і громадяни із
середньою освітою, водночас рівень довіри молодіжної групи та групи
населення з вищою освітою до ЗМІ та інших соціальних інституцій і груп
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знизився [2]. Причину вбачаємо в тому, що молодь практично не цікавиться
новинною інформацією, а якщо й цікавиться, то споживає її із соціальних
мереж, месенджерів.
На другому рівні (каналів трансляції) функціонує довіра до:
• окремих каналів, через які аудиторія споживає інформацію (онлайн і
офлайн канали і, відповідно, онлайн і офлайн медії);
• окремих видів ЗМІ (друкованих, аудіовізуальних)
Розвиток онлайн сфери загалом (онлайн-покупки, взаємодія з державними
органами в мережі) і онлайнових медій зокрема визначає специфіку
формування довіри до тих чи тих засобів масової інформації. В останні кілька
років українці частіше надають перевагу споживанню інформації в онлайнових
медіях (не менше 27%). Експертка Інституту Горшеніна, шеф-редактор видання
«Лівий берег» Соня Кошкіна зазначає, що «…сьогодні, наприклад, інтернетЗМІ

є

набагато

більш

популярними,

ніж

друковані

ЗМІ,

набагато

оперативнішими. Вони є джерелом отримання інформації для більшості людей,
які в принципі споживають новини, ну і, безумовно, кажучи про те, яку роль
вони відіграють, – вони грають провідну роль, я б навіть сказала, що сьогодні
вони, саме з інформаційного погляду, заміщають навіть телебачення» [11].
Водночас моніторингові дослідження доводять, що перше місце в рейтингу
довіри до окремих видів ЗМІ досі належить телебаченню. Випуски телевізійних
новин дивляться практично всі, в тому числі і ті, хто дізнається про те, що
відбувається «в країні і світі» з інших джерел, однак довіряють їм трохи менше,
оскільки переконані, що телебачення маніпулює [14]. Впливовості телебачення,
як переконує А. Кавєріна, сприяє використання аудіовізуальної форми подання
інформації [5, с. 86]. Друге місце в рейтингу довіри нині посіли соціальні
мережі, а четверте – месенджери [14]. Причину таких показників вбачаємо в
загальній недовірі до медій і, натомість, довірі до найближчого оточення –
рідних, сусідів, друзів, які, власне, й складають аудиторію пересічного
користувача соціальних мереж. До речі, лідером рейтингу з показником більше
58% респондентів нині є Фейсбук [14].
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На організаційному рівні функціонує довіра до конкретних медій –
телеканалів, онлайнових видань, радіостанцій, авторитетних якісних газет та
журналів. Традиційно високим рівнем довіри користуються якісні газети з
тривалою історією та хорошою репутацією, які нині успішно функціонують в
мережевому

варіанті

–

«Українська

правда»,

«Дзеркало

тижня»,

«Кореспондент».
На нашу думку, саме репутація є найважливішою характеристикою
конкретного медіа з точки зору довіри. Деякі найбільш авторитетні сьогодні
ЗМІ працювали на свою репутацію протягом усієї незалежності України. На
жаль, вичерпні емпіричні дані про довіру до конкретного ЗМІ (за видами)
відсутні.

Найбільше

уваги

в

соціологічних

дослідженнях

присвячено

телебаченню – лідеру рейтингів довіри. Так, згідно з даними за серпень 2020
року в п’ятірку найпопулярніших телеканалів України увійшли 1+1 (47.2%
респондентів віднесли його до 5 телеканалів, які вони найчастіше дивляться),
Україна (38.3%), ICTV (36.6%), СТБ (32.2%) та Інтер (30.6%). У другій п’ятірці
знаходяться 112.Україна (21.3%), NewsOne (14.3%), Новий канал (13.5%), ZIK
(11.9%) та Прямий канал (10.2%) [14]. Відзначимо, що у зв’язку із закриттям
телеканалів 112.Україна, NewsOne, ZIK розподіл кредиту довіри якісно
змінився. Згідно з дослідженнями Internews частка споживачів, які надають
перевагу телебаченню знизилася [10].
Водночас аудиторія або її сегменти, які не довіряють медіям загалом чи
певному каналу трансляції, скажімо, телебаченню, але довіряють певним
медіапродуктам чи жанрам (продуктний рівень) досі активна. У своєму виборі
українці найчастіше керуються: допитливістю – новини про події в Україні та
світі цікавлять двох з трьох респондентів (68%), а також, прагненням
розважитися та відпочити – 52% цікавляться художніми, анімаційними та
документальними фільмами, 39% – гумористичними шоу, майже кожен третій
(32%) – серіалами. І лише один із п’яти респондентів цікавиться політикою: про
політичні ток-шоу згадали 23% [14]. Відзначимо, що особливе зацікавлення у
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респондентів при ознайомленні з інформаційним та інформаційно-аналітичним
контентом викликають журналістські розслідування.
На особистісному рівні довіру пов'язано з роботою окремих журналістів,
їхньою репутацією, якістю матеріалів, професійною майстерністю, особистої
сміливістю, умінням працювати з джерелами, дотриманням журналістської
етики тощо. Аудиторія та суспільство в цілому очікують від журналіста
професійного

виконання

своїх

обов'язків.

Діяти

професійно

означає

дотримуватися норм і цінностей журналістики, здійснювати професійний відбір
інформації, координацію даних і репрезентувати їх аудиторії на професійному
рівні. Тут у вітчизняних журналістів, як ми зазначали вище, є певні проблеми. У
своїй

роботі

українські

журналісти

керуються,

зазвичай,

редакційною

політикою медіа-роботодавця, а тому порушують журналістські стандарти й
норми професійної етики. Аналогійну тенденцію спостерігаємо й серед
журналістів-фрілансерів, позаяк вони переважно зорієнтовані на прибуток чи
створення реноме фахівця, обізнаного з усіма аспектами сучасного соціальнополітичного життя. У таких умовах якість публікованих матеріалів принципово
знижується, а тому журналісти не користуються довірою в аудиторії.
Відзначимо, що спеціального рейтингування журналістів за рівнем довіри
в Україні не має. Водночас дослідження, проведене студентами ГФ ОНПУ
засвідчило, що довіра до журналіста напряму пов’язана з організаційним
рівнем. Найчастіше респонденти називали ведучих розважальних програм
ключових телеканалів України і рідше – новинних програм чи ток-шоу
(найбільш упізнавані особистості – Наталя Мосейчук, Савік Шустер, Олександр
Дубінський, Олена Кот, Олег Панюта, Олексій Суханов та деякі інші). Щодо
онлайнових медій, опитані зазначили, що рідко звертають увагу на авторство
матеріалів,

їх

більше

цікавить

змістовий

бік

(https://www.facebook.com/groups/1633629013493017).
Проведене дослідження засвідчило, що проблема довіри до медій в
сучасній Україні стоїть дуже гостро. Так, на фоні економічної й політичної
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нестабільності в країні, пандемії коронавірусу спостерігаємо різке зниження
довіри до журналістики загалом.
У

зв’язку

із

посиленим

розвитком

інформаційно-комунікаційних

технологій увагу користувачів привертають нові типи засобів масової
інформації, які докорінно відрізняються від традиційних ЗМІ процесами збору,
вироблення та поширення інформації, формами подання матеріалу, моделлю
взаємодії з аудиторією та побудовою довірчих відносин тощо. Традиційні
засоби масової інформації поступово втрачають свою аудиторію, на відміну від
інтернет-ЗМІ та конвергентних медій. У таких умовах соціальні мережі й
месенджери поступово переймають на себе функції інформаційних медій і
користуються посиленою довірою серед українських громадян.
Перерозподіл вотуму довіри, на нашу думку, спричинений низкою
об’єктивних і суб’єктивних чинників, серед яких: низький рівень якості
професійної журналістики взагалі та роботи українських медій зокрема,
великий обсяг проплаченого контенту, нав’язування інформації з боку
власників медій, брак професійних кадрів та інші.
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KAPITEL / CHAPTER 1.5
NEGATIVE MANIFESTATIONS OF THE INFORMATION INFLUENCE ON
THE MODERN COMMUNICATOR

НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНОГО
КОМУНІКАТОРА

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-005

Демократизація суспільства, зростання інформаційної активності й
споживання викликали до життя нове визначення інформаційних технологій як
засобів керування суспільною свідомістю. До таких засобів відносять виборчі
та рекламні технології, нейро-лінгвістичне програмування, політичні й інші
технології в соціальній сфері [1].
Сучасна наука розробила великий арсенал масових інформаційних впливів
на людину. Без цих впливів на нинішньому етапі розвитку суспільства,
очевидно, обійтися неможливо. Спеціальними впливами можуть бути охоплені
як усі шари суспільства, так і, селективно, окремі його групи. Сьогодні активно
застосовуються ще повною мірою не усвідомлені суспільством спеціальні
методи вкорінення у підсвідомість громадян потрібної інформації у вигляді
настирливої реклами й інших інформаційних впливів [2, с. 4].
Ми погоджуємось із думкою І. Єршової-Бабенко [3, с. 224] про те, що
«існуючі сьогодні інформаційні потоки вимагають від фахівця формування
принципово нових якостей мислення», адже за твердженням І. Зязюна:
«Лавиноподібний розвиток інформаційних технологій змінює спосіб життя і
систему цінностей, вимагаючи пріоритетів у виробництві інформаційного
продукту» [4, с. 71].
Інформаційне суспільство – це суспільство, в якому інформація
множиться, ускладнюється, швидко застаріває і набуває якісно нових функцій,
у якому інформаційний вплив часто має на меті маніпулювання поглядами та
діями людей, потребує від людини нових компетенцій [5].
Беручи до уваги, що «Інформаційне протиборство пронизує тепер усі
сфери життя, починаючи від дипломатії, економіки і закінчуючи збройною
боротьбою, за таких обставин інформація й інформаційні технології поступово
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стають найдієвішим засобом завоювання світу. … Можна навести безліч
прикладів, коли дезінформація, прихований психологічний вплив на свідомість,
акції залякування та стримування активно застосовувалися іноземними
державами проти України без належного супротиву з її боку» [6, с. 3], однією з
педагогічних умов формування критичності як однієї із необхідних якостей
сучасного мислення майбутнього спеціаліста в аспекті нашого дослідження
визначено розвиток умінь виявляти негативні прояви інформаційних впливів.
На нашу думку, одним із розповсюджених інформаційних впливів на
сучасному етапі розвитку нашої держави є реклама. Це обумовлено її
поширеністю та нав’язливістю (інколи неможливо її уникнути – зовнішня
реклама, реклама під час трансляції телепередач чи прихована реклама в
художніх фільмах (головний герой уживає продукти певної торгової марки
тощо) та ін.). Шляхами поширення реклами є:
−

ЗМІ (преса, телебачення, радіо, кіно, інтернет);

−

зовнішня (щити, плакати на вулицях, будівлях; надписи на транспорті,

плакати в метро, «рядок, що біжить»);
−

у місцях продажу товару (вітрини, вивіски, упаковка);

−

сувенірна продукція (календарики, блокноти, папки, авторучки і т.д.);

−

поштові розсилання чи роздавання на вулицях (буклети, проспекти,

листівки тощо) та електронні розсилання (спам).
Ми погоджуємось з науковцями [2, с. 4] які стверджують, що інформаційні
впливи, ймовірно, можуть спричинити значну шкоду здоров’ю населення; тому
актуальним є питання про спрямовану фільтрацію таких впливів; це питання
поки що не вирішене й потребує пильної уваги держави та громадськості.
Однак у тому, що «поки що ці впливи мають хаотичний і некерований
характер» погодитися складно.
Як аргумент наведемо приклад пов’язаний із ставленням людей до
власного здоров’я (як більш об’єктивний – стосується більшості людей). З
різноманітної реклами відомо про велику шкідливість для здоров’я людини
збільшення рівня холестерину в крові та корисність регулярного вживання
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статинів (ліки з концентрованим антихолестериновим спрямуванням [7, с. 30]).
Однак останні дослідження фахівців свідчать інше:
– «організм людини фізіологічно й біохімічно є настільки точно й тонко
скоординованою системою, що тривале втручання в той або інший природний
життєвий процес не може залишитися без різноманітних, часто несподіваних
наслідків.

Статини

діють

на

печінку,

інгибируючи

деякі

ферменти

холестеринового обміну. Від цього на якийсь строк виграють кровоносні
сосудини в людей із сидячим способом життя й помірним і сильним ожирінням.
Але в остаточному результаті це втручання у фізіологічну систему, стаючи
постійним, порушує набагато більш складні розумові здатності людей у більш
пізньому віці [8];
– фахівці Нідерландів і Франції зробили такий логічний висновок:
холестирин в осіб старшого віку відіграє життєво корисну роль, бо стимулює
всю імунну систему і цим відчутно підвищує стійкість до різноманітних
інфекцій, а також зменшує ймовірність початку канцерогенних процесів [7,
с. 30];
– нестача холестирину у крові підвищує рівень смертності. Такого
висновку дійшли японські вчені. Відомо, що тим, у кого показники
холестирину занадто високі, загрожує атеросклероз, але боротися з цим треба
обережно. Адже знижений вміст у крові цієї речовини збільшує вірогідність
виникнення раку і зараження інфекційними захворюваннями, погіршує роботу
головного мозку. Холестирин дає можливість засвоювати жирну їжу.
Спостерігаючи за добровольцями, дослідники встановили, що в тих, у кого
концентрація холестирину на децилітр крові була істотно менше 160 – 199 мг,
смертність була вищою у півтора рази [9, с. 17].
– за дослідженнями Ж. Медвєдєва, статини та інші подібні ліки незамінні
для осіб з певною і вже добре відомою генетичною хворобою (0,2% мешканців
розвинених держав), але вони однозначно шкідливі для абсолютної більшості
не лише молодих громадян, а й осіб «третього» віку.
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Однак зазначене не турбує ті фармакологічні компанії, які роблять і
продають статини: світова торгівля ними у 2017 році перевищила 40 мільярдів
доларів. … у США у 2013 році вартість спожитих ліків перевищила вартість
спожитих продуктів» [8].
На нашу думку, наявність спланованого та керованого інформаційного
впливу, основаного на елементарному обмані, в даному випадку, очевидна.
Ще один приклад. «Медикаментозна хвороба», викликана масовим
прийомом сучасних сильнодіючих медикаментів, не виправденим прямою
необхідністю (реальною загрозою здоров’ю) – це типове явище для населення
розвинених

держав

у

епоху

науково-технічного

прогресу.

Статистика

захворюваності та статистика споживання лікарських препаратів виявляє
дивовижну і водночас характерну картину. При відносній сталості чи
незначному загостренні хвороб споживання ліків зростає вибухоподібно, у
десятки разів. Цей вражаючий результат є наслідком кількох процесів…. –
постійна реклама.
Потужні міжнародні фармацевтичні корпорації та концерни щорічно
постачають на світовий ринок не менше 2 – 3 тисяч нових медикаментів.
Будучи зацікавленими в успішному збуті своєї продукції, ці гіганти
фармацевтично їіндустрії витрачають величезні кошти на дуже кваліфіковану
та яскраву рекламу, залучають до неї лікарів, цілі госпіталі та інститути й
активно впроваджують у маси, нав’язують свої препарати. Звідси – грандіозний
«медикаментозний бум», що лише трохи стримується в Україні суто
економічними труднощами. Споживання снодійних, седативних засобів,
транквілізаторів, антидепресантів досягло гігантських масштабів, що в багато
разів перевищують реальні потреби хворих людей. … Не можна не
враховувати, що невиправдано широке використання лікарських препаратів
завдає відчутної шкоди здоров’ю і часто стає причиною нової, набагато
серйознішої хвороби («медикаментозної»), ніж те нездужання, яке стало
приводом (не причиною!) для прийому медикаменту.
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У рекламі, як методі впливу на індивідуальну та масову свідомість,
застосовують різні психологічні ефекти, стимули, що запускають механізми
формування умовного рефлексу … Суспільству залежності його членів
обходяться дорого. Згідно з даними медичної статистики, залежності вбивають
набагато більше людей, ніж усі війни та злочинці разом узяті. Вони відбирають
у людей найдорожче – час, життя й енергію, здоров’я, заважають розвиватися,
стоять на шляху здійснення заповітних бажань [10, с. 30].
Методами реклами є: в пресі – аргументація та переконання; на
телебаченні ефект сугестії (процес впливу на психіку людини, пов’язаний зі
зниженням свідомості та критичності при сприйняття змісту, який не потребує
ні розгорнутого логічного аналізу, ні оцінки). Сила впливу залежить від
наочності, доступності, образності та лаконічності інформації. Ефект зростає,
коли нав’язувана продукція навіюється, відповідає потребам і інтересам
телеглядачів [10, с. 29-30].
Ураховуючи, що реклама направлена на те щоб активно вникнути в
психіку потенційного споживача, привернути його увагу, розбудити бажання,
підштовхнути до вигідних для рекламодавців дій [10, с. 28] значна кількість її
виробників не нехтує використання різноманітних обманів чи маніпуляцій.
Наприклад, у рекламі кондиціонерів – забезпечує охолодження повітря в
приміщені 20 м2. Але ж він охолоджує повітря, яке вимірюється в м3 (об’єм);
різноманітні акції та ін.
Відтак, заклики купувати атакують нас із усіх можливих напрямків. Метро,
шосейні дороги, хвилі ефіру, пошта й навіть небо (креслення літаком буквених
знаків) – усе використовується як засіб безжалісного наступу реклами. Повна
байдужність, з яким реклама ставиться до будь-якої політичної або соціальної
події, уриваючись у передачі незалежно від того, про що йдеться, зводить будьякі соціальні явища до рівня нічого не значущих подій. Таким чином, реклама
на додаток до її загальновизнаних функцій із продажу товарів, культивуванню
нових споживчих запитів і вихваляння системи робить корпоративній економіці
ще одну неоціненну послугу. Її втручання в усі інформаційні й розважальні
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програми знижує й без того низьку здатність аудиторії критично оцінювати
тотальний характер освітлюваної події або проблеми [11].
Діяльність сучасної людини неможливо уявити без спілкування з
оточуючими людьми. Значною мірою це стосується і менеджерів, економістів,
керівників різного рівня. Адже уміння грамотно спілкуватися є однією з
найважливіших умов досягнення ними професійного успіху. Діяльність людей
даних професій носить яскраво виражений комунікативний характер, оскільки:
1)

передбачає встановлення контактів шляхом спілкування практично у

всіх сферах життєдіяльності: соціально-економічній, духовній, моральнополітичній та ін.;
2)

пов’язана з підготовкою і проведенням переговорів, встановленням

ділових і компетентних взаємостосунків з партнерами;
3)

спрямована

на

досягнення

взаєморозуміння

у

всіх

ситуаціях

спілкування: ділового, дружнього, сімейно-побутового, світського та ін.
С. Кара-Мурза надає таке визначення маніпуляції – засіб влади, спосіб
панування шляхом духовної дії на людей через програмування їх поведінки.
Ознаками маніпуляції є: вид духовної, психологічної (неусвідомленої) дії (а не
фізичне насильство, загроза або усвідомлений розвиток мотивації); мішенню
дій маніпулятора є дух, психічні структури людської особистості [12, с. 37].
Відтак, маніпуляція – вид психологічного впливу, митецьке виконання
якого веде до прихованого збудження у іншої людини намірів, які не
співпадають з її актуально існуючими бажаннями [13, с. 540].
Особливостями

сприйняття

людиною

інформаційних

впливів,

що

сприяють проникненню негативних проявів, на нашу думку можна вважати:
−

лінь самостійно мислити, аналізувати, порівнювати та перевіряти

інформацію, що надходить. Чутки та плітки, що пошепки обговорюються під
час перерви на роботі, в кулуарах чи по телефону, часто бувають безжалісними,
і навіть у випадку всієї своєї безпідставності та неправдоподібності нерідко
негативно позначаються на стосунках з колегами. На жаль, навіть явно
неправдива інформація, що поширюється за допомогою пліток, може
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вчених

(експериментально

підтверджену), що досліджують проблему сприйняття та верифікації чуток в
Інституті еволюційної біології імені Макса Планка, плітки й вигадки впливають
на наше уявлення про людину набагато більше, ніж пряме спостереження за
вчинками і словами цієї людини. … У всіх випадках плітки формують
репутацію обговорюваних людей. … З’ясовано, що при наявності неприємних
чуток люди воліють міняти свою думку про інших, пристосовуючи її до думки і
сприйняття авторитетних осіб. Оскільки думка якихось конкретних людей
може бути для людини важливішою, саме чутки й плітки, поширювані цими
„важливими” людьми, несуть негативні наслідки [14, с. 7];
−

стереотипність, лінійність мислення. Деякі американські вчені

заявляють, що юрба людей поводиться на зразок череди баранів: вона сліпо йде
за одним або двома лідерами, які, начебто, знають, куди йти. Вони (учені)
провели серію експериментів: добровольців попросили побродити великою
залою, не розмовляючи один з одним. Серед учасників вибирали кілька людей,
яким давалися більш чіткі інструкції, якого маршруту варто дотримуватися.
Виявилося, що задати напрямок руху групі людей чисельністю не менше ніж
200 осіб може „інформована меншість”, що становить усього лише 5%.
„Череда, що залишилася,” – 95 % – несвідомо йшла за лідерами. У більшості
випадків учасники експерименту взагалі не усвідомлювали, що їх хтось веде.
Отже, більшість людей воліє прямувати за лідером, навіть якщо провідник сам
не знає, куди йти. Дослідників під час роботи вразив ще один факт: якщо
людині показати коротший шлях, вона все-таки віддасть перевагу старій дорозі
і тією самою дорогою поведе за собою інших [15, с. 21];
−

схильність народів, особливо слов’янських, до підкорення;

−

віра друкованому слову чи вербальному повідомленню у ЗМІ (особливо

у людей старшого віку та тих, що проживають у невеликих містах, селах тощо).
Учені з’ясували: немає жодної людини, яка хоча б раз у житті не збрехала.
Психологи та правоохоронці впевнені, що таких людей можна викрити за
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виразом обличчя й характерними для брехунів жестами. При цьому головне –
уважно стежити за поведінкою людини [16, с. 12].
Варто підкреслити, що дані ознаки є опосередкованими (при їх аналізі
необхідно враховувати звички, стан співрозмовника, обставини в яких
відбувається

інформаційний

вплив

тощо)

тому

ймовірність

наявності

негативних проявів напряму залежить від кількості виокремлених ознак та їх
наявності за різними каналами впливу і способами здійснення – чим більше
ознак, каналів впливу і способів здійснення задіяно, тим більша вірогідність
наявності негативних проявів інформаційних впливів.
Отже, погоджуємося з Н. Вукіною [5], що існує принаймні три причини,
чому саме тепер необхідно розкрити сутність негативних інформаційних
впливів з метою розвитку вмінь виявляти їх прояви, як однієї з педагогічних
умов формування критичного мислення сучасного майбутнього спеціаліста.
1. Ми користуємося мовою, яка часто є маніпулятивною і шкідливою. Ми
мислимо стереотипами, говоримо стереотипами, інколи не замислюємося над
значенням слів, які використовуємо.
2. Усі ЗМІ контролюються або великими корпораціями або політиками, які
маніпулюють нашими поглядами.
3. Інтернет, цей „середньовічний ярмарок не відфільтрованих послань”, як
його назвав Ч. Темпл, усе частіше стає для нас основним джерелом інформації.
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KAPITEL / CHAPTER 1.6
THE "LANGUAGE" OF THE SEA: SEA COLLECTIONS (CULTURAL
PRACTICES OF VISUALIZATION AND IDENTITY)

«МОВА» МОРЯ: КОЛЕКЦІЇ МОРЯ (КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА
ІДЕНТИЧНОСТІ)

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-006

Морська тематика завжди актуальна та приваблива, і не тільки для
науковців, а й для представників таких спеціальностей як дизайнер, модельєр,
флорист тощо. Морські атрибути та аксесуари використовуються в різних
сферах нашого життя, як свідчить практика дуже успішно. Це бренди,
логотипи,

модний

одяг,

декоративно-прикладне

мистецтво,

ювелірне

мистецтво. Спектр об’єктів дослідження великий.
Ми вважаємо, що будь який артефакт – це «культурний текст», який нам
залишає сама природа чи автори творів; це специфічна мова символів, кодів, за
допомогою якої нам передається інформація. Більш широке визначення терміну
«артефакт» надає Кшиштоф Квасневський, автор статті «артефакт» в
«Етнологічному словнику». Згідно його виснвкам артефактом є «частина
природи, яку виокремлює людина, і яка показує його цілеспрямованність до
задоволення потреби у вираженні почуттів та думок. Артефакт не повинен
обовязково бути створеним, достатньо, якщо він буде виокремлений з інших
природніх обєктів за допомогою певних критеріїв Людина стає соавтором,
сотворцем тільки тоді, коли надає особливого значення та цінності речам»
[1, с.35-51].
Ще один дослідник «світу речей» Кшиштоф Помян у своєї книзі
«Колекціонери та пам’ятки культури» наводить термін «семіофор». На нашу
думку, сам цей термін підходить до нашого дослідження морських символів та
артефактів.

«Семіофори це такі речі чи об’єкти, які не мають первинного

призначення та використання. Функціональне призначення їм надають самі
люди, а їх мета – змінювати інші об’єкти цілком чи частково. Семіофори
завжди мають зв'язок з людиною і взаємно формують один одного. Це
посередники між глядачем та невідомою сферою, тому вони є засобами
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комунікації, яка заміщує мову» [1, с.55-57]. Нам близька думка автора про те,
що семіофори чи артефакти повинні мати певні характеристики, які викликають
зацікавленість дослідників, наприклад, рідкісний матеріал виготовлення, чи
приваблива форма. Саме такі на нашу думку і є морські артефакти та атрибути.
У нашій статті ми розглянемо такі морські об’єкти – «артефакти»:
1. Збирання

морських

ракушок

(конхіофілія)

як

розвага

та

хобі

аристократів.
2. Маяк – як культурний символ.
3. Морські музеї та експонати.
Конхіофілія – це колекціонування морських раковин (мушлей). Відомо, що
морські мушлі виконували крім декоративних функцій ще й практичноужиткові (наприклад, як предмет на пляжах на островах на Цейлоні та Фіджі, у
Китаї та Індонезії). Раковини у давніх народів вважалися святими атрибутами,
використовувалися для виготовлення знаряддя для охоти, праці, для жіночих
прикрас, музичних інструментів, посуду. Також відомі випадки, коли ними
розраховувалися як грошима, це були символи влади та військові відзнаки.
Найвідомішими раковинами вважають раковину молюска каурі та
пурпурного равлика Murex brandaris, які відрізняються своїм яскравим
кольором та розміром [2].
Дуже цікавим для нашого дослідження стала монографія доктора
філософських наук, доцента кафедри культурології, мистецтвознавства та
філософії культури Державного університету «Одеська Політехніка», Лади
Прокопович.

Монографія

присвячена

культурологічному

осмисленню

ювелірного мистецтва, а саме інтерпретації ювелірних виробів як «тексту
культури». Одна з глав монографії присвячена аналізу культурного артефакту
– морська ракушка. Як вказує автор Л. Прокопович «у кожного з народів
існувала своя сакральна раковина. В Індії, Китає та Тибеті – це турбинелла пір
ум – символ бога Вішну. У Давній Греції – харонія нодіфера – труба
міфологічного тритона. В Японії – ципрея лурида – суто жіноча раковина. У
Давньому Єгипті – ципрея пантери на – талісман фараонів. В Центральній та
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Південній Африці – ракушка каурі, яка прикрашала ритуальні маски» [3]. У
монографії представлено багато малюнків, на яких зображено твори
декоративно-прикладного мистецтва: кубок-наутилус (перламутрова раковина,
Голандія, на стор.47); рукомийник з перламутровій раковині у серебряній
оправі, Антверпен, стор.49); та приклади власних виробів авторки монографії
(малюнки 26 та 27 на стор.50) [3].
Як вид колекціонування збирання морських ракушок стало відомим у XVІІ
-

XVІІІ

ст.

Відомими

конхіофілістами

були

такі:

Калігула,

Еразм

Ротердамський, король Франції Людовик ХІІІ, Альбрехт Дюрер, Петр І, Марія
Терезія (імператриця Австрії), Хірохіто (імператор Японії) та інші [2].
У Російську імперію це хобі привіз Петр І, і з тих пір воно стало хобі
аристократів. І, пізніше, з розвитком технічного прогресу, а саме винахидів
аквалангів, добич та збирання морських раковин стає дуже доступною та
прибутковою справою. Поряд з простим збиранням розпочинається і
дослідження морських глибин та життя. В Петербурзі організували перший
клуб конхіломанів, на чолі якого було обрано військового моряка в минулому,
Віктора Карпова. В його особистій колекції більш, ніж тисяча екземплярів
морських раковин та молюсків, серед яких справжньою прикрасою стала
білосніжна раковина Течерія Прекрасна [2].
Перші колекції звісно були переважно приватними, потім володарі
передавали їх в публічні музеї, наприклад, Музей природної історії (м. Лондон),
музей у Вашингтоні при одному з університетів, музей Московського
імператорського університету (сьогодні Зоологічний), де зберігалася колекція
відомого мецената Павла Демидова.
У наші часи відбуваються виставки та проводяться фестивалі декоративноприкладного мистецтва, де цей символ моря є головною прикрасою та об’єктом
творчих пошуків. Звісно, що сьогодні функції морських раковин обмежуються
лише декоративною, естетичною. Наприклад, одеситка Єкатерина Шелігіна
створює великі морські раковини із стеклярусу і вони стають справжніми артоб’єктами, виготовляє брелки, магніти, картини [2].
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У Харкові проводилась виставка ракушок з приватної колекції, з музею
Feldman Family Muzeum. В експозиції было представлено більш, ніж дві тисяч
екземплярів [4].
Маяк – це дійсно культурний символ, артефакт культури, який має багато
смислів: для моряків – це символ – орієнтир шляху в морській пучині; для
віруючого – це символ надії на майбутнє. В своєму науково-методичному
посібнику «Путівник мандрівника Україною», на обкладинці ми розташували
зображення маяка, від якого йдуть різні шляхи. Тому, на нашу думку, для
туристів маяк – це символ нового (нових шляхів, нових зустрічей тощо) [5].
Як вважають самі моряки, маяк – це самий надійний пристрій і механізм.
Він працює в будь яку погоду та в будь яких обставинах. Усього в Україні
більш ніж шестидесяти маяків, перші з яких було побудовано ще у першій
половині XІХ ст. більш дес’яти з них знаходяться в Одеській області
(Григорійевський маяк, Лузановський маяк, Одеський маяк, Одеський маяк
на даху,

Воронцовський

маяк,

Ільїчівський

(Черноморський)

маяк, Санжейський маяк, Днестровсько-Цареградський маяк, Маяк Будаки,
Маяк Шагани, Маяк на о. Змїний). На жаль, не всі з них відкриті для
відвідування. Серед доступних для туристів, і такі, що включені в туристичні
маршрути України можно назвати: Воронцовський маяк (м. Одеса), Сіверс
Передній (м. Миколаїв), Геничеський та Аджигольський маяк (в Херсонській
області). Маяки мають свою історію, а деякі з них можна віднести до Книги
Рекордів Гіннеса. Наприклад, Аджигольский маяк вважають найвищім в
Україні (він 64 метри), Хаблівський задній маяк – знаходиться у полі, а
Воронцовський маяк маяк визнали четвертим в світі електричнім маяком [6].
Як ми вже відзначили раніше, у кожного маяка існують своя цікава історія
і легенди. Так, в Одесі є маяк, який можна побачити з однієї з келій в Одеській
духовній семінарії, так звана «келія Паустовського». Саме сюди завітала група
мариністів – художники, письменники, журналісти, під час виїзної 33-ій каюткомпанії «Морська бібліотека Одеси». Цей факт описано в біографії самого К.
Паустовського, який відвідав Свято - Успенський монастир у другий свій
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приїзд до Одеси у 1915 році. Келія знаходилась на другому поверсі навчального
корпусу Одеській духовній семінарії, де її ректор, Дмитро Яковенко провів
цікаву бесіду з відвідувачами. В свою часу директор бібліотеки імені
К.Паустовського, Карина Апарінова повідомила цікавий факт про те, що під час
свого перебування тут, Паустовський почув молитву Ефрема Сіріна, яку потім
дуже часто пригадував в тяжкі хвилини свого життя. «Серед восьми духовних
семінарій України Одеська займає одне з провідних місць. Маяки - духовний та
життєвий вже друге століття знаходяться поряд на мисі, - розповів ректор [6].
Потім була екскурсія на маяк, де його керівник Яків Нечай провів
екскурсію. Повідомив також, що це був один з перших маяків, побудованих в
Одесі. Це відбувалося у 1827 році за ініціативою та на кошти місцевих
торгівельних громадянських спілок, у тому числі і на кошти з монастиря.
Землю під побудову маяка подарував молдавський дворянин Тиєтул, який не за
довго до цього став свідком жахливої трагедії – люди прийняли вогні кострів за
вогні маяку і розбилися на човнах о прибережні скелі. Архітектор інженер
Гаюї. Маяк було побудовано у формі кам’яної круглої башти з 11-тю лампами,
які по-перше заправляли риб’ячим жиром. У 1901 році маяк перенесли
вглибину мису із-за проблем з землею. Більш ста років маяк обслуговувала
родина Захарових [6].
Морські музеї та експонати. В Україні є дуже відомі морські музеї, з
різними «морськими» експонатами. Наприклад, одеський музей морського
флоту України у місті Одеса, який був створений у 1920 році моряком та
художником В.А.Ченцовим. Тематика його була присвячена розвитку
торгівельного флоту України. Серед експонатів музею було багато фотографій,
картин, рукописів, технічної та наукової літератури, а також моделі суден,
якорів, безліч морських пристроїв та приладь, яким більш дев’ятисот років,
макет якорів. Окремий зал складала колекція мистецьких мариністичних творів.
29 квітня 2005 року музей горів, і під час пожежі було знищено дах, перекриття
та майже усю експозицію (унікальні компаси, штурвали кораблів. Музей
відновили, але у 2015 році він знову горів. З 2016 році експонати музею
MONOGRAPH

64

ISBN 978-3-949059-16-2

Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies

«European Science» Book4 Part 8

виставляються у музеї Одеського морського порту імені Ф де Волана [7].
Найбільш цікавими вважали колекцію якорів, серед яких якір Матросова,
Хохловьский, Адмиралтейський. Для моряків якір – це символ надії,
впевненості, сили. Маяки – це унікальне явище, яке пов’язано не лише з
історією та традиціями моря, а й не менш цікавою сторінкою мистецтва, яке
має назву «маячна архітектура» і є явищем технічної культури.
Музеї морських артефактів існують не тільки в Україні (храм-маяк, в
якому знаходиться музей катастроф
Австралійський

національний

на воді – в Криму). Наприклад,

морський

музей,

який

знаходиться

під

керівництвом департаменту комунікацій та мистецтва. Міжнародний морський
музей Гамбурга, де є зібрання творів живопису. Морський музей у Мельбурні у
вигляді баркаса, призначений для відвідування школярів, з інтерактивною
галереєю, сувенірним магазином та місцем для пікніку. Музей-маяк в НьюЙорке.
Морські музеї на думку дослідників вважаються ідеальним місцем для
збереження традицій моряків, «мови» морських артефактів, яка є дуже
символічною та умовною.
Символи та знаки – це один з найбільш універсальних, стійких та
ефективних інструментів будь яких комунікацій. Морська символіка, на наш
погляд найбільш багата на різні значення та інтерпретації. Наприклад, символ
«моря», «хвиль» - це синонім нескінченності часу, вічність. З морем пов’язані
такі поняття як бездоння, глибина, пучина, – і вони несуть негативну ознаку.
Море пов’язано з чистотою та мінливістю. Якщо пригадати історію та
міфологію, то можна відзначити, що в Античні часи людина вважала море
символом родючості та неродючості одночасно. Греки та Римляни приносили у
жертву морю бика, як символ багатства та родючості. І у них же море було
тісно пов’язане з образом жінки, матері. Деякі жінки-богині своєму
походженню мають бути вдячними морю. Наприклад, єгипетську богиню Ізиду
та вавилонську Іштар називають «володарками моря», «зірками моря».
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Афродіта – «народжена з моря» - відома як богиня краси та кохання, але
підтримувала жителів островів, рибалок.
У культурі різних народів існують обряди та звичаї, пов’язані з морем. В
Італії дожі – правителі організовували церемонію «заручин з морем», кидаючи
в море свій перстень [8].
Ще один символ, який несе в собі багато різних змістів і зустрічається в
різних видах мистецтв - це корабель. В Єгипті наприклад, модель човна чи
корабля клали у гробницю під час похорон фараона, для того, щоб облегшити
померлому перехід в «інший світ». Одним з значень цього символу є таке:
корабель – це символ довіри, спасіння, безпеки. Тертулліан порівнював
корабель з самим місцем, де проводилось богослужіння, «нефом».
Найвідомішими кораблями як художній образом в кіномистецтві,
ізомистецтві та театральному мистецтві (тобто візуальних видах) є такі
приклади: «Корабель дурнів» поема вченого та письменника Себастьяна Бранта
– в якому йдеться про корабель повний дурнів і вони відправилися в
«дурацький рай». Картина відомого художника Х. Босха має таку ж саму назву
і розповідає нам про компанію людей на підпитку. О.Грін залишив в своєї
творчої спадщині «Червоні вітрила», де зображає корабель як символ надії,
бажань та романтики. Корабель-бунтар, революціонер Крейсер «Аврора» символ революцій. «Титаник» - символ трагедії.
Корабель та його різновиди зображали на гербах, емблемах тощо.
Наприклад, емблема Одеській кіностудії чи герб із зображенням корабля у
таких країнах – державах, які відстоювали свою незалежність, і розуміли цей
знак як символ досягнення мети [9].
Звісно, це не всі предмети, які нам залишила морська стихія. Ми лише
доторкнулися у своєму дослідженні до їх «мови», їх життя та інтерпретації
змістів в сучасному світі. Ми лише можемо стверджувати, що лише
потрапляючи в колекцію (чи то приватну, чи то музейне зібрання0, такі
предмети набувають цінності та привабливості. Колекції є критерієм
ідентифікації як індивіда, так і групи (народу, етносу, нації). Завдяки колекціям
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та артефактам, ми «можемо пізнавати себе та ідентифікуватися самі з собою»
[1].
Таким чином, аналізуючи та досліджуючи світ речей та артефактів ми не
тільки пізнаємо себе, а й продовжуємо своє активне соціальне життя, показуємо
своє відношення до матеріальним благам, познаємо новий невідомий світ,
вивчаємо нову для нас «мову» символів, кодів та знаків культури, і
ідентифікуємо себе в сучасному глобальному суспільстві взагалі, та в
національній культурі зокрема.
Малюнок 1.
Один з найнезвичайніших маяків знаходиться в Одесі на даху дома № 5
по вул. Преображенській. Має назву «Одеським створним» (чи «заднім
маяком створа») і доповнює відомий усім Воронцовський маяк. Його висота
54,9 метрів, а дальність – майже 30 км (16 морських миль)

Малюнок 2.
Експонат морського музею в Одесі
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Малюнок 3. Емблема Одеській кіностудії

Малюнок 4. Приклади кубків -наутілусів
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KAPITEL / CHAPTER 1.7
INTERCULTURAL IMPACTS OF SOCIAL MEDIA USAGE FOR
INTERNATIONAL STUDENTS IN THEIR EDUCATIONAL SITUATIONS:
THE CASE STUDY ON AFRICAN STUDENTS IN SAKARYA UNIVERSITY
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Abstract
In this contemporary world, social media usage plays a significant role in
adaptation process of international students in their educational situations. This study
examines intercultural impacts of social media usage on African students in Sakarya
University. Analyzing intercultural impacts of social media usage, empirical data
have been collected from African students of Sakarya University through different
methods of qualitative research. Data were notably collected from interviews. With
the different theories, three key findings have emerged in this research. In academic
adaptation, the cultural capital theory is used to illustrate cultural mobility for
analyzing learning environment in host environment. It has been discussed that
language barriers lead African students to the stress and frustration in their education.
Thus, social media usage determines pedagogic and communication means to learn
Turkish language. In psychological adaptation, the AUM theory portrays uncertainty
and anxiety in the host culture. It was used to improve cross-cultural interaction
skills. As a result, social media usage alleviates the feelings of homesickness in
educational milieus. In socio-cultural adaptation, the acculturation model theory was
utilized to describe the conditions of cultural changes multicultural environment. It
has been confirmed that social media usage is a positive strategy in cross-cultural
contacts to provide effective communication among students. As conclusion, social
media usage plays a considerable role in the educational adaptation process of
African Students in Sakarya University.
Keywords: Social media, intercultural impact, African student, Sakarya
University, Cross-culture,
1. Introduction
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The coming of the internet has emerged the drastic change of communication
media in the world. From this context, the new technology has brought human
interaction and society to interconnected and complex level. It is obvious that the
technological devices have transformed humans’ perception in this age of digital
communication when communication and culture have increasingly interlaced each
other. Chen, W. (2010) illustrates that “the impact of digital or new media on human
society is demonstrated in the aspects of cognition, social effect, and a new form of
aesthetics.” Technological devices connect us continuously to the world with other
people. Through this digital connection, the deluge of information threatens our daily
life because billions of messages are exchanged around the world every day. Hence,
social media networks are an integral part of our everyday lives both in the offices
and private issues.
In addition, social media usage is an essential force that accelerates the trend of
globalization to transform most of all aspects of human society. From this
perspective, “Globalization has changed the perception of what a community is,
redefined the meaning of cultural identity and civic society, and demanded a new
way of intercultural interaction (Cheng & Zhang, 2010).” Therefore, the
technological devices are constantly seeking our attention through innovation
perspectives. It is obvious that digital media are essentially focused on keeping on
changing the way that people think, act, and live. They can also permit the extension
of unlimited audience for spreading information to larger number of people. It has
been confirmed that “Transnational social networks are established and maintained
through the use of social media (Andrade, et. Al., 2010). Keeping in contact with
families and friends in the home country has been identified as a major purpose for
using social media, providing the social and emotional support needed to help adjust
to the new environment.
2. The purpose of the study
The main objective of this research is to analyze intercultural impacts of social
media usage on African students in Sakarya University. Understanding intercultural
differences in educational situations, social media usage can be analyzed on how
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African students can adapt multicultural environments in their educational situations.
It is asserted that “People use social media to learn about their host countries,
establish and maintain relationships, and stay informed with events in their home
countries. Communication and interaction are key factors that influence how social
media impacts intercultural adaptation (Rebecca, S., 2011).” Therefore, this research
specifically attempts aiming at:
1)

Analyzing how social media usage is perceived by African students

while studying in Sakarya university;
2)

Examining social media usage as a social way that strengthens students’

relationships in their educational situations;
3)

Illustrating intercultural impacts of social media usage as a social way

that enables African students in Sakarya University to adapt with multicultural
environments in their educational situations.
4. Theoretical framework
In fact, this chapter attempts to examine the social media usage through a
thematic literature review in descriptive contextualization about social impacts based
on theoretical framework. According to Coakley (2015:26), “theories provide the
means to see things from new angles and perspectives.” In this regard, this study is
guided by 4 theoretical approaches namely the acculturation model, the cross-cultural
adaptation model, AUM Theory and the cultural capital theory. These four approach
models give a framework of how African students in Sakarya University live in their
new social environment and how they try adapting the new culture by using social
media in their educational situations.
5. Methodology of the study
This study is conducted through qualitative method research such as a semistructured interview which is one of interview types whose aim is to help collecting
and gathering deep data in qualitive research. This kind of interview collects details
information in a somewhat conversational style. Semi-structured interviews are often
used when the researcher wants to delve deeply into a topic and to understand
thoroughly the answers provided (Harrell & Bradley, 2009).” According to Bryman,
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A. (2004), “qualitative research collects data qualitatively, and the method of analysis
is also primarily qualitatively”. Thus, the above method is effective to identify
intangible factors such as social norms.
In fact, interviews from African students of Sakarya University were analyzed
by using content analysis because the content analysis is a method commonly used in
social sciences and is therefore a viable choice of this research. In further details,
Tesch, R. (1990) illustrates the goal of content analysis is to provide knowledge and
understanding of the phenomenon that describes the content reference to the
meanings, contexts and intentions contained messages to the following basic steps
for: (a) developing a research question; (b) defining the population (c) directing a
research design; (d) gathering data; (e) interpreting the evidence. Overall, using
qualitative content analysis in a research, it focuses on the characteristics of language
as communication with attention to content or contextual meaning of the text.
6. Selection and sampling of the study
In this study, the sample population is practically made up of 66 African
international students who are originated from African countries. The research
particularly focuses on African students from different academic and cultural
backgrounds who are still studying in Sakarya University. Kothari, (2004:123)
defines coding as “the process of assigning numerals or other symbols to answers in
such a way that responses can be put into a limited number of categories or classes”.
For the research, the participants have been chosen purposely depending on the
information and the data that they could generate for the study. Because of this, the
sampling method implemented in this research is purposive sampling. Due to the
study population where the participants were selected. This is very useful to select the
participants who have in-depth information and interest in the research. The
researcher tried to select participants purposely who are very active and have enough
information on the research problem. In addition, the selection process was based on
the selection of students from different African countries in order to make the data
more diverse and comprehensive. The code names are attributed to informants
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because their personal names will not appear. But the abbreviation coding of their
respective countries are shown in the presentation of the data.
7. Results and discussion
Purposeful sampling has also been to refer to the intentional selection of the
participants for having a better understanding of intercultural impacts of social media
usage. In order to develop a comprehensive perception, it is mentioned that
“purposeful sampling was used to provide multiple perspectives of African students
to comprehend the social phenomenon”(Creswell, J. W., 2007). In fact, 66 African
students as interview respondents were purposefully selected to participate in this
research. However, due to the Covid-19 outbreak, this research did not unfortunately
balance the participants in terms of gender and numbers. Most of responses were
carried out from the minority respondents rather than the majority. Availability for
participation refined respondents for time and place of interview representation.
Analyzing intercultural impacts of social media usage on African students in
Sakarya University. According to Blandford (2013), interviews are the best suited for
understanding people’s perceptions and experiences. Interviews of African students
of Sakarya University have successfully been realized through internet. Broadly
speaking, interviews are realized through internet and telephone channels because
“the primary reason that one might conduct a qualitative interview is to reach a
sample population that is geographically diverse locations (Berg, 2001)”. Therefore,
all interviews have been recorded with the prior permission of informants. The
summary of research participants are illustrated as below:
Table1: Summary of research participation
Countries Gender
28 African Male
Female
countries

Level of education
Undergraduat Master
e

Participan 56
10
39 (59.09%)
14
ts:
66 (84.84 (14.15
(21.21%)
(11.04%)
%)
%)
Source: Made by the author based on the collected data
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This study was conducted through interviews with 66 African students from 28
African countries who participated in the interviews. From the total participants, 56
(84.84%) were male, 10 (14.15%) were female, 39 (59.09%) were studying in
undergraduate programs, 14 (21.21%) were studying in Master programs and finally
13 (19.69%) were enrolled in PhD programs. All of them were selected from the
different faculties and departments in Sakarya University. This case study intends to
bring the understanding of the complex issue of using social media whose impact is
dealt in the research field. From that context, focusing on intercultural impacts of
social media usage, this study attempts to examine these elements.
7.1. Academic adaptation of African students in Sakarya through social media
usage
Language barriers impede the majority of African students in Sakarya
University for adapting both academic and socio-cultural environment. It is identified
the major source of problems for African students in Sakarya is based on language
ability. Regarding factors affecting majority of African students are academic burden
about language barriers which lead them to psychological stress and frustration.
Learning in language of the host country is not easy for them. Thus, African students’
language performance entails how social media usage could actively involve them in
learning Turkish language. This is learnt to acquire knowledge which is useful for
their life experiences. Social media usage is entailed to learn Turkish language skills
for helping them to adjust in Sakarya University.
According to Juncho et al., (2011), it is

mentioned that, “Social media

applications, especially Social Networking Sites (SNSs) have been an innovative and
influential tool with which international students are engaged both in an out of
classroom for learning purposes.” Furthermore, Grayson, J. (2010), illustrates the
cultural capital theory to analyze international students’ accumulation which
contributes to educational practices in a multicultural setting whose analysis will
provide a useful lens for grappling with students’ wider experience overseas to help
in settling international students in their different cultural environment In short
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words, cultural capital theory plays a constructive role in education particularly with
performance of African students in Sakarya University.
In this study, interview results confirm that language is the key access to open to
the culture of the host environment. Many participants agreed to have learned Turkish
language skills through social media and conclude that they language level is more
important in academic adaptation. One of the interviewed has confirmed to adapt
easily in Sakarya University by using social media as it is portrayed, “Social media
usage helps me learning Turkish language because there are different ways of
learning [foreign languages] for example, I can watch documentaries through social
media (CAM6).” Indeed, one of the main issues that has been signaled is academic
adaptation in the learning environment. Sakarya University has requirement of
publishing the entire academic period of studying. It systematically plans academic
activities such learning process, reading materials, group assignments and selecting
examinations. The major factor is to understand the learning environments from
which African students come from.
Moreover, adjusting to a different cultural learning environment could be
challenging and varies accordingly to individuals. Most of African students do not
understand what are taught in the classrooms. Using social media is considered as a
second rescue to revise their lecture classes. This is highlighted by KEN1, “Social
media helps us so much, or instance when you don’t understand a lesson in the class,
at evening you may watch some video courses through YouTube, you will understand
more in the simplest way”.It is stressed that YouTube is likely main source of usage
amongst social media as a mean of pedagogy. However, less level in Turkish
language makes African students not to be able to express themselves as free as they
can. They are unable to ask questions in classroom. All in all, academic adaptation
requires some skills which can be learned from social media. So, poor language
ability has also negative impact in their educational situations but social media usage
is one of the solution.
7.2. Psychological adaptation of African students through social media usage
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When language ability is lower for African students in Sakarya University, this
situation creates the sense frustration because they could not hear or understand
clearly what the lecturer is being said in the classroom. From that context, they are
hindered by anxiety and uncertainty. To analyze psychological adaptation, it is better
to focus on AUM theory which is a “cultural-learning approach which proposes
problems of cross-cultural adaptation result from not understanding of host culture
(Ward & Kennedy, 1999).” Therefore, the SNSs facilitate the cross-cultural
adaptation to African students when they foster intercultural contacts in socio-cultural
supports to one another in Sakarya University.
Social media usage plays a significant role in psychological adaptation when
personal traits create a background where psychological adaptation is positively taken
as result of adjustment and friendship. This happens for the first arrivals of
international students in a host environment, they mostly fall into the crisis stage
whose results is often characterized by culture shock. It is one of the worst times of a
sojourner because the period of anxiety starts to confront him/her as consequence
school failure. According to the statement of RCA2, it is said that, “Social media
helps me to develop my intercultural adaptation at Sakarya University especially in
doing my homework and research activities. All of them I learn them from social
media”.
Psychological adaptation deals with newcomer residents in a different cultural
setting through a cross-cultural adjustment process which is considered as “the
entirety of evolutionary process an individual undergoes vis-à-vis a new and
unfamiliar environment (Kim, 2005).” It is noticed that international students need to
recover from culture shock to adapt to the new culture in the two successful ways:
contact in her/his home and host country. This helps them to “improve (1) adjustment
in educational milieus with people from his/her region, (2) friendship with local
students from his/her classrooms. In other words, this model ends up with positive
results as improving friendship and adjustment in a host country (Bochner, S.,
1986).”
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In fact, Aghaee, N, M. (2010), confirms that international students experience
psychological problems as depression and loneness whose result is lower academic
performances because of pressure, shame, regret and disappointment. In addition, the
study of Church (1982), demonstrated that cultural adjustments illustrate adaptation
involvement of international students in psychological elements. Thus, African
students use social media to value good interaction among others as practical tool to
spread message for adjustment information in educational situations as it is showed.
Figure 1: Illustration of Stages in Recuperation Model
Honeymoon
Adjustment

Recovery
Crisis

Source: Lysagaad’s (1955) U-shaped curve
The honeymoon stage starts when international students start the new life
experience in the host culture. They discover new things which are generally
observed exciting in their eyes. This type of adaptation process is often positive to a
sojourner. Anxiety period ends when an individual feels comfortable in the host
environment. Once overcomes culture shock after a long period of experience, they
begin integrating in a host environment where stage is called recovery. As it is
shown in the Lysgaard’s (1955) U-shaped curve in the figure 2 then, the sojourners
fall into the crisis stage (i.e., culture shock). The Rebecca’s study has demonstrated
the impacts of contact with hosts and cross-cultural self-efficacy based upon
international students’ successful socio-cultural adjustment, which is a psychological
model communication and interaction to emphasize the key factors influencing social
media as intercultural impacts intercultural to psychological adaptation process
(Rebecca, S., 2011). In total, social media usage plays an important role in creating
new forms of multicultural relations.
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7.3. Socio-cultural adaptation of African students in Sakarya University
Socio-cultural adaptation process is an ability steps which enable a sojourner to
adapt in a society or cultural environment. Adaptation process in the host country
requires some knowledge and skills which are adequately relate to close previous
cross-cultural experiences such as cultural distance and expectations as well as
cultural identity (Ward & Searle, 1990). African students are in contacts with Turkish
culture for the very first occasion in using social media as it is revealed, “[Social
media usage] helps me to deal with my friends in social situations as exchanging
about school courses. Besides that, it helps me to know what is going on in my
[Sakarya] University and also the world at large (IVOR2).” This emerges difficulties
that impede African students’ socio-cultural adaptation. According to Triandis, F.E.,
(2017), cross-cultural adaptation is a complicated process because of the shortage of
knowledge of the host environments’ culture and language. It is a process of
adjusting one’s self into the culture and norm of the host environment.
From this regard, the learning model illustrates intercultural adaptation process
as a way of understanding and learning sociocultural traditions and norms of the host
culture. ETHI1 explained that, “Social media usage helped me in so many ways, to
make new friends [in Sakarya University], discuss ideas; learn languages, news.”
Also, social learning perspectives namely learning behavioral, perceptual rules and
academic norms of the new environment are important to entail the adaptation model
where participation competence in academic interaction is utilized to engage
university instructions. In fact, BDI8 “The usage of social media helps me stay
informed of any events happening in the Sakarya University, also it allows me to meet
people living and studying here. In short, it makes friendships and learns from
foreign cultures (CHAD1) Student’s capacities and pedagogical purposes are
determined by interaction competence in classroom activities. Using social media in
academic interaction improves instruction competence in Sakarya University.
In summary, Beil and Mayor (2018) illustrates that “cross-cultural adaptation is
a process which is very tough and frustrating moment when an individual stranger
struggles to adapt and manage his/her life in a new environment”. The factors that
MONOGRAPH

78

ISBN 978-3-949059-16-2

Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies

«European Science» Book4 Part 8

may contribute to the cultural adaptation process of a stranger can be positively and
negatively analyzed. This depends upon the individual conditions which could
change the adaptation process. International students the opportunity to improve their
cross-cultural communication skills which will ultimately improve their crosscultural contacts.
Conclusion
This study has illustrated that social media play capital role to help them
adapting in the social host environment. In fact, sixty six (66) informants, from
different twenty eight (28) African countries, have participated in this study. The data
utilized in this study have been collected from primary and secondary sources. Then,
four theories such as cross-cultural adaptation theory, cultural capital theory,
acculturation model theory and AUM theory have been used to assess intercultural
impacts of social media usage. Three types of adaptation have been analyzed such as
academic, psychological and socio-cultural adaptations are examined to get results of
this study. In fact, academic adaptation of African students in Sakarya University is
based on the cultural capital theory which describes individuals’ abilities and
competences to promote cultural mobility in academic adaptation process. It is
revealed that language barriers impede African students from adapting adequately in
their academic life. Social media usage is an essential factor of learning Turkish
language skills in Sakarya University. Psychological adaptation of African students in
Sakarya University is based on the AUM theory that constructs uncertainty in the
behaviors and values embodied individuals from the host culture. The result show
that social media usage helps them to alleviate stress and feelings of homesickness in
Sakarya University. Socio-cultural adaptation describes a condition where a group of
people from different cultures and customs come together and leads to the cultural
changes. Social media usage is a relevant strategy which facilitates African students
to intercultural communication and to acquire effective cultural skills allowing them
to have sense of connectivity. The results reveal that socio-cultural adaptation is
based on effective integration whose cross-cultural communication keeps contacts
with their friends.
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KAPITEL / CHAPTER 1.8
ABOUT THE SPECIFICS OF CREATING ETHNIC GAMES USING
PROJECT LEARNING

ПРО СПЕЦИФІКУ СТВОРЕННЯ ЕТНОІГР ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЕКТНОГО
НАВЧАННЯ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-008

Одним із найважливіших метакомунікативних факторів є «культурний
код». На прикладі навчального процесу він виступає як синонім метазнанія універсальний гносеологічний (семантичний) ключ до розуміння нового знання
(тобто інформації, яка може бути сприйнята в новій якості). Завдяки
культурному коду може бути подоланий один з серйозних комунікативних
бар'єрів (шумів) в семантичному розумінні – культурна безграмотність
(наприклад, у художній або в соціокультурній комунікації). Тому «код
культури» комунікатора має бути доступним аудиторії, що є проблемою. Ця
проблема виникає, коли необхідно вибрати відповідні способи та засоби, щоб
передати також гносеологічний (семантичний) ключ до повідомлення, значення
з якого витягує реципієнт, ерудиція якого дозволяє декодувати (зрозуміти)
меседж. На сьогодні ульрамодернові інформаційні комп'ютерні технології
завдяки оцифруванню дозволяють зберегти досвід минулих поколінь як
культурного коду людини для його передачі в майбутнє самій людині та її
нащадків

[1].

У

сучасному

мультимедійному

просторі

вже

активно

розвиваються інтерактивні технології, одним з елементів яких є комп'ютерні
ігри тому, що комп`ютерна гра вже перестала бути лише елементом розваги –
вона допомагає передавати знання, наприклад, через різноманітні ігри жанру
квест [2]. Щодо рішення подібної проблеми можна підійти творчо й
нестандартно, якщо спробувати розглянути набір відкритих даних (НВД) як
сировину для інформаційного продукту в соціокомунікативній діяльності
людини взагалі. При цьому НВД можна пропонувати як один із прийнятних
засобів використання гейміфікації на прикладі набору ігрових практик і
механізмів у неігровому контексті для залучення користувачів до рішення
різноманітних спобів
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комп'ютерну гру, використовуючи дані з порталу відкритих даних [4]. На жаль
науковці не приділяють на сьогодні достатньої уваги самому процесу створення
ігор із залученням представників молодого покоління – студентів і школярів,
тому метою цієї роботи стала модернізація підходу проектного їхнього
навчання при створенні комп'ютерних етноігор та способів кодування в них
знань.
Звичні парадигми соціокомунікативної діяльності на сьогодіні в світлі
локдаунів та карантинних обмежень зазнають суттєвих змін. Особливо ці
глобальні зміни негативно відбилися на освіті. Методика класичних форм
навчання тепер не відповідає реаліям, які вимагають триматися більше
дістанційності. Старі форми навчання не відповідають сучасним реаліям
нашого життя. Також сама манера викладання, якість контента освітнього
матеріалу, методика та інструментарій, який використовує педагог під час
проведення своїх занять, не є релевантним і потребує якісного вдосконалення.
Як

показує

дійсність,

хоча

ми

вже

й

живимо

в

інформаційному

(постіндустріальному) суспільстві, про яке писав ще в минулому столітті
футуролог Е.Тоффлер, але не всі ще морально та фізично готові інноваційному
прориву, який зараз відбувається в глобальному світі. Той конфлікт, який
прогнозував Тоффлер з початком постіндустріальної доби та сучасний
футуролог Ю. Н. Харарі, настав, тепер він пов'язаний глибокою кризою в
різноманітних сферах життєдіяльності сучасної людини. Це без сумніву також
пов’язано з тим, що на зміну книжковій (друкованій, паперовій) культурі
приходять електроні документи та книги, Інтернет (портали та сайти, в яких є
інформація з будь-яких питань, електроні магазини, банки, навіть електрона
влада), а інноваційні гаджети (планшети, айпади, смартфони, айфони тощо), які
мають при собі учні, забезпечують швидкій доступ до інформаційного
середовища глобальної мережі. Для написання самостійних робіт учні замість
авторитетних друкованих наукових та спеціалізованих паперових видань
частіше використовують статті з Вікіпедії, контент якої створюється автораминеспеціалістами, але ці статті є корисними та надають інформацію з будь-якої
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проблеми. На даний момент Вікіпедія як інформаційне джерело більш схоже на
НВД, яке постійно відновлювається, щоб відповідати поточній інформації та
реаліям сучасного життя. Під час підготовки написання робіт, задач та іспитів
учні більш використовують матеріали такого роду НВД, ніж з конспектів
вчителів та викладачів.
Все це наводить на думку про необхідність вживання методики викладання
за принципами феноменологічного підходу та кейс-стаді, які стали вже давно
модним трендом в сфері освіти за кордоном [5]. Суть цих принципів полягає в
тому, що будь-яки освітні аспекти вивчаються в комплексі дисципліни.
Наприклад, тема загибелі стародавнього міста Помпеї вивчається через спектр
історії (коли, де, хто), світової художньої культури (характеристика образа
життя, культурні норми, звичаї, як в історії культури людства на прикладі
живопису, кінематографу це відображено тощо), літератури (античні автори тої
історичної доби, тема загибелі Помпеї в світовій літературі тощо), філологія
(слова латинського походження, правила їхнього вживання, написання есе,
написання твору на тему трагедії в Помпеях, тема загибелі як людська трагедія
на прикладі конкретної долі тощо), біології (флора та фауна), географії (де
розташовано, в якому географічному регіоні тощо), математика (рішення
математичних задач щодо виявлення масштабу трагедії), фізики (вулкан як
природне явище, рішення задач, щоб виявити причини цієї трагедії як явища),
хімії (хімічні речовини та процеси підчас викидання лави, рішення задач, щоб
виявити хімічні умови), екологія (екологічні наслідки трагедії), психологія
(психологія критичних ситуацій, психологічна допомога жертвам трагедії, як
боротися с наслідками стресу тощо), безпека життєдіяльності людини (заходи
та правила, яких необхідно дотримуватися, щоб рятувати життя людини) тощо.
Таким чином, вивчення цієї теми в комплексі дисциплін не є абстрактним, а
конкретним. Тут надаються не тільки знання, але й навички, компетенції, що
може бути використано в будь якій схожій побутовій ситуації нашого життя.
Але саме принципове, що надає такий принцип навчання – спроможність
зберігання та пересилання культурного коду. Завдяки зберіганню культурного
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коду в цьому прикладі будь-яка тема заняття буде зрозумілою в будь-якому
контексті. Якщо до цього принципу додати гейміфікаційні якості, тоді
проведення заняття подібного характеру становиться ще більш ефективним
через так звану інтерактивність, спосіб зацікавленості та залучення до
вивчення наукової проблеми.
Дуже цікавий приклад з феноменологічним підхолдом та принципами
кейс-стаді

надають

друковані

навчальні

посібники

з

інтерактивними

елементами, які видаються закордоном. На даний час з’являються подібні
книги російською та українською мовами й в Україні. Так начальний посібник
«Міфологія. Боги, герої та чудовиська Стародавньої Греції леді Гестії Аванс з
таблицями та картами». В книзі через сторітелінг в нарративній формі
щоденника мандрівника розповідається історія культури Стародавньої Греції
вкупі з міфами та легендами через пошуки античних артефактів людиною ХХ
століття [5, 4]. При цьому до матеріалу про Стародавню Грецію додаються
яскраві кольорові ілюстрації, зразки так званої «червоної рути», антична
«монета», дубові листочки (що росте на дубі в Додоні) для гадання, античні
географічні карти, фрагменти карт з сузір’ями, панорамні об’ємні моделі
(наприклад, скриня Пандори). В книзі також розташовані секретики з
додатковою інформацію про деякі сюжети міфів, їхніх героїв, історичні події,
карти знань, реконструкція храму та міфічної Атлантиди, ігри тощо. Тут же
надаються уривки, або цитати з світової художньої літератури (наприклад,
«Іліада» та «Одіссея» Гомера, «Метаморфози» Овідія, «Дон Жуан» Дж. Г.
Байрона тощо). Тобто за пригодницьким сюжетом про пошуки коштовних
артефактів у дусі Індіани Джонс надається стислий (майже як в енциклопедії)
матеріал, але він повно відображає античний світ Еллади, світогляд людей того
часу, їхні вірування, побут, культуру. В книзі в комплексі з історією культури є
елементи географії, філології (наприклад, нарис про старогрецьку мові,
приклади читання слів), світової літератури, астрономії тощо. Для засвоєння
тематичного матеріалу пропонована гра. За таким же принципом створена
книга «Єгиптологія. В пошуках гробниці Осіріса. Щоденник експедиції міс
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Емелі Сендс», де йдеться про історію та культуру Стародавнього Єгипту. У
книзі «Лицарезнавство. Правдиве сказання про прославлених лицарів»
розповідається також через сторітелінг в нарративній формі щоденника
магістра таємного ордена Круглого столу історія культури Середньовічної
Європи вкупі з легендами про короля Артура та лицарів круглого столу з
пошуками таких артефактів як Священний Грааль, меч Екскалібур тощо [6,
с. 31].
Якщо, наприклад, оцифровати книгу «Міфологія. Боги, герої та чудовиська
Стародавньої Греції», то може вийти захоплююча комп’ютерна гра-квест:
головний герой в пошуках скарбів мандрує через Середземне море до Греції та
до острова Кріт. Він збирає предмети, розгадує таємницю Атлантиди, для цього
він знайомиться з історією, культурою Стародавньої Греції, її міфами,
легендами тощо, при цьому його підстерігають небезпечні пригоди. Теж саме
можна зробити, якщо в межах проектних робіт учням запропонувати створити
гру в жанрі квест за матеріалами історії та культури Середньовіччя. Тут гра
може будуватися за динамічним сюжетом пригод Янкі при дворі короля Артура
М. Твена, а може й в дусі Шерлока Холмса як в історичному детективі відомого
італійського вченого та письменника У. Еко «Ім’я Рози». В такій грі головний
герой в пошуках артефактів мандрує через Середземне море до міста Єрусалим.
Він збирає магічні предмети Мерліна, відкриває таємницю острова Аваллон.
Для цього він знайомиться з історією хрестових походів, культурою лицарів,
легендами про короля Артура тощо.
За таким же принципом можна також побудувати проект навчання при
створенні комп'ютерних етноігор за історико-культурними матеріалами
Одещини. Наприклад,

група

вчителів

(з

предметів Українська

мова,

Література, Болгарська мова, Історія, Географія, Біологія, Інформатика,
Фізика, Хімія Математика тощо) пропонують учням створити гру в жанрі
квест за матеріалом історії та культури бессарабського регіону. Гра може
будуватися за пригодницьким сюжетом Індіани Джонс або Дітей капітана
Гранта. Принцип цієї етногри: в межах навчальних предметів (література,
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історія, інформатика, географія, математика, біологія тощо) учні збирають
краєзнавчий матеріал (міфи, легенди, есе з історії, нариси, замітки з
довідників), фото пам’яток культури та культурні спадки, зображення
історичних костюмів, танці, обряди, гербарії свого краю, довідки про
географічне та екологічне становище регіону тощо. Таким чином вони
створюють так званий набір відкритих даних зі свого регіону якби власну
медіа-енциклопедію. Пригодницька фабула гри будується за сюжетною
схемою: головний герой мандрує в пошуках таємничого зникнення дуже важної
особи. Під час пошуків зустрічається з людьми, яки розповідають легенди,
міфи, історії, що допомагає йому в пошуках. Паралельно надається історія
регіону в контексті світової історії, оповідання про історичні персоналії,
важливі події (наприклад, штурм Ізмаїла Суворовим тощо). У процесі збору
даних учні вже отримують знання, збагачують свій культурний код. А під час
занять з математики та інформатики вони пишуть програму для гри, створюють
квест, для засвоєння матеріалу з контенту, додають до ігри вікторину, додаткові
ігрові завдання, які можуть стосуватися навчальних предметів тощо. На цьому
етапі головне добре продумати механіку гри, щоб вона була цікавою,
захоплюючою. Після закінчення роботи над грою учні придбають знання та
навички, але це вони отримують їх з інтересом та мотивацією. До гри можна
далі також додати елементи доповнюваної реальності, елементи інтерактивного
кіно, що буде впливати на емоційно-психологічний стан гравця, якій сприймає
все наче як гіперреальність. Звичайно, розробка гри триває в декілька етапів.
Спочатку учні роблять дві-три локації згідно з темами, які вони вивчають на
даний момент. Далі вони додають нові локації та епізоди, використовуючи нові
знання та навички. До створенні такої гри можуть долучатися учні інших
класів, виконуючи свою частину роботи і межах учбового проекту. Одночасно
така гра може стати унікальним інтерактивним медіа-посібником для інших.
Головне те, що учні можуть виконувати цей проект вдома, дистанційно
освоюючи матеріал, відповідально роблячи свою частину работи. В такому
форматі навчання викладач виступає не тільки як педагог, але як авторитетний
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консультант та капитан команди, яку об'єднує спільна справа і яка зацікавлена в
успішному завершенні спільного проекту. Однозначно подібний формат
співпраці учнів та викладачей сприяє отриманню не тільки необхідних
теоретичних знань, а й практичних навичок роботи в команді, вміння
комунікувати один з одним дистанційно, креативно думати та бути
відповідальним. В той же час готовий інтерактивний медіа-посібник може стати
під час локдауна додатковим засобом викладання, коли звичайний учень може
отримувати знання з дисциплін за загальною освітньою програмою, граючи, а
за результатами такої гри він ще отримує оцінки.
Маркетингові сховані характеристики такої етногри полягають в тому, що
подібну гру можна пропонувати на ринку комп’ютерних ігор як розвагу й
водночас як інтерактивний краєзнавчий довідник про бессарабський регіон і як
віртуальний історичний музей художньо-культурної спадщини Одещини для
всіх, хто цікавиться історією, культурою та мистецтвом інших народів світу.
Для того, щоб іноземцю здійснити далеку та захоплюючу мандрівку до
Бессарабії, не треба чекати, коли закінчиться локдаун, купляти авіаквитки,
бронювати дорогі номера в готелі, замовляти гідів та екскурсії, витрачати гроші
на їжу, ліки та на екіпірування, яке буде потрібно в дорозі. Для цього достатньо
придбати лише етногру і стати мандрівником в просторі та часі. Такий
бюджетний варіант може стати привабливим не тільки для любителів пригод та
історії, але й для представників ігрової індустрії в сфері освіти.
Таким чином, створення етногри із використанням проектного навчання
учнів дозволяє вирішувати дуже актуальні питання сучасності, які пов’язані:
- із проблемою створення універсального гносеологічного ключа в
процесі навчальної комунікації, що підвищує її ефективність;
- із проблемою мотивації до навчання, що позитивно позначається на
сфері освіти та виховання;
- із проблемами зберігання культурної спадщини;
- із крос-культурними проблемами;
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- з актуальними проблемами розвитку економіки на регіональному
рівні;
- із питанням просування позитивного іміджу країни та її регіонів для
привабливого залучання іноземних інвесторів та їхніх капіталів;
- із питанням розв’язання проблем інформаційного суспільства в
регіонах та в периферійних місцевостях тощо.
Розробка етноігор в межах проектного навчання в освітніх закладах може
стати новим трендом не тільки в самій освіті, але й загалі в ігровій індустрії,
котра буде матеріально підтримувати вітчизняну освіту, буде зацікавлена в
створенні сприятливих умов зростання інноваційних заходів щодо розвитку
більш ефективної інформаційної взаємодії людей, у задоволенні їхніх потреб в
інформаційних продуктах і послугах. Етноігри – це один із надійних способів
сприяти толерантність між людьми різних культур та національностей не тільки
в межах однієї країни, але різних країн й насамперед країн-сусідів. Це також є
способом популяризації власної культури та історії серед молоді, прилучання її
до справжній любові до батьківщини та її культурної спадщини [7]. У той же
час етногра може стати корисним довідником для потенціального іноземного
інвестора, котрий через гру з НВД з економіки, історії, культури, географії та
мови бессарабського регіону вивчає економічно-політичні, географічні та
екологічні умови для ведення власного бізнесу в майбутньому в цієї
привабливій для нього області.
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KAPITEL / CHAPTER 1.9
SOCIO-PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF
ASSOCIAL FORMS OF BEHAVIOR: ABOUT THE PERSONALITY OF THE
MODERN STUDENT

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ АСОЦІАЛЬНИХ
ФОРМ ПОВЕДІНКИ: ЩОДО ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-009

На початку XXI ст. особливої гостроти набули питання, пов'язані з
дослідженнями проблем виховання і освіти підростаючого покоління, його ролі
в житті сучасного суспільства, і, багато в чому, це було викликано загальною
кризою виховно-освітньої системи. Стає очевидним, що наявні філософські
основи педагогіки не в повній мірі відповідають культурним реаліям XXI
століття. Зародження цих основ зазвичай пов'язували з філософією XVII-XVIII
століть, яка знайшла своє яскраве вираження в працях Я. А. Коменського,
Дж.Локка, К. А. Гельвеція, Д. Дідро та інших мислителів того часу. Звичайно,
основи їх вчень розроблялися і доповнювалися, але, на думку дослідників, не
відбувалося істотних змін в їх концепціях. Тому сьогодні, на порядок денний,
ставиться завдання розробки нової філософії, щодо проблеми формування
особистості, котра буде відповідати запитам сучасного світу, сучасного рівня
розвитку науки і техніки.
На сьогоднішній день можна виділити ряд негативних аспектів сучасного
виховання і освіти, що деформує людину, робить її егоцентричною, байдужою,
ігноруючи моральні норми і державні закони, часто відхиляючись від них.
Тому одне із завдань філософської рефлексії полягає в тому, щоб сприяти
розвитку

такої

людської

особистості,

яка

б

усвідомлювала

свою

відповідальність перед собою і перед суспільством, та була активним
учасником соціального процесу.
Оцінюючи

призначення

соціальних

інститутів

в

цьому

процесі,

проглядається недооцінка комплексної і поглибленої роботи з аномальними
дітьми, підлітками, студентами, кількість яких у сучасному світі аж ніяк не
зменшується. Отже, не зменшується контингент реальних і потенційних
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маргіналів, які представляють відому небезпеку для сучасного суспільства в
періоди його соціально-політичної та економічної криз.
З огляду на останнє, потрібно зосередити, в даному випадку, увагу на
нормах і відхиленнях від них в поведінці підростаючого покоління сучасного
суспільства. Дослідженням цієї проблематики займалися такі вчені, як
Л. С. Виготський, Е. Гоффман, Д. А. Дриль, Е. Дюркгейм, Б. В. Зейгарник,
Ю. А. Клейберг, Ю. П. Лісіцин, А. Р. Лурія, Е. Б. Мельникова, Р. К. Мертон,
В. Ф. Моргун, А. В. Петровський, К. В. Сєдих, М. Г. Ярошевський та ін.
Безумовно, це допоможе глибше зрозуміти філософський зміст проблем і
завдань, що стоять перед сучасним суспільством в справі формування
особистості, бо питання відхилень у поведінці індивіда розглядається, як одне з
важливіших.
Протягом багатьох років існувала неоднозначність ситуації в області
оцінки відхилень у поведінці людини, а саме, у визначенні його меж та проявів.
Цю сферу психічного життя індивідуума вчені стали обходити стороною, тому
що були не в змозі визначитись, куди зараховувати відхилення у поведінці – до
психічної патології або умовної норми.
Психіатри, які до появи психології девіантної поведінки займалися
вивченням виключно патологічною психічною діяльністю, спочатку вважали
цю галузь малозначимою в порівнянні з вченням про психози, що заполонили
психіатричну науку і практику. У порівнянні з шизофренією гемблінг
(захоплення азартними іграми) розглядався як «пустощі», які не потребують
уваги фахівця і, тим більше терапії [6].
У міру природного звуження сфер впливу психіатрії за рахунок
становлення клінічної психології та віднесення до її відання значної частини
так званої «малої психіатрії», «велика психіатрія» почала експансію в суміжні
наукові області. Девіантні форми поведінки, які раніше розцінювалися нею як
несуттєві і незначні, стали розглядатися, як важливі в плані схильності до
важких психічних захворювань і були названі «донозологічними» (станами
перед хворобою) формами психічних розладів.
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Характерно, що сучасна світова психіатрія розкрила себе в новій
міжнародній класифікації, а саме: з колишньої класифікації психічних
захворювань (нозологічних форм) вона перетворилася на класифікацію
психічних і поведінкових розладів (симптомів). З одного боку, таку
метаморфозу, на думку вчених, можна вітати, оскільки, нарешті, психіатрія
стала переміщатися з ортодоксальних на критичні позиції, а з іншого боку,
включення в сферу діяльності психіатрії так званих поведінкових розладів, які
автоматично стали ніби симптомами, слід визнати, щонайменше спірним [2].
Таким чином, можна стверджувати, що суто психіатрична парадигма в
оцінці поведінці, що відхиляється (яка завжди ставиться до симптомів і
розладів), неспроможна бути об'єктивною, і цей шлях розвитку психології
девіантної поведінки прагнув бути зарахованим до тупикового.
Як вважають багато сучасних фахівці, сучасна психологія девіантної
поведінки – це міждисциплінарна галузь наукового пізнання, що вивчає
механізми виникнення, формування, динаміки та результатів, які відхиляються
від різноманітних норм поведінки, а також способи та методи їх корекції та
терапії. Ця сфера знань перебуває на стику клінічної психології і психіатрії і
для її освоєння потрібні навички з цих наукових областей.
Психологія девіантної поведінки в даному контексті є типовий приклад
наукової області, в якій знання, отримані вченими різних спеціальностей, не
привели до утворення самостійної і повноправною наукової дисципліни.
Причиною цього є зіткнення думок між ортодоксально психологічним і
ортодоксально психіатричним поглядами на відхилення від нормативної
поведінці [4, с. 45-48].
До останнього часу відзначалася тенденція «дистанціювати» проблеми, які
вивчаються в рамках психології девіантної поведінки, від проблем суміжних
дисциплін. Це призводить до однобічного, упередженого погляду на складні
теоретичні і практичні питання відхилення від загальноприйнятих стандартів
поведінки. Найбільш поширеною є спроба протиставити психологію і
психопатологію девіантної поведінки, розділивши проблеми здорової і хворої
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психічної діяльності. На думку багатьох вчених, такі спроби повинні бути
визнаними помилковими.
Сьогодні

предметом

вивчення

психології

девіантної

поведінки

є

відхилення від різноманітних норм ситуаційні реакції, психічні стани, а також
форми і шляхи розвитку особистості, що призводять до дезадаптації людини в
суспільстві та до порушення самоактуалізації [1].
У науковій літературі до характеристик нормальної (нормативної)
поведінки відносяться: збалансованість психічних процесів; адаптивність і
самоактуалізація; відповідальність і сумлінність. Так само, як норма поведінки
базується на цих трьох складових індивідуальності, так аномалії і девіації
ґрунтуються на їх змінах, відхиленнях та порушеннях. З огляду на це девіантну
поведінку людини можна позначити як вчинки, що суперечать прийнятим у
суспільстві нормам і виявляються у вигляді незбалансованості психічних
процесів,

«неадаптивності»,

порушення

процесу

самоактуалізації,

або

проявляються у вигляді ухилення від морального і естетичного контролю за
власною поведінкою [5, с. 35-45].
Виділяється кілька аспектів в оцінці поведінкової норми, патології та
девіацій: соціальний, психологічний, психіатричний, етнокультурний і ін.
Соціальний аспект базується на уявленні про соціальну небезпеку або
безпеку поведінки людини. Відповідно до нього до девіантної поведінки
відносять будь-яку поведінку, яка явно чи потенційно небезпечна для
суспільства та оточуючих. Наголос робиться на соціально схвалювані
стандарти

поведінки,

безконфліктність,

конформізм,

підпорядкування

особистих інтересів громадським. При аналізі відхилень у поведінці соціальний
підхід орієнтований на зовнішні форми адаптації і ігнорує індивідуальноособистісну гармонійність.
Психологічний аспект, на відміну від соціального, розглядає девіантну
поведінку у зв'язку з конфліктом в середині особистості, з її деструкцією і
саморуйнуванням. Мається на увазі той факт, що суттю девіантної поведінки
слід вважати блокування особистісного зростання і навіть деградацію
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особистості, які є наслідком, а іноді і метою відхилень. Девіант, відповідно до
даного підходу свідомо чи несвідомо прагне зруйнувати власну самоцінність,
позбавити себе унікальності, не дозволити собі реалізувати наявні задатки [5].
У

рамках

психіатричного

аспекту

девіантні

форми

поведінки

характеризуються як «дохворобні» особливості особистості, що сприяють
формуванню тих чи інших психічних розладів і захворювань. Тут під девіацією
найчастіше розуміються такі прояви, які досягли патологічної вираженості
відхилення поведінки. Тобто, це такі розлади, які не в повній мірі відповідають
загальноприйнятим критеріям для діагностики симптомів або синдромів.
Незважаючи на те, що ці відхилення і не досягли психопатологічних якостей,
вони все ж позначаються терміном розлади.
Етнокультурний аспект має на увазі той факт, що девіацію слід розглядати
крізь призму традицій і звичаїв того чи іншого співтовариства людей.
Вважається, що норми поведінки, прийняті в одній етнокультурній групі або
соціокультурному середовищі, можуть істотно відрізнятися від норм інших
груп людей. У результаті істотним визнається облік расових, етнічних,
національних, конфесійних і т. п. особливостей людини. Передбачається, що
діагностика відхилень у поведінці людини можлива лише у випадках, якщо
його поведінка не узгоджується з нормами, прийнятими в його співтоваристві
або він проявляє поведінкову негнучкість і не здатний адаптуватися до нових
етнокультурних умов.
Основою оцінки девіантної поведінки молодої людини є аналіз її взаємодій
з реальністю, оскільки чільний принцип норми, якою є адаптивність, виходить з
пристосування до чогось або когось.
При протидії реальності молода людина намагається руйнувати ненависну
для неї дійсність, змінювати її відповідно до власних установок та цінностей.
Особистість, що дорослішає, переконана, що всі проблеми, з якими вона
стикається, обумовлені факторами дійсності, і єдиним способом досягнення
відповідних цілей є боротьба з дійсністю. Така особистість пробує перетворити
реальність під себе чи максимально отримати вигоду з поведінки, що порушує
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норми. При цьому відповіддю з боку дійсності по відношенню до такої особи
стає також протидія або спроба змінити індивіда, «підлаштувати» його під
існуючі

вимоги. Протистояння

реальності

зустрічається

також

і

при

делінквентної поведінці особистості [9, с. 69].
На противагу девіантному індивідууму гармонійна людина вибирає
пристосування до реальності. Однак не можна виключати з ряду гармонійних
індивідуумів осіб, які також використовують способи відходу від реальності
або боротьби з нею. Це пов'язано з тим, що сама реальність може носити
негармонійний характер. Також, не можна «підганяти під одні мірки» різні
види

творчої

діяльності

неординарної

особистості

студента

(іноді

суперечливої), яка часом буває в конфліктній ситуації, оскільки її новаторство
«йде в розріз» з існуючими нормами життєдіяльності сучасного суспільства.
Що

стосується

делінквентної

поведінки

як

особливого

різновиду

девіантної поведінки, то під нею мається на увазі поведінка правопорушників.
Серйозність злочинних діянь, які охоплюються поняттям «делінквентна
поведінка», коливається від магазинних крадіжок і вандалізму до збройного
пограбування, зґвалтування і вбивства. На жаль, в останні роки, на частку
неповнолітніх злочинців доводиться величезна частина всіх скоєних злочинів
[9].
Сучасному

стану

превентивної

теорії

і

практики

боротьби

з

правопорушеннями і правопорушниками передував тривалий історичний шлях
розвитку наукового знання, що пояснює причини злочинності і намічує
науково обґрунтовані підходи до вирішення даної гострої соціальної проблеми.
На зорі людської цивілізації основним засобом боротьби зі злочинністю та
попередження порушень норм моралі, права, соціальних заборон, табу і т.п.
були жорстокі публічні покарання.
Серйозні зміни в сформованій системі кримінального покарання поклала
робота відомого італійського просвітителя, юриста і публіциста Ч. Беккаріа
«Про злочини і покарання» (1764 рік). У науковій публікації просвітителя XVIII
ст. вперше дано критичний розбір всієї системи сучасного йому буржуазного
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практики

застосування

цього

законодавства. Для розвитку кримінального права велике значення мали ідеї
Беккаріа про необхідність пропорційності покарання тяжкості вчиненого
злочину. Його праці відіграли важливу роль у формуванні буржуазнодемократичних принципів кримінального права європейських держав XVIIIXIX ст.
Починаючи з XVIII століття в суспільній свідомості виникає помітний
перелом у бік рішучого засудження публічних фізичних покарань. Особливо
гаряче засудження подібні методи боротьби зі злочинністю знайшли у
французьких просвітителів XVIII ст. Широку популярність в Європі отримала
активна діяльність Вольтера, який викривав несправедливість феодального
правосуддя.
У XIX столітті в країнах Європи повсюдно відбувається помітне
пом'якшення каральних заходів, повна відмова від публічних страт та
екзекуцій.

Однак,

спроби

вдаватися

до

подібних

заходів

покарань

відзначаються в окремих випадках аж до початку XX століття. Так, відомий
психіатр, психолог, педагог, доктор медицини І. А. Сікорський, автор таких
книг, як «Виховання у віці першого дитинства» (1884 рік) і «Хід розумового і
морального розвитку в перші роки життя» (1909 рік), в 1905 р публікує гнівну
статтю «Почуття, які відчувають глядачі при вигляді смертної кари», в якій
описує страту через повішення. Він пише, що якими би не важкими були гріхи
злочинця, але вид страти, останніх хвилин засудженого, його прощання з
життям не може не викликати у нормальної людини нічого, крім співчуття і
найсильнішого душевного потрясіння. Прогресивно налаштовані представники
науки, громадські діячі вже в цей час приходять до висновку про
неприпустимість нічого подібного в цивілізованому суспільстві.
У кінці XIX ст. практично закінчився початковий етап боротьби зі
злочинністю, коли основні заходи зводилися до того, щоб утримати людину від
злочину під страхом жорстокого покарання. Одночасно з цим виникає нова
тенденція в боротьбі з таким соціальним злом, як злочинність.
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Розвиток наук, в тому числі наук про природу соціальних явищ, породжує
прагнення розібратися в причинах злочинності, дати наукове обґрунтування
діяльності соціальних інститутів, що займаються її попередженням. У XIX
столітті починає складатися новий підхід до вирішення даної проблеми,
основною суттю якого є прагнення розкрити причини девіантної поведінки і на
їх основі скласти програму практичної діяльності по боротьбі зі злочинами і
злочинністю.
Одна з перших наукових спроб пояснити природу злочинної поведінки з
позиції натуралізму належить італійському тюремному лікарю Ч. Ломброзо,
який розробив антропологічну теорію злочинності. Проводячи дослідження
злочинців, що містяться у в'язниці, Ч. Ломброзо прийшов до висновку, що
існують чотири типи злочинців: (1) вроджені злочинці; (2) злочинці по
пристрасті; (3) випадкові злочинці; (4) душевнохворі злочинці [3].
На думку Ч. Ломброзо, вроджені злочинці характеризуються певними
соматичними особливостями, будовою черепа, рисами обличчя, завдяки яким їх
можна своєчасно розпізнавати і вчасно ізолювати від суспільства. Таким чином,
якщо слідувати логіці Ломброзо, боротьба зі злочинністю повинна спиратися на
насильство, тюремну ізоляцію або страту людей, які класифікуються як
вроджені злочинці.
Сучасні «натуралістично-кримінологічні» теорії далеко відійшли від
наївних уявлень про «вродженого» злочинця. У цих теоріях використовуються
досягнення таких сучасних наук, як: генетики, психології, психоаналізу,
нейрохірургії, психофармакології. Так, зокрема, однією з сенсацій 70-х років
ХХ ст. було відкриття так званого «синдрому Клайнфельтера», згідно з яким
хромосомні порушення у злочинців зустрічаються набагато частіше, ніж у
нормальних і законослухняних громадян. Відповідно до цього на порядок
денний

стала

висуватися

проблематика

«генної

інженерії»,

яка,

як

передбачалося, здатна надати ефективну допомогу суспільству і правосуддю в
справі боротьби зі злочинцями і злочинністю в цілому [8].
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Остаточна оцінка теорії хромосомних аномалій була дана на Міжнародній
конференції у Франції в 1972 р, де, на одностайну думку дослідників різних
країн, не було підтверджено статистично значущою залежності між генними
порушеннями і злочинністю [10].
Таким чином, теорія хромосомних аномалій, як і колись антропологічна
теорія злочинності, при більш ретельному вивченні не знайшла свого
підтвердження.
Приблизно з середини ХХ ст. намітився новий підхід у розвитку
кримінологічного знання про природу і механізми девіантної поведінки, що
розробляється вченими.
Соціально-філософські

теорії

намагаються

пояснити

механізми

формування девіантної та делінквентної поведінки, аналізуючи особливості
взаємодії особистості, що формується та її найближчого оточення. При цьому
ряд авторів (Р. Мертон, Д. Мате, Т. Сайкс, Е. Сатерленд та ін.) основний упор
роблять на розгляд вибіркового ставлення особистості до свого оточення,
надають великого значення його морально-правовим нормам і цінностям. Інші
ж автори переважно зосереджують свою увагу на характеристиці найближчого
оточення, властивих цьому оточенню норм, цінностей і механізмів впливу на
особистість

(А. Коен,

Р. Клоуард,

Л. Оулин,

С. Беккер,

У. Томас,

Ф. Танненбаум, М. і Е. Глюк та ін.).
У зарубіжних соціально-філософських теоріях значне місце відводиться
розгляду ролі делінквентній субкультури у формуванні девіантної поведінки.
Увагу до проблеми субкультури було залучено публікацією у 1955 році роботи
А. Коена «делінквентні діти: культура зграї».
Девіантна субкультура, на думку Коена, зводиться до «вивертання
навиворіт» системи цінностей середнього класу, тобто передбачає явне і повне
заперечення стандартів середнього класу і прийняття їх крайній антитези.
Концепція девіантної субкультури отримала розвиток в роботах Р. Клоуарда і
Л. Оуліна, які виділили кримінальну субкультуру (наприклад, рекет і т.п.),
«конфліктну» субкультуру (наприклад, дія активних зграй хуліганів, бандитів і
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т. п.) та субкультуру «погляду та відходу у себе» (наприклад, наркомани,
алкоголіки і т. п.) [7].
Функції кримінальної субкультури полягають в збереженні і передачі
традицій певної девіантної групи, яка здатна протистояти соціальним
інститутам, які займаються вихованням дітей, і, перш за все, сім'ї та школі.
До способів засвоєння зразків девіантної поведінки ряд американських
соціальних філософів (С. Беккер, У. Томас, Ф. Танненбаум) схильні відносити
стигматизацію,

тобто

соціальне

таврування,

коли

клеймо

злочинця

накладається офіційними органами (поліція, суди і т. п.). До такого роду
стигматизації призводить надмірне правове регламентування, а також
передчасне ототожнення підлітків з потенційними або реальними порушниками
правопорядку [7].
Розглянуті концепції девіантності представляють певний інтерес для
розкриття приватних соціально-філософських закономірностей засвоєння
девіантної моралі і виникнення асоціальних форм поведінки у сучасної молоді.
Однак давати пояснення злочинності в цілому подібного роду соціальнофілософські концепції не в змозі, оскільки не розглядають основні соціальні
детермінанти, що впливають як на поведінку індивідуума, так і різних
соціальних груп.
Проблемам девіантної поведінки особистості в кінці минулого і на початку
цього століття присвячені роботи таких дослідників як В. Антіпенко,
Ю. Антонян, Ю. Аргунова, А. Бичко, В. Васілец, Я. Гілінскій, Е. Донченко,
Н. Ківенко, І. Лановенко, П. Мельник, В. Довгополюк і інші. Ці дослідження
спрямовані на виявлення особистісних мотивів відхилень у поведінці індивіда,
націлені на розробку ефективних шляхів їх подолання.
Таким чином, проблема девіантної поведінки особистості в науці повинна
зайняти належне місце не тільки в соціальній філософії та соціальній
психології, але і в педагогічних науках. Разом з тим, теоретичний аналіз
наукових праць свідчить про те, що проблема девіантної поведінки різних
вікових категорій в їх порівняльній характеристиці ще вивчена недостатньо.
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KAPITEL / CHAPTER 1.10
LINGUISTIC FEATURES OF THE TURKISH LANGUAGE AND
REFORMING THE ALPHABET

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ ТА РЕФОРМУВАННЯ
АЛФАВІТУ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-010

Турецька мова, як і всі тюркські, належить до аглютинативних мов, для
яких є характерним вираження граматичних функцій шляхом приєднання до
кореневих слів прийменників та суфіксів (oda – кімната, oda + da (в кімнаті);
el – рука, el + de (у руці); kız – дівчина, kız + ım (моя дівчина) та інше. Вони
виражають рід та число. Як відомо, у тюрських мовах спостерігається
відсутність родових граматичних ознак. Він позначається словом -о- (він та
вона). Через це до цього часу турки іноді в російській та українській мовах
плутаються у назвах з родовою приналежністю (турецькою – пішов – це gidti;
gidti позначає й чоловічий і жіночий рід), gltinatio [1, с. 124-129].
Нагадаємо, що аглютинативні мови (від латинського agglutination) означає
«приклеювати». У флективній мові (віл латинського flekativus) – гнучкий.
Тобто, словоформи утворюються за допомогою флексій. До флективних мов
належать: латинська, українська, російська та всі стійкі індоєвропейські.
Турецька мова має ряд лінгвістичних особливостей, які властиві тільки їй
та близькоспорідненим із нею мовам [2, с. 230-241].
- зокрема, порядок слів у реченні будується за схемою: підмет-додатокприсудок (ben seni seviyorum – я тебе кохаю).
-іменники мають шість відмінків: основний(називний), родовий, орудний,
давальний, місцевий або lokativ та окремий або ablyativ.
-кількість визначається за допомогою суфіксів множини (ler, lar). Дієслова
узгоджуються з субʼєктом у відмінку та числі. У турецькій мові відсутній
означений артикль, тобто є неозначений: biz – один.
-прижилась форма розподілу на «ти» та «ви». На «ви» використовується
форма другої особи множини (sen – ты, siz – вы).
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- в турецькій мові вісім голосних та двадцять один приголосний звук.
Особливість мови – сингармонізм: голосні суфіксів гармонізують з голосними
основ іменників та дієслів. Наприклад, якщо основа має огублений голосний, то
голосний звук суфікса теж має бути огубленим.
-алфавіт базується на фонетичному принципі, де кожному звуку відповідає
одна буква і навпаки. Проте існують і певні винятки. Наприклад, буква -ı- без
крапки відповідає -іі-; ö, ё (як у німецькій мові) – ое та у, буква ğ позначає звук
– Y– й подовжує попередній звук. Апостроф ставиться перед суфіксами у
власних назвах (Kiev’de – у Києві, Istanbul’da – у Стамбулі).
- однією з найважливіших лінгвістичних особливостей є дія закону
гармонії голосних та приголосних, яка має місце при творенні різних
конструкцій. Для голосних – при відмінюванні іменників, творенні форм
множини, для приголосних – при відмінюванні дієслів та відмінюванні
іменників.
- приголосні поділяються (як і в українській та російській мовах) на глухі –
ç, f, h, k, p, s, ş, t; та дзвінкі – b, c, d, g, j, m, n, r, v, y, z. Якщо слово закінчується
на глухий приголосний, то приєднуваний суфікс чи закінчення теж починається
на глухий приголосний ( сестра купила мені подарунок – ablam bana hediye
al + dı). За законом гармонії приголосних ми утворили дієслово минулого часу.
А для творення іменника в місцевому відмінку, якщо твірне слово закінчується
на глухий приголосний, слід додати закінчення, яке починається на глухий
приголосний звук (hazırlamak (yapmak) – приготувати, hazırla + dı (yap + tı) –
приготувала).
- закон про гармонію голосних передбачає: якщо останній склад має
голосні (а, ı, о, u), то закінчення або суфікс повинен мати звук -а-; якщо у
твірному слові є голосні (е, i, ö, ü),то додається закінчення або суфікс зі звуком
-е- . Наприклад, sözlük (словник) – sözlük + te(у словнику).
- при відмінюванні дієслів, іменників, творення форм прикметників
вступає в дію закон гармонії голосних (köpek – собака, köpeğin – у собаки). Слід
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зазначити, що голосні в турецькій мові поділяються на губні – o, u, ö та негубні
– a, ı, e, i.
Отже, закон гармонії голосних та приголосних має велике значення для
навчання іноземних студентів турецької національності українській та
російській

мовам.

Використовуючи

дидактичні

матеріали,

аудіо-

та

прийоми

відеозаписи

порівняльної

граматики,

вони

навчаються

легко

користуванню словʼянськими (флективними) мовами. Особливо при вивченні
дієслів руху, відмінюванні дієслів, відмінюванні іменників, визначенні роду за
гендерною ознакою, творенні форм прикметників [3, с. 45-47].
Сучасна турецька мова розвинулась на основі старого анатолійськотюрського наріччя. Ним розмовляли огузи, сельджуки у Середній Азії, які жили
там до 8-10 століть. Згодом вони були витіснені на захід тюрськими та
уйгурськими племенами. У 16 столітті турки перейняли розмовне анатолійське
мовлення. У 19 столітті він став османським, особливо в писемному варіанті.
Молодотурки стали прихильниками очищеної від запозичень турецької
мови. Професор Оксфордського університету Джефрі Льюіс у 2002 році, в
лекції про реформи турецької мови зазначив, що «безмежна енергія Кемаля
Ататюрка, а також його повноваження як Президента Республіки, викликали
потребу розпочати етнічну чистку мови». У 1928 році був змінений алфавіт:
арабську графіку замінили латиницею. У 1930 р. Ататюрк написав передмову
до книги про історію турецької мови: «Турецький народ, який знає, як
захистити свою територію та свою святу незалежність, повинен звільнити свою
мову від іноземного іга».
У 1923 році після проголошення Турецької республіки перший Президент
Туреччини Ататюрк створив спеціальну лінгвістичну комісію з виключення із
мови запозичених арабських та перських слів. Губернатори провінцій збирали
запозичені слова й подавали їх до спеціально створеного колекційного
комітету. Таких слів назбиралось близько 90 тисяч. Сам Президент їздив
провінціями й цікавився цим лінгвістичним питанням. Створення алфавіту й
перехід із арабської вʼязі на латиницю стало складовою у створенні нової
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держави. Разом з побудовою політичної системи, нової економіки, мовне
питання стало важливою складовою у створенні нової держави. Через чотири
роки турецький алфавіт був транслітерований з арабської графіки на латиницю.
У результаті проведених реформ та повʼязаних з ним заходів, на початку
тридцятих років двадцятого століття лишалось до 35-40% власне турецьких
слів, а на сьогодні – до 75-80%. Зрозуміло, створення нового алфавіту, видання
наукової та художньої літератури латиницею – це своєрідна революція у
лінгвістичній сфері країни, яку очолив сам Ататюрк. Офіційно Закон про
перехід на новий алфавіт вступив у дію 3 листопада 1928 року [4, с. 49-52].

Проте, маємо відзначити, що, з одного боку, очищення мови від
запозичених слів збагатило рідну турецьку мову, з іншої – арабські та перські
слова, які залишились у розмовному та писемному мовленні збіднили турецьку
мову. На превеликий жаль, не знайшлось турецьких відповідників усіх
запозичень, що позбавило можливості нової турецької мови мати необхідне
різноманіття синонімічних рядів. Згодом почали зʼявлятись неологізми, які
дали можливість активізувати новітні процеси мовотворення.
Нині в Туреччині розмовляють двома діалектами: європейським та
анатолійським. У них спільні граматичні правила, різниця – у вимові окремих
слів. Проте, носії обох діалектів прекрасно розуміють одне одного і не мають
комунікативних проблем. В основі сучасної літературної мови лежить
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стамбульська говірка. На її основі розвинулись усний і писемний варіанти
сучасної турецької літературної мови [5, с. 49 – 51].
Отже, ми можемо зробити такі висновки:
1) турецька мова належить до огузької групи мов. Вона аглютинативна за
граматичною будовою. Лінгвістична його особливість полягає в тому, що в
процесі словотворення до кореневих слів приєднуються прийменники та
суфікси. Таке вираження граматичних функцій характерне для всіх тюрських
мов, зокрема й для відродженої – гагаузької, якою розмовляють та пишуть
близько 30-ти тисяч громадян України та близько 160 тисяч громадян Молдови.
2) однією з важливих особливостей турецької літературної мови є
використання гармонії голосних та приголосних звуків. Її закони працюють для
голосних при відмінюванні іменників і творенні форм множини. У гармонії
приголосних він спрацьовує при відмінюванні дієслів, а також – при
відмінюванні іменників.
3) у синтаксичних конструкціях турецької мови обовʼязковим є
дотримання порядку слів у реченні: підмет-додаток-присудок. У переважній
більшості присудком(особливо у складних реченнях) закінчується речення.
Тому, для того, щоб зрозуміти зміст сказаного (як в усному, так і в писемному
варіанті літературної мови) слід уважно дослухати співрозмовника до кінця або
дочитати до кінця текст речення.
4) лінгвістичною особливістю турецької мови також є приєднання до
кореневих слів спеціальних морфем-афіксів. Їх багато. Вони використовуються
у процесі словотворення й мають до восьми варіантів. Тому морфеми-афікси є
своєрідним лінгвістичним будівельним матеріалом для творення нових слів,
нових їх значень та нових понять.
5) зі стародавніх часів турки використовували у писемному мовленні
арабський алфавіт, тобто турецькі слова писались арабською вʼяззю. Зі
створенням в 1923 році Турецької Республіки, завдяки титанічним зусиллям
першого Президента країни Кемаля Ататюрка почалась «етнічна чистка мови».
Була створена спеціальна лінгвістична комісія, яка працювала над створенням
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свого алфавіту , транслітерувавши його з арабської вʼязі на латиницю, у такий
спосіб звільнивши як писемне, так і усне мовлення від насильства арабських та
перських слів. Проте повністю звільнитись від арабських, перських запозичень
та окремих слів французької мови – не вдалось. Згодом вони природно
адаптувались у мовній палітрі нової турецької літературної мови й, навіть,
певною мірою, збагатили культуру турецької мови. Але й до сьогодні деякі
вчені-філологи вважають, що навпаки – збіднив. У такому разі слід шукати
питому турецьку заміну запозиченням.
Лінгвістична реформа в Туреччині була однією зі складових (разом зі
створенням політичної системи країни, народженням нової економіки), в
будівництві світської демократичної держави. Тому турки вважають свого
Ататюрка та його однодумців, зокрема, й творчий колектив журналу «Hayat»
(«Життя») першопроходцями, реформаторами та просвітителями турецької
нації.
6) в офіційних державних документах Туреччини декларується, що вона –
моноетнічна держава. На наш погляд, це застаріла точка зору. На території
країни від загальної кількості населення компактно проживають 35% курдів, у
яких свій латинічний алфавіт. У школах вони вивчають свою рідну курдську
мову, навчаються в одному з приватних університетів, курдською мовою.
У черкезькій діаспорі (вона складає близько 2-х мільйонів) рідна мова
транслітерована у кирилицю. В 2012 році в університеті міста Дюздже (Düzce)
відкрите відділення черкезької мови, в 2015 році – магістратуру. Третя за
численністю діаспора – арабська (араби компактно проживають у країні в
кількості близько 1,5 мільйона осіб).
Останнім часом в Анталії оселилось багато російських та українських
громадян. А в Стамбулі та його околицях компактно проживають гагаузи (теж
вихідці з огузького племені), які переселились з України та Молдови. До всіх
етносів у країні толерантне ставлення. Вони досконало володіють державною
та рідною мовами, не відчуваючи на собі неповагу за національною ознакою,
мають можливість реалізувати свої ділові та творчі здібності, успішно
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працюють у різних сферах діяльності. Ці фактори свідчать про привабливість
сучасної Туреччини, в якій останні десятиріччя люди різних національностей
утворили нові етнічні групи, національні меншини. Було б справедливо, якби
турецьке суспільство на офіційному рівні, стало поліетнічним. Це закономірний
міграційний процес. Думаємо, що на цей факт звернуть увагу етнологи,
етнопсихологи, культурологи, етнополітики.
7) й ще одне добре побажання. Товарообіг між Туреччиною та Україною
стабільний, гуманітарні звʼязки поглиблюються та розширюються. На
підготовчих факультетах вузів України іноземні студенти (у тому числі й
представники турецької національності) вивчають українську, англійську та
російську мови. В Україні вони здобувають лінгвістичні знання, які їм
знадобляться у подальшій роботі, вони зможуть вправлятись без перекладачів.
Слід зазначити, що в деяких вузах Туреччини студенти вивчають
українську мову. Так, у найбільшому в державі Стамбульскому університеті
третій рік на філологічному факультеті працює відділення української мови та
літератури.

Студентів

навчають

відомі

україністи,

доктори-філологи

(переважно київські вузівські викладачі, українські тюркологи). Сподіваємось,
майбутні

випускники, філологи-україністи

стануть фахівцями

в

сфері

порівняльної граматики української та турецької мов, особливостей усного та
писемного мовлення, фонетичної будови турецької та української мов й інших
напрямів. А це все ще більше зблизить наші народи( особливо в гуманітарній
сфері).
Минулого року в Одеському національному морському університеті, на
підготовчому факультеті, у якому в основному навчаються представники
турецької національності, було організовано театральну виставу, яка була
присвячена дню народження Тараса Шевченка. Наші студенти-турки заспівали
українською мовою дві хорові пісні, читали вірші Кобзаря, а його «Заповіт» –
пʼятьома мовами, у тому числі – турецькою мовою. Це свято не лише долучило
турецьких юнаків та дівчат до української культури, але й довело, що студенти
здатні вивчити нашу державну мову.
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У Туреччині кілька років працює державна програма з вивчення російської
мови. Вона для всіх, хто бажає – безкоштовна. На нашу думку, в рамках цієї
програми, можна було б створити курси з вивчення української мови.
Вважаємо, що Міністерство освіти України не залишиться осторонь в її
реалізації.
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KAPITEL / CHAPTER 1.11
THE MAGIC OF THE NAME AS A COMPONENT OF THE
PHILOSOPHICAL COMPONENT IN THE SEMANTICS OF ONYMS

МАГІЧНІСТЬ ІМЕНІ ЯК КОМПОНЕНТ ФІЛОСОФСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ В
СЕМАНТИЦІ ОНІМІВ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-011

Ономастика з 70-х років ХХ століття привертає увагу вчених. Власні імена
містять важливу і глибоку теоретико-лінгвістичну, історичну, етнографічну та
іншу інформацію, в якій знаходять своє відображення побут, поведінка,
соціальне становище, психофізичні характеристики людини. Всі ці компоненти
входять до змісту поняття «історико-культурна спадщина народу».
Дослідження українського антропонімікона відображено в наукових
роботах С. Бевзенко, В. Горпинича, І. Желєзняк, Ю. Карпенко, Р. Керсти,
І. Ковалика,

О. Неділько,

Т. Немирівської,

О. Немирівської,

Р. Осташа,

Є. Отіна, А. Поповського, Ю. Редько, М. Худаш, П. Чучки, В. Шульгача й
інших ономастів. Однак до кінця не вирішені питання семантики, конотацій і
експресії сакральних онімів, що визначає актуальність нашого дослідження.
Ономастикон мови є також предметом і метою досліджень філософів,
етнографів, богословів, психологів. Так, в російській філософії проблему імені
розробляли П. О. Флоренський, С. М. Булгаков, О. Ф. Лосєв. Неоціненний
внесок внесли в духовну культуру і наукову картину світу роботи
П. О. Флоренського

(«Сенс

ідеалізму»,

«Імена»,

«Магічність

слова»,

«Органопроекція»), О. Ф. Лосєва ( «Філософія імені», «Річ і ім'я»,« Ім’яславіє.
Аріопагітський корпус »), С. М. Булгакова (« Героїзм і подвижництво »).
Однак найбільше зацікавлення у лінгвістів, які досліджують різні аспекти
імені, безумовно, викликає ономастичний пласт мови: поділ імен на класи, їх
номінативні функції, критерії розмежування власних і загальних імен і т. д.
Заслуговують

на

увагу

роботи

вчених

Ю. Карпенко,

В. Ніконова,

О. Суперанської, Є. Куриловича та ін.
Антропонімам більш ніж іншим одиницям мови притаманний яскраво
виражений симпрактичний характер і наявність в їх природі такої особливої
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риси, як сакральність. Ім'я є тотемним символом, а тому магічне. Ім'я в
розумінні древніх було особливим словом. Можна говорити, що сакральність
імен є типологічною рисою для людського суспільства на певній стадії
розвитку.
Метою даної статті є вивчення ономастикону мови в контексті
становлення лінгвокультурних етапів розвитку суспільства, що дає можливість
зрозуміти сучасні мовні процеси.
Унікальність

ономастики

як

розділу

мовознавства

обумовлена

специфічністю її об'єкта – власних імен мови. Ономастика безпосередньо і
практично завжди перетинається з історією суспільства, яка породжує власні
імена і відображає в них всі етапи свого розвитку.
Основна проблематика, що стосується імені, передбачає осмислення
питання про співвідношення особистого і загального. П. О. Флоренський з
цього приводу пише: «Проблеми: індивіда і середовища, атома і порожнечі,
дискретності і суцільності, переривчастості і безперервності і т. д., і т. д., – все
це – видозміна основної проблеми єдиного і багато чого» [19, с. 98]. У цьому ж
контексті в якості певного аспекту проблеми імені постало питання універсалій,
оскільки проблема імені не може цілісно вирішуватися на філософському рівні,
якщо вона не сфокусована на питанні про статус спільного.
Завдання будь-якого власного імені – називання одиничного об'єкта, тобто
виконання номінативної функції. Реалізація цієї функції в мові сприяє
ідентифікації (відношення імені до об'єкта) і диференціації (відношення даного
імені до інших імен або даного об'єкта до інших об'єктів) як мовної одиниці,
так і названого об'єкта [6, с. 6]. У свою чергу, «семантична специфіка власних
імен породжує такі їх особливості, як: а) підвищена знаковість; б) особлива
схильність до деетимологізації; в) словотвірна своєрідність власних імен »[1,
с. 52].
Виконуючи кожен день багато тисяч актів номінації, власні імена
підкорюються як універсальним (загальноономастичним), так і специфічним
закономірностям цього процесу. І тут, безумовно, в якості одного з таких
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специфічних аспектів слід відзначити значно ослаблений змістовний план
власних імен. Слід визнати, що семантична редукція в іменах власних має
місце. Актуальність вивчення власних імен зумовлена і необхідністю
розмежування в їх семантиці різноманітних конотацій. Дж. Мілль вважає, що,
«власним іменам притаманна більша кількість ознак, ніж загальним» [4, с. 621].
Головний критерій тут не кількість конотацій, а те, що «імена загальні
висловлюють поняття, а імена власні понять висловлювати не можуть, а це
означає, що необхідно визнати кордон між власним і загальним в мові
однозначним і якісним» [1, с. 51]. Тут слід нагадати про необхідність
розрізнення власних імен у мові та мовленні (більшість питань, власне,
стосується мовлення).
О. В. Суперанська формулює цю думку таким чином: «У переважній
більшості випадків власні імена в мові зазвичай існують на правах цитат» [16, с.
217], тобто як факти мовлення, а не мови. Форма власних імен та їх зміст у
мовленні стають індивідуалізованими, а в мові ця якість відсутня.
Акт номінації, його мотиви і обставини вибору імені, форми і технології
активно

досліджувалися

в

роботах

Ю. О. Карпенко,

Є. С. Отіна,

О. В. Суперанської та ін. Закономірності номінації в різних класах власних імен
рухливі і неоднозначні, а семантична структура і семантична динаміка
антропонімів схильна до деетимологізації.
Із визначенням семантики власних імен пов'язане і непросте питання, що
стосується проблеми десигната. Десигнат, тобто реальний об'єкт дійсності,
повинно мати кожне власне ім’я. Але такого об'єкта може і не бути. Б. Рассел
вводить ще один клас імен: «імена взагалі» [18]. В аспекті мови факт наявності
або відсутності десигната – факт випадковий. Мова або байдужа до реальності
або ірреальності екстралінгвістичної дійсності, або те, що ірреально зараз, не
завжди було очевидним для носіїв мови. Дуже цікава з точки зору поняття
десигната

філософська

точка

зору

П. Флоренського.

Він

вважає,

що

визначальна формула ім’яславія полягає в наступному: «Ім'я Боже є Бог і саме
Сам Бог, але Бог не є ні Ім'я Його, ні Саме Ім'я Його» [17, с. 192], тобто
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«основне питання» ім’яславія вирішується П. Флоренським антиномічно, але з
його точки зору, єдино можливе і вірне. Ім'я розуміється як цілісний організм,
який вміщує в собі три структурні утворення: момент фізико-хімічний,
відповідний тілу, момент психологічний, відповідний душі, і момент
окультний, що відповідає тілу астральному [18, с. 236].
Власні імена – це область підвищеної номінації. На початкових етапах
становлення мови слово було вплетено в практику і носило симпрактичний
характер. Особисті імена були тісно пов'язані з релігійно-обрядовою
діяльністю, яка визначає всі сторони людської практики, а тому мали таку
яскраво виражену особливу рису, як сакральність (слово «сакральність»
походить від латинського sacer – «присвячений, святий») [5].
Кожна людина народжується безіменною. Однак «... в першу ж мить, як
родився кожен, убогий і знатний, ім'я, як солодкий дар, від рідних своїх
отримує ...» (Гомер). Вибір того чи іншого імені для новонародженого значною
мірою визначається суспільством: існує набір імен, правила вибору імені,
людина, яка наділена повноваженнями нарікати ім'ям. І. С. Кон пише: «Індивід
був інтегрований в суспільство не як її автономний член, а як частка цілого,
немислима окремо від нього ..., ні в одному зі своїх дій він не є винятковим
суб'єктом, в кожному його вчинку беруть участь його родичі, предки, духи,
боги »[8, с. 199]. Особисті імена служили не просто позначенням індивіда і його
родової приналежності, але були ніби його складовою частиною. Звідси –
складна магія імен. Філософ П. Флоренський розуміє магічність слова як
здатність діяти, минаючи розум. У цьому випадку слово виступає засобом
організації простору волею мовця: «Слово – конденсатор волі, конденсатор
уваги, конденсатор всього духовного життя, слова з посиленою владою діють
на духовне життя, спершу на того, хто це слово висловлює, а потім ... і на той
об'єкт, куди промовлене слово направлено»[18, с. 234]. Під магією слова
о. Павло розумів наявність в слові ряду сил і енергій, психічну або фізичну дію,
оскільки це дає можливість допустити, що елементи магії як знаряддя впливу
на внутрішній світ індивіда властиві будь-якій діяльності людини, як
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сакральної (імена) та світоглядної (терміни, поняття) , так і господарської
(знаряддя техніки), а також художньої. Філософ так визначає це поняття:
«Магія в цьому відношенні могла б бути визначена як мистецтво зміщувати
кордон тіла проти звичайного його місця» [20, с. 413].
Клас

антропонімів

демонструє

найрізноманітніші

тенденції

та

закономірності, що відбуваються всередині нього. В. О. Ніконов писав, «що в
антропонімії загальні закони мови переломлюються специфічно, крім того,
виникають власні закономірності, яких немає в мові поза нею» [10, с. 56].
Антропонімічність лексики здебільшого безеквівалентна, інтернаціональна і
цікава в плані ономастичної семасиології. Підкреслюючи особливу метафізичну
сутність особистого імені, П. Флоренський пише: «Людство мислить імена як
субстанціональні форми, як сутності, що утворюють своїх носіїв – суб'єктів,
самих по собі безякісних. Це – категорії буття ». Вчений досліджує і аналізує
ряд імен, які показують зв'язок характеру і імені. «Автор хоче говорити про
особисті імена і їх природу, і сподівається показати важливість ономатології,
тобто під цим ім'ям він буде розуміти вчення про істотну природу особистих
імен і їх метафізичну реальність у створенні особистості, перемагаючи
емпіричні фактори ...» [17, с. 221]. Семантико-семасиологічні параметри
антропонімів дозволяють зробити припущення, що внутрішня форма і лексичне
значення десигната для функціонування власної назви є надлишковими і
можуть легко втрачатися. Факт – успішне функціонування у слов'ян
запозичених християнських імен, незважаючи на важкий і неоднозначний
процес прийняття цих імен. Іменник будь-якого людського суспільства –
предмет підвищеної уваги носіїв мови. Батьки завжди ретельно вивчали і
вивчають імена, готуючись до акту наречення своїх дітей. Психологія носіїв
мови така, що вона не бажає миритися з обмеженою семантикою цих слів, хоча
вже в давні часи імена власні «відривалися» від понятійної сторони і успішно
функціонували в такому «збитковому» вигляді (наприклад, іншомовні імена в
документах не переводилися). Але з обрядової міфологічної точки зору
внутрішня форма і семантика імені власного були значимі, про що свідчить
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ключова позиція імені власного в магії слова, тобто антропоніми очима древніх
володіли таємною силою самі по собі. Особисте ім'я здатне впливати на долі
названих істот.
Дослідник Дж. Томсон у роботі, присвяченій Егейському світу, говорить
про специфіку антропонімів: «Новонародженого вітають як одного з предків
роду, як повторне втілення родового тотема в людській подобі» [14]. Ось чому
в усьому світі існує звичай називати дитину на честь кого-небудь з предків. Ім'я
є тотемним символом, це тотемна таємниця. У цих уявлень настільки глибоке
коріння, що навіть в слов'янській сім'ї мов слова, що позначають «ім'я», «знак»,
«рід» і «знаю» мають спільне походження (лат. nomen, nota, gens, gnosko). Ім'я
та знак – одне і те ж: в звуковій і «видимій» формі вони втілюють в їх носіїв
тотем.
Прийняте на Русі християнство (через Візантію) вступило в запеклу
боротьбу з язичництвом. У цій боротьбі використовувалися всі сили і засоби.
Був придуманий хитромудрий хід: всі діти отримували тільки християнські
імена під час обряду хрещення. Згідно з літописом, першою християнкою на
Русі виявилася Ольга, дружина Ігоря і мати Святослава. Ольга – варязьке ім'я
(Хельга – «свята»). При хрещенні Ольга була під заступництвом покійної
матері римського імператора Костянтина і стала Оленою ( «світла», «сяюча»).
У старих святцях 24 липня подвійне свято в пам'ять і Олени, і Ольги. Церква
змирилася з попаданням варязького імені в християнські святці, але все-таки
продовжувала називати Ольгу «у святому хрещенні» Оленою.
Володимир Красне Сонечко, онук Ольги-Олени, при хрещенні був
наречений Василем ( «царський»). У Остромировому Євангелії (переписувач
дяк Григорій) вказується ім'я замовника «в хрещенні Йосип, а в миру
Остромир» (людина з двома іменами). Володимир Мономах став у хрещенні
Феодором. Двоіменність – звичайна справа для старої Русі. Навіть Богдан
Хмельницький для церкви – Зіновій. Деякі дослідники вважають антропоніми
Богдан, Боголеп, Богодар теофорними, язичницькими іменами, оскільки їх
немає в святцях. Традиційно хрестильні імена зберігалися в таємниці з метою
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уникнути наврочення (звідси і практика перекладу грецького іменника на
слов'янський) [21¸ с. 63].
Таким чином, можна говорити, що сакральність імен є типологічною
рисою для людського суспільства на певній стадії розвитку. Ця риса
проявляється в різних табу і евфемізмах, в існуванні «захисних» імен, в
специфічних діях над власними іменами: а) чаклунська дія над ім'ям має на меті
впливати в тій чи іншій формі на носія імені; б) купівля імені – одна людина
купує ім'я в іншої, бажаючи мати якості носія імені; в) обмін іменами – обман
демонів хвороби; г) зміна імені – зміна долі. Дії над іменами ідентичні діям над
предметами: обмін, купівля. Нічого подібного немає в інших групах лексики.
Можливо, давня традиція, яка збереглася до наших часів, – вживання у
слов'ян прізвиськ поряд з іменами,– і відображає той факт, що справжнє ім'я
могло зберігатися в таємниці.
Отже, в результаті дослідження були виділені такі семантичні особливості
власних

імен:

а)

підвищена

знаковість;

б)

особлива

схильність

до

деетимологізація; в) словотвірна специфіка власних імен; г) редукція
семантики; д) наявність у власних назв більшої кількості ознак, ніж у
загальних.
Таким чином, дослідження власного імені дозволяє зробити висновки про:
а) індиферентність мови до реальності або ірреальності екстралінгвістичної
дійсності; б) функціонування антропонімів у мові підкреслює яскраво
виражений симпрактичний характер цих одиниць мови і збереження в їх
природі сакральності. На підставі цих положень виділені такі типологічні
ознаки антропонімів: а) магічність; б) соціальна знаковість; в) надмірність
внутрішньої форми і втрата лексичного значення вихідного апелятива при
функціонуванні імені. Охарактеризовано специфічні дії над власними іменами.
У статті розглянута така характеристика антропонімів, як магічність, що
пов’язана з філософським аспектом їх значення. Тенденції та закономірності
номінативної функції онімів значно ширші і різноманітніші. Ми показали, що
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ономастикон мови – жива система, що постійно розвивається, а власні імена –
це джерело неоціненної інформації, яким потрібно вміло користуватися.
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KAPITEL / CHAPTER 1.12
DEVELOPMENT OF OUT-ASSITUATE COMMUNICATION IN
PRESCHOOL CHILDREN WITH LIGHT INTELLIGENCE DISABILITIES
BY MEANS OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT CLASSES

РОЗВИТОК ПОЗАСИТУАТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ З ЛЕГКИМ ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОРОЗВИТКОВИХ ЗАНЯТЬ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-012

Розвиток спілкування або комунікації дітей з особливими освітніми
потребами (ООП) залишається для вітчизняної дефектологічної науки однією з
найгостріших проблем, яка потребує термінового вирішення. На сучасному
етапі реформування системи освіти процес розвитку навичок спілкування,
зокрема мовленнєвого, в дітей з ООП, адаптація їх до умов освітнього
середовища набуває ще більшої гостроти і стає пріоритетним напрямом.
Вирішення

цієї

проблеми

диференційованого

та

пов’язано

поетапного

зі

здійсненням

індивідуального,

корекційно-розвивального

впливів;

з

удосконаленням методичних систем, які мають ураховувати неоднорідність
контингенту дітей з ООП, провідні тенденції оновлення змісту освіти, пов’язані
зі створенням нового освітнього простору – інклюзивної освіти.
Серед дітей з особливими освітніми потребами виділяється категорія дітей,
зокрема дрошкільного віку, з інтелектуальними порушеннями – розумовою
відсталістю різного ступеню тяжкості. Це обумовлено стійкою тенденцією
поширення нових варіантів поєднання порушень на тлі або в сукупності з
інтелектуальними порушеннями, значним збільшенням кількості дітей із цими
порушеннями в закладах як спеціальної, так і інклюзивної освіти (В. Бондар,
І. Дмитрієва, А. Колупаєва, С. Миронова, В. Синьов, М. Супрун, А. Шевцов,
Д. Шульженко та ін.).
Сучасний стан розвитку суспільства висуває нові завдання освіти дітей
дошкільного віку. Велике значення надається проблемі психологічної
підготовки дітей до школи, у вирішенні якої ведучу роль грає спілкування з
дорослим як центральна ланка когнітивного і вольового розвитку дитини.
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Останніми роками вітчизняні дослідники надавали велику увагу проблемі
спілкування

дітей

дошкільного

віку,

що

нормально

розвиваються

(З. Богуславская, Л. Галігузова, М. Лісіна, О. Смірнова та ін.). Особливості
спілкування дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту вивчали Д. Аугене,
Ж. Головіна, О. Слєповіч. Проте, і дотепер, не дивлячись на значущість
проблеми, питання розвитку різних форм спілкування у дошкільників ще
недостатньо вивчені, не розроблена система освітньо-корекційної роботи з
розвитку спілкування у дітей з порушеннями інтелектуальної сфери.
Відтак, проблема набуття дітьми дошкільного віку із затримкою
інтелектуального розвитку умінь і навичок спілкування важлива і актуальна, що
зумовило нас звернутись до більш широкого вивчення питання розвитку
позаситуативного спілкування у таких дітей, а саме засобами навчальнорозвиткових занять.
Людина не може жити, працювати, задовольняти свої матеріальні і духовні
потреби, не спілкуючись з іншими людьми. З самого народження вона вступає
у процес комунікації з оточуючими. Спілкування є необхідною умовою
існування людини і, разом з тим, одним із основних чинників і найважливішим
джерелом її психічного розвитку в онтогенезі.
В психолого-педагогічній літературі існує багато визначень спілкування.
Спілкування – складна взаємодія людей, в якій здійснюється обмін
думками, почуттями, переживаннями, способами поведінки, звичками, а також
задовольняються потреби особистості в підтримці, солідарності, співчутті,
дружбі, належності тощо [3, с. 317].
Потреба в спілкуванні у дітей з’являється після 2-х місячного віку. В цей
період немовлята вступають у взаємодію з дорослими, яке можна вважати
спілкуванням;

вони

розвивають

особливу

активність

–

«комплекс

пожвавлення». Основним ведучим типом діяльності дитини в ранньому віці є
емоційно-безпосереднє спілкування.
Спілкування в дошкільному віці носить безпосередній характер: дитина
дошкільного віку у своїх висловах завжди має на увазі певну, в більшості
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випадків близьку людину. У період дошкільного дитинства відбувається
оволодіння основними засобами мови і це створює можливість для здійснення
спілкування, що спирається на власне мовленнєві засоби.
У сучасних наукових дослідженнях виділяються 4 форми спілкування
дітей з дорослими (М. Лісіна) [4]:
1. ситуативно-особистісна (безпосередньо емоційна);
2. ситуативно-ділова (наочно-дійова);
3. позаситуативно-пізнавальна;
4. позаситуативно-особистісна.
Провідне місце при ситуативно-особистісному спілкуванні посідають
експресивно-мімічні засоби спілкування (усмішка, погляд, міміка). Провідну
роль при ситуативно-діловій формі спілкування відіграють комунікативні
операції наочно-дієвого змісту (локомоторні і наочні рухи; пози, що
використовуються відповідно до мети спілкування). Основним засобом
спілкування у дітей, що володіють позаситуативно-пізнавальною формою
спілкування, є мовленнєві операції. До кінця дошкільного дитинства
з’являється вища для дітей дошкільного віку форма спілкування з дорослими –
позаситуативно-особистісна.

Ведучим у

такій

формі

спілкування

стає

особистісний мотив.
Первинні форми спілкування дитини є початком залучення малюка до
життя дорослих, тобто первинними формами його соціалізації. Спілкування
сприяє розвитку мовлення, мислення, становленню характеру дитини. В
процесі спілкування збагачуються емоції, відбувається розумовий, психічний і
моральний розвиток. Дослідники вивчення співвідношення мовлення і
мислення у дітей (Л. Виготський [2], А. Лурія [5]), довели, що всі психічні
процеси у дитини (сприйняття, пам’ять, увага, уява, цілеспрямована поведінка)
розвиваються за прямою участю мовлення.
Інтелектуальні порушення – досить складна особливість перебігу розвитку
дитини. Відомо, що інтелектуальні порушення – це системне порушення
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пізнавальної діяльності, що має зворотний – затримка психічного розвитку
(ЗПР) – та незворотний характер.
Інтелектуальні порушення – лише особливий розвиток дитини, котрий не
вичерпує всіх її потенційних можливостей. Вона навчатиметься, проте дуже
повільно, а певні знання та навички може не опанувати [6].
Інтелектуальні порушення в дитини залежно від інтенсивності ураження
кори головного мозку можуть виявлятися різними якісними характеристиками
прояву: від легкого ступеня до помірного, тяжкого та глибокого ступенів.
Діти

з

інтелектуальними

порушеннями

мають

свої

особливості

спілкування або комунікації з дорослими і однолітками. У дітей з порушенням
іетелекту без спеціального навчання не виникає мовленнєвої активності, не
складаються і передмовні види спілкування з оточуючими, не розвивається
наочна діяльність. В структурі недорозвинення інтелекту особливе місце займає
специфічне порушення мовлення, тісно зв’язане як з інтелектуальним, так і з
загальним особистісним недорозвиненням дітей даної категорії.
Серед дітей з інтелектуальною недостатністю велику групу складають
діти, які мають інтелектуальні порушення легкого ступеня (діти із затримкою
психічного розвитку), що може бути викликане різними причинами: дефектами
конституції

(гармонійний

органічними

поразками

інфантилізм),
ЦНС

соматичними

(мінімальна

захворюваннями,

мозкова

дисфункція).

Найважливішою особливістю цієї категорії дітей є знижена активність у всіх
видах діяльності, що, у свою чергу, може виявитися істотною причиною їхніх
низьких комунікативних можливостей і здібностей. Крім того, дефіцит у
спілкуванні з оточуючими значно ускладнює у таких дітей порушення
пізнавальної діяльності .
Як свідчать наукові дослідження, вихованці закладів дошкільної освіти з
порушеннями інтелекту легкого ступеня мають стійкі труднощі в опануванні
програмового матеріалу з розвитку мовлення, елементарних математичних
уявлень, малювання тощо; в ситуації неорганізованої ігрової діяльності
користуються в основному двома формами спілкування. Для більшості дітей
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старшого дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю характерна
позаситуативно-пізнавальна форма спілкування, решта дітей вдається до ще
більш елементарної ситуативно-ділової форми. Як правило, у жодного з них не
спостерігалася

позаситуативно-особистісна

форма

спілкування,

яка

є

характерною для дітей того ж віку, що нормально розвиваються (Д. Аугене) [1].
Нерідко діти з інтелектуальною недостатністю прагнуть уникати мовленнєвої
комунікації. У тих випадках, коли мовленнєвий контакт між дитиною і
однолітком

або

дорослим

виникає,

він

виявляється

короткочасним і

неповноцінним.
«Не отримавши спеціальної (корекційної) педагогічної допомоги, –
зазначає науковець С. Трикоз, – така дитина виявляється не готовою до
шкільного навчання і, потрапляючи в заклад початкової освіти, одразу зазнає
значних труднощів з майже всіма навчальними предметами» [6, с. 7].
На активізацію розвитку спілкування дітей з дорослими й однолітками у
закладах дошкільної освіти має бути спрямована вся освітньо-корекційна
робота. В процесі такої роботи, як свідчать наукові дослідження, в
комунікативній діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями легкого
ступеня відбуваються значні позитивні зміни.
Здійснивши теоретичний аналіз проблеми, взявши до уваги наведені
характеристики, з’ясувавши рівень розвитку вербальних комунікативних
можливостей дітей старшого дошкільного віку в окремо взятому закладі
дошкільної

освіти,

ми

висунули

припущення,

що

несформованість

позаситуативного спілкування у дітей дошкільного віку з інтелектуальними
порушеннями пов’язана не тільки з недоліками їхньої пізнавальної діяльності,
але і з відсутністю системи роботи з його розвитку.
Відтак, нашу роботу було спрямовано на опрацювання й впровадження в
освітній процес закладу дошкільної освіти методичної системи – комплексу
навчально-розвиткових занять, що мав би забезпечити розвиток й оптимізацію
процесу спілкування у дітей дошкільного віку з легким порушенням інтелекту.
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Наша робота передбачала дві складові – організаційну і навчальнорозвиткову.
Організаційна складова полягала у створенні комфортного середовища,
яке б пом’якшувало патологічні прояви дітей, а також сприяло появі у них
почуття безпеки та довіри. Основним завданням в межах цієї складової стало
знайти психологічні точки перетину з дітьми, так би мовити підлаштуватися під
психічні прояви дітей. Ми уважно вивчали кожну дитину, прагнули зрозуміти,
що діти полюбляють, що їх дратує, викликає прояви їхньої агресії або
самоагресії, негативізму, тривожності, страхів, збудливості, що вони вміють
робити, чим цікавляться, чим їх можна заспокоїти, які комунікативні сигнали
вони подають, як вони поводяться в ситуації комфорту і дискомфорту.
Комфортне середовище ми прагнули створити для адаптації дітей у новій
ситуації для опрацювання певних операцій, навичок, а також для формування у
них арсеналу засобів взаємодії зі світом. Створення такого середовища
вирішувало питання підготовки дітей до навчального процесу, тобто було
пропедевтичним періодом для них, головною ціллю якого була адаптація до
соціального оточення.
Для налагодження контакту з дітьми, для того, щоб їм було комфортно,
приємно, цікаво у процесі навчання, щоб у них поступово виникало почуття
довіри до навколишніх людей, зокрема до педагога, ми підхоплювали їхні дії і
поступово перетворювали місце інтересу дитини у розвивальну для них
ситуацію. Такий підготовчий період можна було вважати закінченим, коли у
дітей була сформована терпимість до присутності сторонньої людини, а також
відпрацьовано прийоми і засоби, якими можна було ефективно впливати на
зміну їхнього стану, що в цілому уможливлювало подальшу послідовну
навчально-розвиткову роботу.
Тільки після досвіду перебування дітей з легким порушенням інтелекту у
комфортному середовищі ми переходили до їхнього навчання, тобто
створювали навчально-розвиткове середовище.
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Навчально-розвиткова складова була спрямоване на те, щоб максимально
активізувати (мобілізувати) дитину, дати їй можливість відреагувати на
ситуацію, ставити перед нею і допомагати виконувати різноманітні навчальнорозвиткові завдання. Навчально-розвиткова складова означала виявлення для
кожної дитини зони її актуального та найближнього розвитку, а також ресурсів
її розвитку.
У межах навчально-розвиткової складової нами було підготовлено й
впроваджено в освітній процес базового закладу дошкільної освіти тематичні
навчально-розвиткові заняття.
Система навчально-розвиткових занять (18 занять) була своєрідним
навчальним

комплексом

(пізнавальні

заняття,

домінантні

інтегровані заняття, заняття з розвитку мовлення) і

заняття,

мала наступний

алгоритм: у процесі занять форма спілкування ускладнювалась в залежності від
того чи іншого тематичного завдання; відтак, у дітей поступово збільшувалась
потреба ставити позаситуативні запитання, переходити від простої констатації
фактів до міркування на абстрактні теми, що готувало перехід дітей до більш
високих, позаситуативних форм спілкування. Під час занять, крім активізації
діалогового особистісного контакту, у вихованців вироблялась здатність до
проявів ініціативи, до різноманітних дій; формувалось уміння брати участь у
спільній діяльності; набувались навички реагування на звернене мовлення та
виконання прохань. Ми прагнули викликати позитивні емоції у відповідь на
звертання дорослого; розвивати інтерес до предметів, людей, бажання діяти
разом з іншими людьми; збагачувати і розширювати життєві враження дитини;
виховувати культуру поведінки. У процесі занять були використані такі методи,
як читання дітям книг пізнавального характеру, обговорення прочитаного,
робота з картинками пізнавального характеру, обговорення зображеного на
картинках, бесіди на етичні теми, прослуховування й обговорення віршів,
обговорення переглянутих мультфільмів або цікавих випадків із життя дітей,
ігрові ситуації, сюрпризні моменти, малювання, творчі завдання і вправи,
жартівливі хвилинки тощо.
MONOGRAPH

120

ISBN 978-3-949059-16-2

Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies

«European Science» Book4 Part 8

Під час занять ми намагались подолати ситуативність в контактах дітей з
дорослим – під час спілкування поступово переходили від простої констатації
фактів до оцінки і характеристики навколишніх предметів, обговорення
абстрактних понять (чесність, справедливіть, дружба тощо).
Особливу групу занять складали заняття двох типів (12 занять), що були в
першу чергу спрямовані на розвиток їхньої комунікації. За типом заняття були
груповими, індивідуально-групові, за видом – пізнавальними, тематичними,
домінантними, комплексними, сюжетно-динамічними, інтегрованими):
1 тип (групові заняття) – актуалізація на занятті читання і обговорення
книг пізнавального характеру;
2 тип (індивідуально-групові заняття) – актуалізація на занятті розглядання
та обговорення картинки з проблемною ситуацією.
Ці заняття чергувалися з заняттями, де відбувався як загальний розвиток
дітей, так і їхнє безпосереднє навчання.
Так, дітям була запропонована «теоретична співпраця» під час бесіди на
тему прочитаної книги або розглянутих картинок. Дорослий сам починав
бесіду, намагаючись залучити до неї вихованців. Від заняття до заняття в
бесідах з дітьми ми зачіпали все більш абстрактні теми, переходячи від
конкретних фактів до характеристики і оцінки різноманітних явищ, від якостей
окремих людей до якостей, що властиві людям взагалі (доброта, чесність,
організованість, відповідальність тощо).
На перших заняттях діти відчували себе напружено, невпевнено, з
небажанням вступали в бесіду, мало говорили, були безініціативними.
Вихованці не виявляли бажання слухати читання книг на пізнавальні теми і
педагогу доводилося наполягати на своєму. Більшу цікавість діти виявляли до
розгляду картинок.
Під час перших занять всі діти бажали закінчити спілкування з дорослим
відразу після читання книги або розгляду картинок. Нам доводилося докладати
немало зусиль, щоб зацікавити дітей, долучити їх до подальшої співпраці.
Ретельно продумувались і ставились дітям відповідні запитання, що спонукали
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їх до висловлювань. Однак, потрібно відзначити, що на перших розвиткових
заняттях спільної бесіди, в якій би брали участь усі діти, не відбувалось.
Фактично діти однослівно відповідали на поставлене запитання і не виходили
за межі його змісту. Слухали ж діти тільки дорослого; ніхто з вихованців не
виявляв цікавості до того, що говорили його однолітки. Під час такої роботи
діти відволікалися, починали грати.
Поступово у зміст занять долучалось обговорення подій, що мали місце в
житті дітей, переглянутих мультфільмів і прочитаних раніше книг. Проте, і
цими методами організувати відверту, емоційно насичену бесіду теж не
вдавалось.
Подібна картина спостерігалася на перших 2–4 навчально-розвиткових
заняттях. Потім ситуація дещо змінилася. Під час наступних занять діти
поступово почали поводити себе більш розкуто, більш впевнено, стали
виявляти цікавість до теми бесіди, упродовж тематичного обговорення
активніше залучалися до спілкування, зросла кількість їхніх висловлювань.
Позитивним стало те, що під час читання книг і розгляду картинок
вихованці почали ставити дорослому запитання пізнавального характеру,
висловлювали оцінні судження, а після читання і розгляду охоче брали участь в
обговоренні, хоча самостійно і не виступали з такою ініціативою.
Змінився також і характер бесіди. Тепер не було необхідності постійно
ставити дітям навідні запитання, щоб вони могли висловити свою думку.
Достатньо стало попросити про це дитину, і вона залучалася до бесіди.
На цих заняттях у дітей став виявлятися інтерес не тільки до слів
дорослого, але і однолітків. Вони менше відволікалися під час тематичної
бесіди і навіть почали активно вербалізувати – задавати один одному, а також і
дорослому запитання з метою конкретизації предмету обговорення. Тепер під
час тематичних бесід з’явилася реальна можливість перейти від конкретних
фактів до більш абстрактних тем.
На заключних заняттях діти стали поводитись значно упевненіше.
Підвищився рівень їхньої ініціативності. Під час читання і обговорення книг
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діти ставили все більше запитань пізнавального характеру, з цікавістю
вислуховували відповіді дорослого. Їхні висловлювання поступово набули
оцінного змісту. Діти почали виступати ініціаторами бесід, причому майже у
всіх було бажання взяти участь в бесіді; вони перебивали один одного, і
дорослому доводилося керувати бесідою, спрямовувати її і давати можливість
висловитися

всім

охочим.

У

висовлюваннях

дітей

стали

наявними

розмірковування. Тобто, у їхній вербалізації ми могли спостерігати певний
перехід від простої констатації фактів до міркування на абстрактні теми.
В цілому на заключних навчально-розвиткових заняттях була відзначена
значна активізація комунікативної діяльності дітей в ситуаціях, що моделювали
позаситуативні (позаситуативно-пізнавальну і позаситуативно-особистісну)
форми спілкування з дорослим.
Аналіз мовленнєвих висловлювань дітей засвідчив наступне: мовленнєві
висловлювання вихованців значно змінилися як кількісно, так і якісно. Для
мовлення дітей стало характерним збільшення кількості вживаних семантичних
категорій (дії, ознаки предметів, заперечення, приналежність, розташування);
словосполучення, що позначають семантичні категорії взаємодії (дія + об’єкт,
суб’єкт + дія, ознака + об’єкт, дія + розташування, власник + приналежність);
слова і словосполучення для ствердження (про стан та якісні показники
об’єкта). Діти почали долучатися до спілкування, надаючи при цьому нову
інформацію з теми розмови чи шукаючи нових знань про предмет розмови. У
них розширився набір жестів для ініціювання контакту. Було очевідно, що діти
стали більш уважними до зверненого мовлення на вербальному рівні. Проте,
розуміли значення слів, словосполучень, речень ще пов’язаних з конкретною
ситуацією, власним досвідом. Також значно збільшився словник дітей.
З погляду тематики висловлювань, то варто відзначити, що діти ставили
мало пізнавальних запитань, мало сповіщали про своїх друзів і однолітків. Як
правило, вони розказували про себе, своїх родичів, близьких. Більшість
повідомлень була пов’язана із знанням окремих прикмет тварин, іграшок,
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побутових речей. Позитивним стало те, що значно збільшилася кількість
оцінних висловлювань дітей.
Таким чином, у вихованців з легким порешенням інтелекту в цілому
підвищився рівень комунікативної діяльності. У більшості з них з’явилося
прагнення до пізнавальних контактів, інтерес до книги, а ділове спілкування
відступило на другий план; тобто у дітей ведучою стала позаситуативнопізнавальна форма спілкування з дорослим. На завершення проведеної роботи
всі

задіяні

діти

проявили

здібність

до

позаситуативно-особистісного

спілкування, проте бесіди на особистісні теми вони, як правило, підтримували
неохоче. Крім того, варто зазначити, що для більшості дітей старшого
дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня, які взяли
участь в нашій роботі, найбільш характерними стали мовні засоби спілкування
з дорослим.
Результати

проведеної

роботи

дозволили

встановити

можливість

цілеспрямованого впливу на формування позаситуативних форм спілкування у
дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелекту і підтвердили наші
припущення

про

те,

що

позаситуативно-особистісної

розвиток
форм

позаситуативно-пізнавальної

спілкування

забезпечується

під

та
час

спеціального навчання. Вправлюючись у комунікативно-мовленнєвих формах
роботи під час навчально-розвиткових занять, що моделюють позаситуативні
(позаситуативно-пізнавальну і позаситуативно-особистісну) форми спілкування
з дорослим, можна в цілому підвищити рівень комунікативної діяльності дітей
із порушенням інтелекту легкого ступеня.
У зв'язку з тим, що комунікативний компонент є важливою складовою
загальної підготовки дитини до шкільного навчання, в закладах дошкільної
освіти, на нашу думку, необхідно звернути особливу увагу на розвиток
позаситуативно-пізнавальної і позаситуативно-особистісної форм спілкування
дітей з дорослими, зокрема вихованців, що мають порушення інтелектуальної
сфери. Робота з розвитку позаситуативних форм спілкування у дітей з
порушенням інтелекту з дорослими має проводитися спільно вчителямиMONOGRAPH
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дефектологами і вихователями, повинна бути цілеспрямованою, системною і
послідовною, спиратися на індивідуальні особливості дітей і в першу чергу
передбачати формування у них пізнавальних і особистісних мотивів
спілкування, активізацію бажання у різноманітних вербальних контактах,
збагачення і розширення життєвих вражень, виховання комунікативної
культури поведінки.
Робота з розвитку у дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними
порушеннями легкого ступеня позаситуативних форм спілкування оптимізує
їхню взаємодію з іншими людьми (дорослими, однолітками), що забезпечить як
успішність подальшого навчання, так і їхню належну соціальну адаптацію.
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KAPITEL / CHAPTER 1.13
THE ROLE OF THE HUMANITIES IN THE DEVELOPMENT OF
INTERCULTURAL COMMUNICATION

РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-013

В умовах глобалізації відбувається розширення сфери взаємодії культур.
Поряд з економічними і політичними факторами формування спільного
комунікативного простору важливу роль відіграють засоби масової інформації
та мережа Інтернет. Саме тому особливого значення набуває міжкультурна
комунікація, котра стає більш інтенсивною і охоплює практично всі сфери
буття людини та соціуму. При цьому, суб'єктами взаємодії вступають як різні
особистості, так і різноманітні культури і цивілізації [3].
Спроби теоретичного осягнення феномену міжкультурної комунікації
переважно відбуваються у двох форматах – лінгвістичному, який віддає мові
першорядне значення у міжкультурному спілкуванні і зводить процеси
міжкультурної комунікації до мовної діяльності та культурологічному, котрий
ґрунтується на ціннісному розумінні культури, яка детермінує сутність мовної
комунікації, соціальних зв'язків і відносин [4, с. 26]. Таким чином, у першому
випадку предметом аналізу виступає комунікація, у другому – культура. Немов
дві сторони однієї медалі, ці аспекти поєднуються у діалоговому підході до
вивчення міжкультурної комунікації.
Подальший аналіз її особливостей у вищій школі буде вестися з позиції
діалогового підходу. Цей підхід ґрунтується на концепціях М. Бубера, М.
Бахтіна, В. Біблера, котрі дозволяють розглядати взаємодію між культурами та
їх носіями не тільки на рівні соціальної інтеракції, але і як особистісне
спілкування між людьми в ході діалогу. З цієї точки зору діалог одночасно
виступає джерелом, ентелехією та результатом культури. А міжкультурна
комунікація, не просто акт передачі інформації, але наповнене творенням
смислів спілкування. Для М. Бахтіна «діалогічні відносини – майже
універсальне явище, пронизує всю людську мову і всі відносини і прояви
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людського життя, взагалі все, що має сенс і значення. Де починається
свідомість, там починається діалог» [1, c. 92].
В широкому сенсі міжкультурна комунікація трактується як «взаємодія
існуючих в певному просторі і часі культур, в якому феномен культури
розглядається як родове поняття, а культурні контакти набувають різних форм,
які знаходять своє вираження в зіткненні, взаємовпливі, синтезі, додатковості і
діалозі. Ця взаємодія культур, які експлікують тип особистості, яка несе
конкретний історичний зміст тієї чи іншої епохи і дозволяє осмислити взаємні
цінності, самосвідомість і глибинну людську сутність» [14, с. 34].
Погляд на міжкультурну комунікацію як діалог культур, котрий
здійснюється за посередництвом їх окремих суб’єктів або текстів, змушує
визначитися із співвідношенням понять «спілкування» та «комунікація».
Термін «комунікація» походить від латинського «communicatio», і має значення
«робити спільним, пов'язувати, спілкуватися». Тому, етимологічно, ці поняття
можна вважати рівноцінними. З іншого боку, «спілкування» і «комунікація»
розрізняються за своєю суттю, природою взаємодії та характером зв’язку [6, с.
7]. Різниця дуже добре відображується і відчувається у мові. Ми говоримо
«засоби масової комунікації», але не «засоби масового спілкування».
Наприклад, порівняємо висловлювання: «викладач спілкувався із аудиторією»
та «викладач комуніцирував із аудиторією». Останній варіант звучить не дуже
красиво. Наша мовна інтуїція повстає проти подібних висловлювань. І не
випадково.
За своєю суттю комунікація представляє собою суб'єктно-об'єктний
зв'язок, при якому суб'єкт передає інформацію (знання, ідеї, тощо), а об'єкт
сприймає її. Спілкування, в свою чергу, виступає як суб'єктно-суб'єктний
зв'язок, при котрому «немає відправника і одержувача повідомлень – є
співрозмовники, співучасники спільної справи». У процесі спілкування
інформація циркулює між партнерами, створюючи діалоговий простір.
В процесі міжкультурної комунікації інформація, яка складає

її зміст,

існує у нерозривному взаємозв'язку із культурною картиною світу кожної
MONOGRAPH

127

ISBN 978-3-949059-16-2

Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies

«European Science» Book4 Part 8

сторони. За посередництвом особистостей у взаємодію та спілкування
вступають, ідеї, знання, цінності, ідеали, світогляди сформовані під впливом
різних культур [8]. Власна культурна ідентичність викристалізовується через
культурні коди і символи, які обумовлюють адекватність розуміння та
інтерпретацію поведінки представників інших культур у міжкультурному
діалозі.
У ситуації міжкультурної комунікації людина одночасно вирішує два
складних завдання. Їй необхідно, зберігаючи власну культурну ідентичність,
зануритися у іншу культуру, розкодувати її смисли та екстраполювати цінності
таким чином, аби відбулося максимальне порозуміння [7]. М. Гайдеггер,
вважав, що «розуміння являє собою фундаментальний спосіб буття людини».
Особливої значущості герменевтичні аспекти спілкування набувають в
освітній галузі. Інтеграція європейського освітнього простору, що стала
визначальною рисою сучасного інтелектуального життя, вимагає учасників
навчального процесу постійного пошуку ефективних засобів міжкультурної
комунікації. В умовах, коли представники різних культур збираються в одній
аудиторії, перед викладачем постає місія – організувати і спрямувати процес
комунікації таким чином, щоб, якнайкраще, вирішити учбові завдання,
мотивувати студентів до оволодіння новими знаннями. При цьому необхідно
створити атмосферу взаємної поваги та доброзичливості [13]. Роль викладача
не обмежується тільки вирішенням пізнавальних завдань, оскільки процес
освіти значною мірою пов'язаний із вихованням. В процесі викладання,
особливо

це

стосується

гуманітарних

дисциплін,

лектор

здійснює

цілеспрямований вплив і на світогляд та ціннісні орієнтації молоді.
Але які інструменти цього впливу має у своєму розпорядженні викладач
вищої школи? Їх небагато, і, найважливішим, є мова. Роль мови у подоланні
бар'єрів спілкування між представниками різних культур величезна. У мові, у
самому її складі відображаються цінності, традиції, норми, образ світу, звичаї,
повір'я, історія країн та народів. Тому, як пізнання, так і трансляція культурного
контексту через складові мови: фразеологізми, приказки, прислів'я, знімає
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труднощі в процесі міжкультурної комунікації та веде до кращого розуміння
«Іншої» культури [11].
Розглянемо особливості міжкультурної комунікації у вищій школі
спираючись на класичну модель комунікації Г. Лассвела. Він вважав, що:
«Convenient way to describe an act of communication is to answer the following
questions:
Who Says
What
In Which Channel
To Whom
With What Effect?
The scientific study of the process of communication tends to concentrate upon
one or another of these questions. Scholars who study the "who," the communicator,
look into the factors that initiate and guide the act of communication. We call this
subdivision of the field of research control analysis. Specialists who focus upon the
"says what" engage in content analysis. Those who look primarily at the radio, press,
film, and other channels of communication are doing media analysis (p. 84). When
the principal concern is with the persons reached by the media, we speak of audience
analysis. If the question is the impact upon audiences, the problem is effect analysis»
[16].
Проаналізуємо навчальний процес за цим алгоритмом. З першого погляду,
відповіддю на перше питання є особистість викладача. Він виступає як
комунікатор. Але інформація, яку він транслює студентській аудиторії є
результатом творчої інтеріоризації цілого комплексу різноманітних знань, ідей і
теорій, котрі були сформульовані іншими дослідниками у певній галузі. З
іншого боку, саме від викладача, значною мірою, буде залежати не тільки
змістовний контент дисципліни, але афективні і моральні конотації навчального
матеріалу. Таким чином, ми бачимо, що викладач опосередковано репрезентує
аудиторії власний погляд та оцінку матеріалу. У разі викладання гуманітарних
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дисциплін міра суб’єктивізму збільшується і тому значну роль набувають
особисті якості викладача.
Друге питання – «що», стосується змісту навчальної дисципліни. котрий
регламентується навчальною програмою. Об’єктивність наукового знання в
процесі викладання вбудовується в існуючий культурний контекст із міркувань
дидактики та наочності теоретичного матеріалу.
Трансляція інформації в процесі викладання, значною мірою, відбувається
шляхом безпосередньої вербальної та невербальної комунікації викладача із
студентами. Але, також слід враховувати опосередковану навчальними
текстами (підручниками, текстами лекцій, посібниками, словниками, тощо)
форму її подання. Мовна комунікація в аудиторії передбачає урахування
багатьох факторів [12]. При цьому, викладачу необхідно встановити наявність
штучних і природних культурних бар'єрів між собою

та студентською

молоддю, котрі заважають доведенню необхідної інформації, і мінімізувати їх
вплив.
Відповідь на четверте питання вимагає від лектора чітко усвідомлювати
культурні, вікові та психологічні особливості студентської аудиторії. Знання та
визнання цих особливостей, сформовані навички підбору відповідних засобів
комунікативного впливу є ознакою високого професіоналізму викладача.
Віртуозне володіння мовою, педагогічними методами і методиками дозволяє
включити в спільний комунікативний простір носіїв різних культур.
Питання стосовно результатів комунікації у навчальному процесі
обумовлює необхідність оцінки підсумку спільних зусиль її учасників.
Комунікативна ефективність навчання визначається зростанням обсягу знань,
гуманізацією особистісних настанов та переконань студентів, підвищенням
культурної толерантності їх поведінки, формуванням загальних та фахових
компетентностей.
Таким чином, застосування для аналізу навчального процесу лінійної
моделі комунікації Г. Лассуела, демонструє особливу роль викладача в
організації міжкультурної комунікації у вищій школі. Кожен з аспектів
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ефективного комунікативного акту, фактично, залежить від його педагогічних
навичок та рівня культури і обсяг відповідальності є величезним. Роль
студента, як активного учасника навчальної комунікації нівелюється, творчі
інтенції та інтереси не беруться до уваги.
Ця модель комунікації притаманна авторитарному стилю викладання.
Звісно, вона має місце у навчальному процесі, але в умовах інтеграції
освітнього простору у межах Болонського процесу, її питома вага має бути
зменшена завдяки спільним зусиллям адміністрації ЗВО, викладачів та
студентів.
Діалогічному за своєю суттю спілкуванню лектора із аудиторією більше
відповідає модель комунікації Г. Малецьке. Вона передбачає наявність таких
компонентів комунікації як комунікатор, повідомлення, засіб комунікації та
реципієнт. Додатково ще враховуються соціальні і психологічні змінні, які
впливають на процес комунікації. До них відносяться образи комунікатора та
реципієнта в оцінюванні один одним, та їх самосприйняття, специфіка
особистостей та соціальна середа, включеність реципієнта у аудиторію та
обмеження зі сторони суспільного контролю діяльності комунікатора. Окрім
суб’єктів

комунікації

важливими

її

елементами

визнаються

–

саме

повідомлення, яке передбачає відбір та структурування змісту, а також
посередник, котрий «тисне» на реципієнта та його репрезентація. В свою чергу,
одержувач інформації займає активну позицію, здійснює відбір інформації і
надає зворотній зв'язок [10].
Саме ця модель більш вдало описує міжкультурний діалог, що постійно
точиться у аудиторії. Здійснення комунікації навіть в межах однієї
лінгвокультури передбачає врахування багатьох чинників. В ході навчального
процесу, особливо на семінарських та практичних заняттях, конкурують та
взаємодіють мовні репрезентації різних субкультур (молодіжних, локальних,
національних, релігійних та ін.). Трансляція та сприйняття інформації,
специфіка зворотного зв’язку залежать не тільки від майстерності викладача,
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але і від якості студентської аудиторії, її культурного рівня, інтересів та
мотивації.
Навчальний

процес

у

вищій

школі

є

складним

цільовим

та

багатоаспектним процесом комунікації викладача із студентською аудиторією.
В процесі навчання, студенти мають опанувати не тільки фахові, але і загальні
компетеності. Саме тому, важливу роль у їх формуванні відіграють дисципліни
гуманітарного циклу, зокрема філософія. Особисті якості викладача, його
загальнокультурний рівень, моральність, професіоналізм та педагогічна
майстерність мають суттєве значення [7]. Мовна комунікація із студентською
аудиторією передбачає не тільки наявність відповідного обсягу знань, але і
віртуозне володіння словом.
В процесі міжкультурної комунікації особистість із всіма її унікальними та
соціальними якостями значною мірою репрезентована через мовну особистість.
В цьому контексті мовна особистість викладача виступає питомим чинником
ефективності учбової комунікації.
Поняття «мовної особистості» було розроблено у лінгвістиці, але його
евристичний потенціал вже давно вийшов за межі цієї дисципліни. Людина, як
неповторна і унікальна індивідуальність реалізує себе та взаємодіє з Іншими у
просторі культури. Мова, як культурна універсалія, одночасно виступає
умовою, механізмом та засобом репрезентації особистості світу. Разом із тим,
вона структурує та організує світогляд, і, таким чином, опосередковано
детермінує поведінку (мовну у тому числі) людини в соціумі.
Ю.М. Караулов зазначає, що мовна особистість це людина, яка володіє
здатністю створювати та сприймати тексти, котрі розрізняються за «ступенем
структурно-мовної складності; глибиною та точністю відображення дійсності,
певною цільовою спрямованістю. В цьому визначенні поєднані здатності
людини з особливостями породжуваних текстів» [5, с. 3]. Таким чином, мовна
особистість реалізує себе на трьох рівнях: вербально-семантичному, «який
передбачає для носія мови нормальне володіння природною мовою....»,
когнітивному «одиницями якого є поняття, ідеї, концепти, що складаються у
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кожної мовної індивідуальності в упорядковану «картину світу»...» та
прагматичному, на якому відбувається виявлення і характеристика мотивів і
цілей, котрі рухають розвиток мовної особистості [5, с. 8]. У своїй взаємодії ці
рівні утворюють «комунікативний простір особистості».
З цієї точки зору, освоєння студентами циклу гуманітарних дисциплін
передбачає активізацію усіх рівнів мовної особистості студентів з боку
викладача. На вербально-семантичному рівні основним завданням навчального
процесу є максимальне розширення загальнокультурного словникового запасу
молоді та формування навичок ведення дискусій, наукової полеміки, тощо. На
когнітивному рівні, вивчення гуманітарних наук, особливо філософії, сприяє
концептуалізації та систематизації світогляду молодої людини на засадах
гуманізму, ліберальних цінностей, культурної та релігійної толерантності,
патріотизму. На прагматичному рівні в процесі навчання, за допомогою мови
необхідно сформувати навички чіткого формулювання цілей та життєвих
стратегій їх досягнення.
Мовлення – це дія, соціальний акт, промовляння до аудиторії – соціальна
інтеракція із багатьма наслідками. В ході навчального процесу мовна
особистість викладача вступає у комунікацію, у спілкування із ансамблем
мовних особистостей студентів. І кожний з них своєрідний, унікальний, із
власним мовним та ціннісним світоглядним досвідом. Наче справний диригент,
лектор має організувати цю поліфонію лише засобами мови. Запропонувати
концепти та смисли, зацікавити, заінтригувати, мотивувати на інтелектуальні
досягнення.
В процесі навчання доцільно орієнтувати студентів до вивчення
першоджерел, аби ті могли зануритися у глибини смислів. Сформулювати
візерунки власних інтерпретацій, використовуючи мову, як інструмент пізнання
світу. Вивчати текст в контексті, соціальному та історичному, досліджувати
етимологію понять та шляхи її трансформації, наповнювати концепти живими
конкретними знаннями.
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Знайомство із персональними наративами філософів та науковців, котрі є
представниками різних лінгвокультур сприяє розширенню культурного
простору навчального процесу. Навчання геометрії розуміння, герменвтичні
круги та трикутники дозволяють студентам, котрі працюють із авторськими
текстами, долучитися до духу різних часів та культур. Значною мірою цей вид
навчальної діяльності є можливим завдяки існуванню перекладів, які роблять
можливою роботу із текстами. У цьому випадку переклад виступає як засіб і
умова успішної міжкультурної комунікації. Відомий філософ та письменник У.
Еко проводить аналогію між перекладом та переговорами: «Тут можна було б
запитати, які ж сторони в цьому процесі переговорів. Їх багато, навіть якщо
часом вони позбавлені ініціативи: з одного боку, є текст-джерело зі своїми
автономними правами, а часом і фігура емпіричного автора (ще живого) з його
можливими претензіями на контроль, а також вся та культура, в якій
народжується даний текст; з іншого боку, є текст прибуття і та культура, в якій
він з'являється, з системою очікувань його передбачуваних читачів, а часом
навіть з видавничої індустрією, що передбачає різні критерії перекладу в
залежності від того, для чого створюється текст прибуття: для суворої
філологічної серії або для вибірки розважальних книг» [15]. Збагачення
культурної спадщини людства відбувається із різних джерел. Процес перекладу
є втіленням міжкультурної комунікації із всіма її труднощами та здобутками, а
його результат створює умови знайомства та порозуміння представників різних
культур.
Процес навчання у вищій школі передбачає формування не тільки
когнітивних, але і соціальних, поведінкових та інших деонтологічних
компетентностей. О.В. Борсукова вважає, що мовна особистість – це «носій
ціннісних орієнтацій і творець текстів, використовує системні засоби мови для
відображення сприйняття і бачення навколишньої дійсності, для досягнення
певних цілей в цьому світі» [2, с. 7]. Нормативність мовних практик певним
чином структурує життєвий світ молодої людини. І, разом із тим,
полісемантичність слів, понять та термінів, як загальновживаних, так і
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спеціальних, відкриває для мовної особистості обрії комунікативного простору
для творчості і мовної гри.
На особистому рівні мова, також, виступає чинником самовизначення та
самопізнання. Педагогічна майстерність викладача гуманітарних дисциплін має
бути

спрямована

на

формування

компетентностей

в

сфері

мовної

саморепрезентації майбутніх фахівців і у професійній галузі. І хоча оволодіння
категоріально-понятійним апаратом професії здійснюється на заняттях з
фахових дисциплін, гуманітарні науки, які викладаються у ЗВО, сприяють
творенню загального культурного контексту освіти. На додаток до дидактичних
прийомів, у цьому випадку, ефективним бачиться власний приклад лектора,
його вміння творити мовний простір комунікації.
Ефективне порозуміння між викладачем та полікультурною аудиторією
багато у чому залежить від мовної компетентності лектора. Але треба
враховувати і умови комунікації, інтенції мовців та ситуативний контекст
спілкування. Значну роль при цьому відіграє взаємне знання культурних норм і
конвенцій прийнятих в суспільстві. Знання викладачами та вивчення
студентами рідної та іноземної мови, таких дисциплін гуманітарного циклу, як
культурологія, релігієзнавство, етика, творять сприятливі умови розвитку
міжкультурної комунікації.
Принципи Болонського процесу спрямовані на формування у студентської
молоді

загальних

компетентностей, котрі, серед

інших, передбачають

«здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення

суспільства…»,

«цінування

та

повагу

різноманітності

та

мультикультурності», «здатність працювати в міжнародному контексті»,
«здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)» [9]. Компетентності,
котрими оволодівають студенти в процесі навчання спрямовані на створення
основ для подальшої успішної соціалізації та професійної діяльності. Саме
тому, закладення гуманістичних світоглядних принципів та прищеплення
навичок ефективної міжкультурної комунікації є важливим завданням вищої
школи. Інтерес та повага до інших культур та толерантне ставлення до їх
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представників є значним ресурсом професійного та особистого росту майбутніх
фахівців.

MONOGRAPH

136

ISBN 978-3-949059-16-2

Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies

«European Science» Book4 Part 8

KAPITEL / CHAPTER 1.14
THE IMPORTANCE OF DOCUMENTARY COMMUNICATION IN THE
MANAGEMENT ACTIVITY OF MARITIME TRANSPORT ENTERPRISES

ЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-014

Підприємства морського транспорту, як будь-які інші підприємства чи
організації або установи потребують управління. Зазвичай, під поняттям
«управління підприємством» розуміють дії його керівника, що спрямовані на
отримання певного результату.
У науковій площині, завдяки таким наукам як математика і статистика,
можливо в деякій мірі змоделювати, оптимізувати та кількісно обґрунтувати
явища, що виникають під час управління. З практичної точки зору, управління
не піддається вимірюванню і досягнення результатів управління залежить від
розуміння сутності поняття «управління», наявності знань із управління
підприємством, певного управлінського досвіду, тобто відділових рис і
мистецтва керівника підприємства. Тому в діяльності керівника є важливим
вміння

бачити

та

використовувати

певні

ресурси, управління

якими

забезпечують ефективну реалізацію управлінських рішень.
Відомо, що всі управлінські процеси будуються на основі інформації, яка
шляхом фіксування, накопичення, систематизації, обробки та передачі формує
сферу документування управлінської інформації.
Слід зазначити, що питання документування на підприємствах морського
транспорту недостатньо розглянуті в сучасній науковій літературі. Основна
частина статей направлена на висвітлення досвіду процесів документування
органів влади та державних підприємств.
Оскільки

активність

бізнеспроцесів

на

підприємствах

морського

транспорту все більше залежить від реалізації управлінських рішень,
актуальним стає питання вивчення властивостей процесів документування та
зв’язків, що виникають в зазначених процесах.
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Метою цієї статті є дослідження документної комунікації та визначення її
значення в управлінській діяльності підприємств морського транспорту.
Термін «комунікація» (від лат. communicatio – повідомлення, передача)
з'явився в науковій літературі на початку XX ст. Один із засновників
американської соціології Чарльз Кулі вважав, що «під комунікацією
розуміється механізм, за допомогою якого стають можливими існування й
розвиток людських взаємовідносин – всі символи розуму разом із способами їх
передачі в просторі й збереження в часі. Вона містить у собі міміку,
спілкування, жести, тон голосу, мову, писемність, залізниці, телеграф, телефон і
останні досягнення завоювання простору й часу. Чіткої межі між засобами
комунікації й іншим зовнішнім світом не існує. Однак разом з народженням
зовнішнього світу з'являється система стандартних символів, призначена тільки
для передачі думок, з неї починається традиційний розвиток комунікації» [1, с.
18].
До загального визначення цього поняття можна віднести таке визначення:
комунікація – технічний процес обміну інформацією між двома і більше
індивідами (або групами) [2, с. 19].
У такому визначенні поняття комунікація може вживатись як:
- соціальна комунікація, спілкування між людьми та іншими соціальними
суб’єктами;
- зв'язок за допомогою технічних засобів;
- певна система, за допомогою якої забезпечується сполучення між
віддаленими об’єктами (підземні комунікації, транспортні комунікації і т.і.).
Багатоаспектність такого явища як комунікація надає можливості
вивчення її з різних поглядів представниками багатьох наукових галузей.
Г. Поцепцов виділів такі наукові підходи, що вказують на ті чи інші
сторони

комунікації

загальнотеоретичній

як
підхід,

соціального
прикладний

явища:

традиційний

підхід,

підхід,

фізіологічний

підхід,

психологічний і соціологічний підхід та управлінський підхід,як підхід що
спрямований на вивчення комунікації як інструмента управління [3, с. 8].
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Ключовим явищем комунікації є власне комунікативний процес, який
розуміється як обмін інформацією між двома або більшою кількістю суб’єктів
[4, с.19].
Якщо застосувати такий підхід до процесів управління, то ці процеси
набуває характер комунікації. В діяльності підприємств морського транспорту
комунікативний процес можна розглядати як у внутрішньому середовищі
підприємства, в такому разі під суб’єктами комунікативного процесу
розуміються керівник, працівники підприємства, структурні підрозділи, так і у
зв'язках з зовнішнім оточенням, в такому разі суб’єктами комунікативного
процесу виступають учасники транспортного процесу, до яких належать самі
підприємства морського транспорту (далі підприємства), органи, що керують
ними та користувачі послуг підприємств(далі користувачі транспортних
послуг) (рис. 1).
Органи
управління
(міжвідомчі)

Органи управління
(відомчі)
підприємствами
морського
транспорту

підприємствами
Керівник
підприємства

Працівники,
структурні
підрозділи

Працівники,
структурні

підрозділи

Користувачі
транспортних
послуг

Користува
чі
транспортн
их послуг

Рисунок 1 – Суб’єкти комунікативного процесув діяльності
підприємств морського транспорту

Обмін інформацією, за формою представлення, може бути документним та
недокументним.
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Документною комунікацією (ДК) є обмін інформацією та зв'язок між
суб’єктами комунікативного процесу, що побудований на обміні документами
[5]. Вся інформація, побудована на обміні документів рухається формальними
каналами комунікації.
Слід зазначити, що в документознавстві до основних офіційних каналів ДК
відносяться структури основним видом діяльності яких є створення та робота з
документами

–

видавнича,

книготорговельна,

інформаційна

діяльність,

бібліотечна, музейна й архівна справа. Розрізняються між собою зазначені
структури ДК орієнтацією на різні види документів, форми й методи їх обробки
та представлення споживачу [5].
З цього погляду, управлінська діяльність виглядає як процес обміну
управлінською інформацією між суб’єктами – від суб’єкта, який видає
управлінське рішення (комунікант) до суб’єкта, який приймає управлінське
рішення на виконання (реципієнт). Між комунікантом та реципієнтом
встановлюється канал комунікації, побудований на обміні документами, без
якого зв'язок не може відбутися. Зв’язок між суб’єктами комунікації забезпечує
документ (комунікат).
За визначенням наданим у проєкті Закону України «Про документаційне
забезпечення управління» управлінська інформація це інформація, що
забезпечує організацію функціонування суб’єкта чи сукупностей суб’єктів
документаційного забезпечення управління [6, с. 4].
Таким чином, управлінська інформація виступає в якості предмету обміну
між суб'єктами комунікації, а об'єктом обміну ДК – управлінський документ,
змістом якого є управлінська інформація.
Каналами комунікації є документопотоки (електронні або паперові).
Рухаючись каналами комунікації і формуючи документопотоки, документ,
також, виступає в якості засобу зв'язку між суб'єктами комунікації.
В недокументній комунікації комунікатом виступає усна передача
управлінської інформації.
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Таким чином, в управлінській діяльності підприємств ДК набуває ознаки
системи та утворюється з таких елементів - суб'єкти (комунікант, реципієнт),
управлінська інформація, управлінський документ, та канали комунікації –
документопотоки (рис. 2).
ДОКУМЕНТОПОТОК

КОМУНІКАНТ

УПРАВЛІНСЬКЕ
РІШЕННЯ

ДОКУМЕ
ЗВ ' ЯЗОК

УПРАВЛІНСЬКЕ
РІШЕННЯ

РЕЦИПІЄНТ

ДОКУМЕНТОПОТОК

Рисунок 2 – Документна комунікації в управлінській діяльності
підприємств морського транспорту

Важлива роль в управлінській діяльності відводиться управлінському
документу, так як відсутність документу (комуніката) свідчить про розірваність
зв'язку між суб'єктами комунікації. В такому разі управлінське рішення не
поступає на виконання реципієнту, а реалізація його стає неможливою (рис. 3).

КОМУНІКАНТ

УПРАВЛІНСЬКЕ
РІШЕННЯ

РЕЦИПІЄНТ

Рисунок 3 – Комунікація з розірваним зв’язком

Зазначимо, що в управлінській діяльності підприємств з одного боку,
важливе значення набуває не стільки форма представлення комуніката, скільки
сама управлінська інформація, яка має бути: актуальною, об’єктивною,
достовірною, повною, корисною, зрозумілою, доступною. З іншого боку, саме
забезпечення визначених властивостей управлінської інформації залежить від
форми комуніката.
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Усна передача управлінської інформації за своє формою не завжди може
забезпечити, наприклад, об'єктивність або повність переданої інформації. Крім
того, така форма найчастіше може носити неформальний статус комунікації,
непередбачений структурою підприємства. Таким чином порушуючи процеси
та зв'язки передачі управлінських рішень, і як слідство знижуючи ефективність
їх виконання.
Навпаки, ДК носить офіційний статус комунікації на підприємстві,
оскільки відповідає організаційній структурі підприємства, а комунікатом та
засобом зв'язку є управлінський документ на якому зафіксована управлінська
інформація.
Для більш детального вивчення зв'язків розглянемо ДК на різних
напрямках взаємодії підприємств з іншими суб'єктами комунікації.
Взаємодію підприємств з органами управління ДК забезпечує на
міжвідомчому та відомчому рівнях, завдяки чому формуються відповідні
документопотоки. На міжвідомчому рівні комунікатом, наприклад, виступають
"Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях", затверджені наказом Міністерства юстиції України
від 18.06.2015р. №1000/5 (Правила) [7].
Правила (комунікат) рухаються по міжвідомчому документопотоку від
комуніканта – Державної архівної служби України (Укрдержархів) до
підприємства (реципієнт). Укрдержархів є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра юстиції і який реалізує державну політику у сфері
архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи
страхового фонду документації.
Правила

(комунікат)

забезпечує

зв'язок

між

Укрдержархівом

(комунікантом) та підприємством (реципієнтом), регулює діяльність реципієнта
в сфері документаційного забезпечення управління.
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Визначимо тільки деякі вимоги Правил, за допомогою яких здійснюється
управління в сфері документаційного забезпечення на підприємствах. Зазначені
Правила, як нормативно-правовий акт є обов’язковими для виконання всіма
установами та встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських
документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного
зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності.
Правилами

визначена

відповідальність

керівника

за

збереженість

службових документів та інформації, яку вони містять, функціонування
системи захисту документаційного фонду від незаконного доступу, втрату і
несанкціоноване знищення документів, порушення правил користування
документами. Визначено, що матеріальний носій інформації управлінського
документа, способи та засоби її фіксування повинні забезпечувати збереженість
документа протягом визначеного строку його зберігання. Право власності на
управлінський документ, підприємство

набуває з моменту створення або

отримання документа і внесення його до складу документаційного фонду
підприємства.
На прикладі «Положення про порядок підготовки та подання інформації
про вантаж для його безпечного морського перевезення», затверджене наказом
Міністерства транспорту України від 14.12.1998 р. № 497, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 30.12.2000 р. № 848/3288 (Положення) [8]
розглянемо ДК на відомчому рівні.
Положення (комунікат) в межах відомчого документопотоку забезпечує
зв'язок на галузевому рівні між Міністерством інфраструктури України
(комунікант) та підприємством (реципієнт).
Положення встановлює порядок підготовки та подання інформації про
вантаж. Згідно Положення безпека морського перевезення вантажу повинна
забезпечуватися учасниками транспортного процесу при здійсненні підготовки
його до перевезення, вантажних і складських операцій, а також перевезення
вантажів морським та річковим транспортом.
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На рівні підприємств ДК забезпечує обмін власними локальними
нормативними актами, які розроблені на основі нормативно-правових актів
міжвідомчих та відомчих органів управління, наприклад: Інструкція з
діловодства, Звід звичаїв порту, Обов’язкові постанови по морському порту та
інші

документи,

що

використовуються

для

управління

в

діяльності

підприємства.
Так, погоджене управління матеріальними, фінансовими, енергетичними
та документаційними ресурсами в процесі виробничої діяльності на портовому
терміналі направлено на створення готової продукції – послуг по переробці
вантажів.
Важливою внутрішньою якісною характеристикою перевантажувального
процесу

є

наявність

технологічних

документів,

або

супроводжуючих

документів (заявки, акти, наряди), що надають достовірну інформацію
керівництву про стан реальної потреби в матеріальних ресурсах. У такому
випадку

своєчасне

внутрішніми

виникнення

документопотоками

ДК
та

забезпечує

управлінські

процеси

ситуацію

зупинки

попереджає

перевантажувального процесу та простою транспортних засобів (рис. 4).
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Рисунок 4 – Документна комунікація на портовому терміналі
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Між підприємствами та користувачами транспортних послуг ДК формує
документопотоки

якими

рухаються

управлінські

документи,

що

супроводжують процеси надання послуг.
Очевидно, що важливим чинником ДК є канал зв’язку між суб'єктами
комунікації - документопоток.
До якісних характеристик документопотоку відноситься фіксація руху
комуніката,

шляхом

його

датування

отримання/передачі

реципієнту,

проставленням реєстраційного номеру.
Абсолютна кількісна оцінка документопотоку проводиться шляхом
визначення кількості комунікатів, що пройшли певним документопотоком за
певний період.
Характеризується документопоток послідовністю випадкових подій, які
виникають в результаті багаторазових повторювань.
Таким чином, в управлінській діяльності підприємства ДК виходить за
рамки звичайного поняття обміну інформацією, набуває ознаки системи в
межах якої:
-

встановлює

взаємозв'язки

підприємства

з

іншими

суб'єктами

комунікативного процесу, визначаючи напрямки та рівні цих взаємозв’язків
між всіма учасниками транспортного процесу;
-

оптимізує

процеси

управління

управлінськими

рішеннями,

де

управлінська інформація виступає в якості предмету обміну між суб'єктами
комунікації, об'єктом ДК– управлінський документ, який має бути актуальним,
об’єктивним, достовірним, повним, корисним, зрозумілим, доступним;
- підвищує рівень стандартизації документування на підприємствах;
- утворює документопотоки та регулює рух управлінських документів по
каналам зв'язку;
- надає можливості кількісно оцінити характеристики властивостей
документопотоку.

Наприклад,

документопотоку

від

рівня

визначення
якої

ймовірності

залежить

безвідмовності

ефективність

реалізації

управлінського рішення.
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KAPITEL / CHAPTER 1.15
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CONSULTING
ACTIVITY ON MARITIME TRANSPORT IN UKRAINE

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-015

Ринок консалтингових послуг досить великий і розширюється до сих пір.
На сьогоднішній день, згідно з європейським досвідом, консультантів з
управління, в світі налічується вісім груп, які в свою чергу поділяються на
види. Всього в світі виділяють 84 види консалтингових послуг.
Залучаючи фахівців з боку, підприємці можуть отримати найбільш
об'єктивний погляд про становище фірми.
У результаті взаємодії підприємця і фірми з надання консультаційних
послуг виникають деякі проблеми, які поділяються на три рівні:
1) загальна будова організації;
2) сфера організаційних відносин;
3) рівень управлінських рішень.
У консультаційної діяльності існує ряд загальних проблем і проблем,
специфічних для окремої галузі консалтингу.
Характерною особливістю сучасного стану ринку є загальне зростання
конкуренції на багатьох його сегментах. Сьогодні успішність функціонування
фірми, в кінцевому рахунку, визначається правильністю прийнятих вищим
керівництвом рішень, що веде до зростання відповідальності за кожне рішення,
спрямоване на пошук ефективних шляхів адаптації системи управління до умов
конкуренції,

що

загострюється

конкурентної

боротьби.

Життєздатність

господарюючих суб'єктів в ринкових умовах визначається їх сприйнятливістю
до швидко мінливих зовнішніх умов, що обумовлює необхідність пошуку
сучасних підходів, спрямованих на вдосконалення системи управління [7, с.
86]. Ефективне управління організацією передбачає створення адаптивних
управлінських механізмів. Це, в свою чергу, вимагає формування системи
управлінського
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професіоналів в області ринкових реформ і ефективного менеджменту і
маркетингу. Консультування з питань управління, тобто управлінське
консультування, є особливою сферою послуг

і

складовою частиною

інфраструктури ринкової економіки. Це важлива професійна служба, яка
допомагає керівникам аналізувати і вирішувати поставлені перед їхніми
організаціями практичні завдання, а також переймати чужий досвід.
Призначенням управлінського консультування є створення, передача і
застосування на практиці знань про управління в бізнесі. Останнім часом попит
на послуги консультантів у сфері управління зростає особливо швидко. Цьому
сприяє перехід до ринкових методів управління підприємствами, зростання
ділової активності, конкуренція. Сьогодні в нашій економіці гостро постає
проблема розвитку і використання якісного управлінського консультування.
Протягом останніх років галузь консультаційних послуг була однією з галузей,
яка найбільш динамічно розвиваеться у світовій економіці. Визначення стану і
перспектив розвитку управлінського консультування - найактуальніша тема
сьогоднішнього дня. Зріст становить 15-20% на рік, що в 2-3 рази вище, ніж
темпи розвитку ринків наукомісткої продукції і споживчих послуг. Цікавим є
той факт, що навіть в періоди спаду загальної ділової активності (рецесії) ця
галузь не просто примудряється вижити, а й розвивається.
У світі налічується близько 1720 фірм, які спеціалізуються в галузі
управлінського консалтингу.
Активно розвивається в останні роки менеджмент-консалтинг, який
формує ринок консалтингових послуг, за темпами зростання поступається
сьогодні тільки ринку інформаційних технологій (Інтернет-технологій і
телекомунікацій).
У цілому в розвитку управлінського консультування в Україні існують як
позитивні моменти, так і серйозні проблеми. До числа таких проблем можна
віднести декілька таких питань.
Багато консультантів з управління не мають спеціальної освіти, що
негативно позначається на якості надаваних ними послуг.
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Непрофесіоналізм консультантів в основному пояснюється майже повною
відсутністю системи професійного навчання. Перші консультанти з управління
формувалися кількома шляхами: освоєння досвіду західних колег; перехід
співробітників галузевих НДІ до роботи в консультаційному режимі;
переорієнтація найбільш активних соціологів, економістів і психологів на
практичні зміни в організації. Сьогодні ряди консультантів поповнюються
випускниками вузів. Однак, всі названі фахівці вимагають додаткового
навчання за спеціальними програмами, знайомляться з методами і технікою
постановки, дослідження і рішення проблем, впровадження змін в роботу
організацій-клієнтів і т.д. На жаль, в Україні поки не склалося відпрацьованої
системи відбору кадрів для роботи не тільки в службах управлінського
консультування, а й для роботи взагалі в системі управління бізнес відносинами.
На сьогоднішній день залишаються неопрацьованими правові основи
взаємовідносин сторін в системі управлінського консультування, а саме їх
права, обов'язки, відповідальність, порядок розрахунків і т.д.
Звернення до консультанта з управлінських питань вважається ознакою
неспроможності керівника, його низьку професійну кваліфікацію, невміння
справлятися зі своїми обов'язками.
Міжнародний досвід показує, що успішні корпорації з сильним
керівництвом зробили регулярне звернення до консультантів нормальною
практикою. Серед клієнтів консультаційних компаній сьогодні переважають
середні і великі транснаціональні корпорації. Консультаційна діяльність в сфері
управління широко поширена в багатьох зарубіжних країнах. Це пов'язано з
наростаючим ускладненням управління, потребами професійного вирішення
виникаючих проблем, зростаючої кількості чинників ефективного управління.
В Україні, як правило, звернення до експертів відбувається на стадії зростання
бізнесу, тобто первісної організації або коли ситуація стає безвихідною, а,
наприклад, в Америці - навпаки, на початку виникнення проблем. У нашій
країні рідкісні випадки, коли добре працююча компанія викликає консультанта,
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і ще рідше випадки, коли успішна компанія звертається до консультанта за тим,
щоб отримати рекомендації про те, як ще більше збільшити досягнутий успіх. У
цьому полягає ще одна складність ведення консультаційного бізнесу в Україні.
Більшість іноземних експертів і консультантів, а також деякі вітчизняні
фахівці не враховують у своїх рекомендаціях особливостей економіки.
У світі відсутній досвід трансформації постсоціалістичної країни з
високою концентрацією і монополізацією виробництва в розвинену державу з
ринковою економікою. Основна маса комерційних підприємств створювалася в
короткий термін практично одночасно і одночасно розвивається. Як правило,
підприємства мають подібні проблеми розвитку, викликані подібними
причинами. Розвиток ринкових відносин поставило перед управлінською
ланкою підприємств нові проблеми, пов'язані з адаптацією виробництва до
сформованим економічним реаліям.
Консалтингові технології розвиваються в основному односторонньо - в
напрямку екстреного усунення запущених проблем, а не їх попередження.
Відсутність у клієнтів великого досвіду роботи в умовах конкуренції
значно ускладнює роботу консультантів.
Багато підприємств досі продовжують виробляти те, що вміють, а не те, що
користується попитом на ринку. Сьогодні проблема конкурентоспроможності
бізнесу стоїть набагато гостріше, ніж в розвинених країнах. Навіть провідні
компанії все ще значно відстають від західних корпорацій за обсягами
товарообігу і по капіталізації [1, с. 12].
Перед рішенням поставленого завдання, консалтингова фірма обов'язково
вивчає бізнес клієнта і з'ясовує, що хоче отримати клієнт від консалтингу.
Найчастіше кліенти вдаються до послуг консультантів в останній момент,
коли бізнес ось-ось готовий потонути. Криза-консалтинг – це перспективний
напрям в бізнесі, яке вимагає від бізнесмена певної кількості ресурсів (як
фінансових і людських, так і морально-психологічних), а від консультанта наявність досвіду кризового управління.
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Допомога бізнесу в критичних ситуаціях – це далеко не основне
призначення консалтингу. Це твердження особливо вірно для консалтингу в
сфері вантажоперевезень. Послуги з перевезення вантажів, логістика – це
найважливіші аспекти функціонування практично будь-якого бізнесу, це
стовпи, на яких тримаються всі інші процеси, що відбуваються в організації.
Саме тому важливо правильно організувати логістичну складову бізнесу.
Часто керівники організацій керуються принципом «працює - не чіпай» і
вносять зміни в діяльність організації при явному падінні показників
(найчастіше - при падінні прибутку).
Іншими словами, діяльність по поліпшенню організації бізнес-процесів
відбувається хаотично, неупоряднено. Це створює зайві проблеми як для
співробітників організації, так і для всієї організації в цілому – доводиться
швидко перебудовувати процеси, налагоджені під час попередньої «кризаоптимізації», а «швидко» рідко збігається з «якісно». До того ж, як показує
практика, такий спосіб оптимізації працює до тих пір, поки керівництво тримає
на контролі виконання власних розпоряджень.
Однією з проблем на морському транспорті є залучення інвестицій.
Інвестиційний клімат в українських морських портах на сьогоднішній день
досить ризикований, проте портова інфраструктура продовжує залишатися
привабливою сферою для капіталовкладень з боку існуючих клієнтів і
потенційних інвесторів.
Підтвердженням цьому служить реалізація масштабних інвестпроектів в
портовій

галузі,

введення

в

експлуатацію

нових

перевантажувальних

потужностей, оренда державних майнових об'єктів в портах. Формуються SPV
(посередники залучення інвестиційного ресурсу), плюс приватні морські
термінали створюють власні причальні лінії, розвивають припортові залізничні
станції, накопичувальні майданчики.
І, нарешті, приватні інвестори відстежують і оперативно реагують на
тенденції ринку, попит на продукцію, зміну номенклатури вантажопотоків
через морські порти.
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кількох

років

служить

співвідношення державних і приватних стивідорних компаній в загальному
обсязі перевалки вантажів.
На даний момент в портовій галузі України є ряд недоліків, які не
дозволяють в повній мірі скористатися можливостями і потенціалом
українських портів.
У першу чергу, не вирішено питання землекористування і землеволодіння,
причому як для Адміністрації морських портів України (АМПУ) і державних
морських торговельних портів, так і для приватних терміналів.
Другий момент - відсутність механізму компенсації інвестицій в
стратегічні об'єкти портової інфраструктури, через що інвестори перебувають в
стані

«постійного

ризику».

Проблем

також

додає

бюрократизоване

законодавство, яке обмежує або забороняє певні форми інвестування.
Визначення меж та актуалізація акваторій морських портів - ще один
бар'єр для інвестицій, так само як і відсутність чіткого розподілу об'єктів на
портових територіях між філіями АМПУ і державними стивидорними
компаніями.
У результаті реформи стивидорна діяльність в морських портах України
повинна бути повністю приватизована. Це вирішило б велику частину
хронічних питань портової галузі. Для вирішення проблеми в інвестиційному
«коридорі» галузі, в Адміністрації морських портів України розроблений пакет
базових та альтернативних пропозицій щодо реалізації комплексу законодавчих
і інших змін, необхідних для створення комфортного інвестиційного поля.
Специфіка консультаційної послуги полягає в її удаваній невідчутності,
непомітності та, як правило, у відсутності завершеної матеріальної форми. З
огляду

на

це

ідентичні

консультаційні

продукти,

виконані

двома

консалтинговими фірмами, можуть відрізнятися не тільки за формою, а й мати
різну методологію розробки та зміст.
Послуги, що надаються консультаційною компанією, можуть набувати
таких основних форм:
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1. Аналітична діяльність (аналіз і оцінювання внутрішньої господарської і
фінансової діяльності підприємства-клієнта, аналіз інвестиційних проектів,
дослідження діяльності конкурентів, ринків збуту, руху цін і т. ін.)
2. Прогнозування (на основі проведеного аналізу і використовуваних
консультантом методик – складання прогнозів за вказаними вище напрямами).
3. Консультації за найширшим колом питань, що стосуються як діяльності
компанії-клієнта, так і ринку загалом.
4. Ревізія (аудит) діяльності підприємства-клієнта.
5. Участь у діяльності підприємства-клієнта (стратегічне планування,
вирішення сукупності проблем, пов’язаних з організацією управління в різних
сферах

діяльності

підприємства,

а

також

розробка

і

впровадження

інформаційних систем, системна інтеграція і т. ін.).
Як і будь-який інший продукт, консалтингові послуги мають свій життєвий
цикл: стадії проектування і розробок; апробації; випуску на ринок; зростання;
зрілості; насичення і занепаду. Цей процес має також і часову визначеність,
оскільки деякі послуги старішають, і їх потрібно замінювати, а деякі послуги
з’являються, і їх потрібно впроваджувати.
Важливого значення набуває класифікація консультаційних послуг,
особливо з огляду на ідентифікацію кожного нового виду консалтингу.
Системність характеристик, властивих кожному виду консультування, дає
змогу оцінити його можливості й порівняти за ефективністю стосовно інших.
Як на Заході, так і в Україні спектр консалтингових послуг доволі
широкий, динамічний і зумовлений конкретними потребами бізнесу, адже
проблеми українських підприємців є не менш різноманітними, ніж у їхніх
західних колег. Вітчизняний ринок консалтингових послуг пропонує практично
весь перелік, передбачений міжнародними класифікаторами. І хоча розвиток
консалтингу відбувається дещо хаотично, він визначається попитом, вимогами
до змісту та якості консультаційних послуг.
Традиційно ринок консультування сегментують за такими ознаками:
- функціональним призначенням консалтингового продукту;
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- галузевою приналежністю клієнтів консалтингових послуг;
- географічним положенням консалтингових компаній.
На вітчизняному ринку консультаційних послуг діють:
- транснаціональні консалтингові корпорації, що мають розгалужену
мережу регіональних представництв, об’єднаних спільною корпоративною
стратегією і культурою;
- крупні багатофункціональні фірми, що налічують близько сотні
професійних консультантів, які спеціалізуються на обслуговуванні великих
компаній-клієнтів і пропонують доволі широкий спектр послуг щодо вирішення
проблем;
- вузькоспеціалізовані фірми, які надають консалтингові послуги дрібним і
середнім організаціям обмеженого сектору консультування, що сприяє
досягненню високої якості надання послуг;
- навчальні заклади та центри здійснюють підготовку і перепідготовку
фахівців, проводять тренінги за відповідним профілю підготовки напрямом;
- одноосібні

незалежні

консультанти,

що

є

висококваліфікованими

фахівцями зі значним досвідом роботи, які є експертами з певних проблем і
(або) постійними консультантами при великих фірмах.
Консалтинг як особлива діяльність виник у ХІХ ст., однак широкого
розвитку набув у другій половині ХХ ст., під час відновлення світової
промисловості, фінансової і політичної системи, а також виникнення і
закріплення на ринку більшості консалтингових фірм. Підвищення ділової
активності цього періоду сприяло становленню консалтингу як офіційно
визнаної професії та прибуткового бізнесу.
В Україні галузь консалтингових послуг є відносно молодою, але доволі
перспективною. Періодом зародження ринку консалтингової послуг можна
вважати 1990 рік. У цей час відкривалися представництва іноземних компаній,
таких як Arthur Andersen, Baker&Mckenzie, Barents Group, Coopers&Lybrand,
Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG, Price Waterhouse Coopers, Roland
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Berger&Partners. Ці компанії вийшли на ринок як реалізатори проектів, що
фінансувалися міжнародними організаціями.
У 1992 р. з метою об’єднання консультантів для забезпечення процесів
масової

приватизації

була

створена

асоціація

консалтингових

фірм

«Укрконсалтинг». Після завершення становлення українські консалтингові
компанії розширили спектр своїх філій в усіх великих містах України.
Про стан українського ринку консалтингових послуг в усіх сферах, який
можна

характеризувати

як

недорозвинений,

свідчить

низький

рівень

представництва великих міжнародних компаній.
На консалтингові послуги в Україні спостерігається зростаючий попит. Це
частково зумовлено і тим фактором, що європейські консалтингові компанії
виходять на український ринок, пропонуючи інноваційні рішення. Така
ситуація спонукає український консалтинговий бізнес розвиватися швидше,
обирати свої пріоритети, вміло залучати європейський досвід для власної
економіки й шукати свою нішу на ринку консалтингових послуг.
За оцінкою компанії «Лігабізнесінформ», політична криза України
стимулює розвиток консалтингових послуг. Постійні «національні» революції,
нестабільність економіки ведуть до загострення конкуренції і зростання
невизначеності бізнес-середовища, а відтак – зростає і ринок консалтингових
послуг.
В Україні діє чимало компаній, що надають послуги в певних напрямах
консалтингу: інвестиційному, управлінському, IT-консалтингу, кадровому,
юридичному тощо, але говорити про завершення формування ринку
консалтингових послуг передчасно. Оцінити його насиченість також доволі
проблематично,

але

загалом

ринок

консалтингу

України

можна

охарактеризувати як такий, що швидко розвивається [9, с. 7].
Розвиток консалтингового бізнесу в Україні відбувається складно і
неорганізовано, незважаючи на те, що в країні працює значна кількість
вітчизняних консультаційних фірм та відкритіпредставництва найбільших
світових компаній. Попит на консалтингові послуги залишається доволі
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низьким через складну макроекономічну ситуацію та мляву ділову активність,
відсутність досвіду та культури роботи з незалежними консультантами, а також
через неспроможність потенційних клієнтів оцінити корисність консалтингової
послуги.
Слід зазначити, що характерним для консультування в сучасних умовах є
його виняткова актуальність і спрямованість на виявлення, ідентифікацію та
оцінку наявних проблем й існуючих можливостей у функціонуванні та
використанні потенціалу клієнта, в знаходженні альтернативних шляхів їх
вирішення, розробці та практичній реалізації заходів, спрямованих на
здійснення конструктивних змін.
Особливість розвитку ділового консалтингу в Україні зумовлена зокрема і
відсутністю узгоджених стандартів (на відміну від таких видів консалтингу, як
юриспруденція, оцінка майна або аудит), що дає змогу практично будь-якому
фахівцеві, хоч трохи обізнаному в певній справі, займатися консультуванням.
Крім цього, часто відбувається поєднання консультування з наданням
інших видів професійних послуг, які не завжди відразу можна визначити як
консалтингові. Коло питань, що вирішує консалтинг, доволі широке. У той же
час консалтингові фірми відрізняються за спеціалізацією діяльності: від
вузької, що обмежується одним напрямком (наприклад аудит), до найширшої,
що охоплює повний спектр послуг у цій галузі діяльності. Значна частина
консультаційних фірм позиціонують себе як суто консалтингові; частина
визнає, що надає переважно консалтингові послуги; а решта – містять у своїй
структурі консультаційні підрозділи.
Крім цього, потенційні клієнти консалтингових фірм, що працюють в
умовах мінливого і невизначеного вітчизняного ділового та правового
середовища, мають сумніви щодо дотримання консультантами етичних норм та
збереження конфіденційності інформації.
Перспективний успіх консалтингових організацій залежить від їхньої
готовності до нововведень, адаптації набору послуг до потреб клієнтів, пошуку
нових продуктів і ринків, підвищення професіоналізму консультантів.
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KAPITEL / CHAPTER 2.1
COSSAKS IN THE OTTOMAN STATE AT THE BORDER OF XVIII AND
XIX CENTURIES: OFFICIAL AND HOUSEHOLD ASPECTS OF
COMMUNICATION

КОЗАКИ В ОСМАНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ НА МЕЖІ XVIII ТА ХІХ СТ.: ОФІЦІЙНИЙ ТА
ПОБУТОВИЙ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-016

Існування козацтва в землях Османської держави – одна з непростих
сторінок історії козацтва. Активна розробка даної проблематики розпочалась
відносно недавно, з початку 90-х років ХХ ст. залучено вже чимало
документальних матеріалів.
Зруйнування Запорозької Січі у 1775 р. призвело до переходу значної
частини запорозького козацтва у межі Очаківської округи, Дністра та пониззя
Дунаю – тобто, територій, що належали на той час Османській держави. Інша
частина козаків залишилась на південноукраїнських землях у складі Російської
імперії. Тепер у межах двох імперій їм потрібно було визначити своє місце в
нових умовах життя. Зазначені землі були обрані запорожцями не випадково, з
цією територією вони були знайомі вже з кінця XVIІ ст. внаслідок козацьких
походів та російсько-турецьких війн. У другій половині XVIII ст. ці території
Османської імперії найбільше відповідали умовам степового кордону звичного
для запорожців і стали районами, де можна було б відновити традиційне
господарство та власну організацію – Січ, втрачену в 1775 р.
Вихід запорожців викликав неабияку стурбованість російського уряду – за
відомостями прикордонної адміністрації султан схильний був розглядати
запорожців як своїх підданих.

За зазначених вище обставин стратегічною

метою російської політики стало припинення подальшого виходу козаків за
кордон імперії і перебування запорожців в Османській державі взагалі. Тим
часом, у серпні 1778 р. питання про політичне становище козаків було вирішене
султаном. Не зважаючи на протести Росії, він офіційно прийняв козаків під
свою

юрисдикцію

і

згодом

дозволялось

створити

власну

військово-

адміністративну організацію – Січ, яка мала певну автономію. Ймовірно вже з
середини 80-х рр. XVІІІ ст. вона знаходилась у с. Катирлез в гирлі Дунаю
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(тепер с. Сфинту Георге (Sfintu Gheorghe) у повіті Тульча (Румунія)).
Більшість

колишніх

козаків,

незадоволених

своїм

становищем

у

російських, молдавських, австрійських землях, почали стягуватись навкруги
цієї Катирлезької Задунайської Січі. Збільшення козацького населення поблизу
кордону

продовжувало

непокоїти

владні

кола

Росії.

Унаслідок

використовувались заходи, які були апробовані у попередні роки – «амністії»,
«приватні запрошення», «засилання агітаторів».
Активна розбудова Катирлезької Січі задунайцями і пов’язаний з нею
перерозподіл земель, як засіб існування, мав неодмінно призвести до конфлікту
з некрасівцями (донськими козаками старовірами). У суперечках між двома
групами козаків першого значення мала вигідна земля у дунайському гирлі і
рибні лови, а потім їхні різні релігійні традиції. Впливала на стосунки між
запорожцями і некрасівцями й кризова ситуація всередині османських володінь
1780-х – початку ХІХ ст., пов’язана з реформаторською діяльністю султана
Селіма ІІІ та великого візира Алемдара Мустафи паші (Байрактара) в
управлінні, економіці, армії. Серед противників реформ були в Сілістрі –
Йиликоглу Сулейман-ага, у Відіні – Осман Пазванд-оглу, в Ізмаїлі – Ібрагім
Пеглеван, за призвіськом Баба-паша. Задунайські запорожці боролися в складі
турецьких урядових частин з зазначеними феодалами. На межі 1805-1806 рр.
некрасівці в складі військ Пеглевана здійснили напад на Катирлез, спалили
житла козаків і багатьох порубали. Задунайці перебрались перебратися на чолі з
кошовим Гнатом Ковалем до Браїли під захист назиря Ахмет-паші.
Факти свідчать про важливість існування Катирлезу для задунайських
запорожців, як традиційного козацького центру. За турецьким регламентом
кошовий отаман мав звання двобунчужного або “двутульного паші”. При
кошовій старшині знаходився турецький «повірений у справах» або драгоман
для повідомлення про рішення уряду, нагляду за політичною ситуацією в Січі
та збору податків (харачу), якщо задунайці займались господарством за межами
козацької території. Кошовий отаман був під наглядом у сілістринського або
тульчинського пашів, останній навіть одержав звання Козак-баші [1, с. 201MONOGRAPH
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216.].
Січ обов’язково мала клейноди – символи влади. Серед них в цей час
відомі байрак (значок-прапор), бунчук, пернач і печатка. У задунайських
козаків січовий прапор замінювався «турецьким бунчуком.... кожний курінь
мав свій байрак – рід значка з червоного сукна з білим півмісяцем і 6 зірками. У
випадку смерті будь-кого з козаків, перед куренем виставлявся цей байрак як
військову почесть померлому». Крім цього, про прапор і інші символи є
свідчення самих запорожців: «Прапор дійсно був та один пернач, … прапор …
був кольором жовтим, а в середині білого кольору півмісяц». Наприкінці 90-х
років XVІІІ ст. з’являється печатка задунайців.
На території Січі традиційно знаходилась площа з церквою, курені (житла
козаків), приміщення для запасів їжі, зброї тощо. Військові підрозділи козаків
формувались за куренями, але в разі необхідності вони приєднувались групами
до османських частин.
Незначні порушення січового порядку і козацьких звичаїв розглядались в
куренях отаманами, в райях – зібранням громади. У серйозніших справах
рішення ухвалювали кошовий отаман, зібрання отаманів або й усього січового
товариства. Найпоширенішим покаранням був штраф – «джереме» та побиття
бичами (важкими кизиловими палицями). Ними карали винних за крадіжки або
незаконне ходіння на здобич. За тяжкі кримінальні злочини винуватцям
загрожувала смертна кара, тож у випадку таких переступів оскаржених
відправляли до суду в Браїлу або Галац [1, с. 201-216.].
Тяжким злочином, за який карали на смерть, у задунайців вважалась
агітація за перехід до Російської імперії. Наприклад, навесні 1794 р. через намір
перевести «весь Кіш» до Росії ледь не втратив життя кошовий отаман Трохим
Помело, що перебував отаманом з 1791 р. Проти нього виступили лояльно
налаштовані до Порти козаки; вночі вони оточили його будинок, однак, не
знайшовши там отамана, пограбували майно. Після цього Помело не наважився
залишатися серед задунайців, а перейшов у межі Росії, де отримав звання
секунд-майора й грошову винагороду [4, с. 29-32].
MONOGRAPH

158

ISBN 978-3-949059-16-2

Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies

«European Science» Book4 Part 8

Цікаво, що під час перемир’я «невірні» та «вірні» козаки («вірні» – козаки
Чорноморського козацького війська, сформованого в Російській імперії з
колишніх запорожців, а невірні) часто відвідували один одного, особливо
родичі або старі товариші по колишній Запорозькій Січі. Як доповідав
російському командуванню полковий осавул чорноморців Г. Лисенко – «їздять
і компанію водять» [4, с. 22-23].
Заохочуючи козаків до військової служби, османський уряд надавав
задунайцям так звані «кормові гроші», що складалися з платні та
продовольства. Землероби і рибалки, які підпорядковувались Січі, також
платили десятину з прибутку на козацький курінь. В одязі задунайців
поєднувались різні – українські, тюрські, молдавські елементи, що було
обумовлено особливостями їхнього проживання та господарювання. Кошовий
отаман носив сиву смушкову шапку, шовковий елек (турецьку куртку на зразок
жилета), каптан або антерев (верхня турецька куртка з шовкового червоного
сукна), сині шаровари, підперезані персидським кушаком, чоботи з широкими
халявами. Однак запорожці, як і раніше, не дуже переймались своїм зовнішнім
виглядом. Отож, наприклад, бурлака Полікарп Семенів мав лише одну сорочку,
одні штани, одну свиту, шапку і одну пару постолів (взяття) [5, c.59]. Проте, як
і раніше, чи не найціннішою річчю для козака була зброя, а також люлька. За
свідченням Ананія Коломойця, хоч який обідраний був козак, «а зброя дорога і
хороша! […] Люльки було запорожці обковували червінцями-тинфами, а сам
без чобіт, п’ятами світить» [4,c. 88].
Важливим фактом, що свідчить про статус Катирлезької Січі є наявність
одружених козаків і народжених на землях Січі дітей. Наприклад, Трофим
Сербиненко зазначав наступне: «от роду мне 25 лет веры православной,
неграмотен, холост, родился турецкаго владенія за рекою Дунай в Запорожском
селении Рае на урочище Китирлеза незаконно от девки сербской Евдокии
умершей уже на 4-м году моего возраста, после чего взят был запорожцем
Герасимом Похилою». Інший козак, Степан Чумак, зауважив: «холост,
неграмотен веры православной и оную исполняю. Родился я турецкого
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владения в селении Катерлез от отца Ивана Чумака бывшаго запорожца, а
матери имени не знаю» [3, с. С.20-23]. Більшість одружених козаків жили у
землянках, займались рибальством і промислами у гирлі Дунаю, наймались на
заробітки.
З початком російсько-турецької війни 1806-1812 рр. (у листопаді 1806 р.
російські війська перейшли дністровський кордон, а офіційно імперія Османів
оголосила війну Росії лише 18 (30) грудня), мобілізовані частини турецьких
запорожців знаходились під загальним керівництвом браїльського назиря
Ахмет-паші і безпосереднім керівництвом кошового отамана Гната Коваля,
місцем перебування якого була фортеця Браїла. Разом з кошовим отаманом у
Браїлі знаходилась старшина, зокрема, писар Данило Білий і духівництво [2,
с.21-32].
У фортеці перебувало до 15 тисяч осіб, в тому числі озброєні місцеві
жителі, яничари, жителі Хотина, Бендер, Кілії, запорожці, некрасівці та до 500
російських дезертирів. Назир і комендант Браїли Ахмет-ага, походив з Грузії, за
спогадами графа Олександра Ланжерона, вартий був усієї залоги фортеці.
Хоробрий до нерозсудливості, розумний, досвідчений у військових хитрощах,
хороший партизан, він міг вселити відвагу серед своїх військ [6, с. 227-228.]. У
1811-1812 рр. він був Великим візиром Османської імперії.
Після завершення російсько-турецької війни 1806-1812 рр. територія
звична

для

традиційного

життя

козаків

ще

більше

звужується.

За

Бухарестським миром 1812 р. кордон проходив по Кілійському гирлу Дунаю; у
1817 р., після спеціальної угоди з Портою – по Сулінському, острови Леті та
Четал ставали нейтральною зоною, звідки мали виселити всіх запорозьких
рибалок до Сулинського гирла. Внаслідок цього задунайські запорожці
вирушили на некрасівські поселення і зайняли їх головний центр – с. Верхній
Дунавець на Георгіївському гирлі, де і заклали Січ (тепер с. Верхній Дунавець
(Dunavăţu de Sus) в повіті Тульча (Румунія). З 1813 по 1828 рр. саме тут
існувала так звана Дунавецька Січ.
Здебільшого, нова організація зберігала особливості Запорозької Січі в
MONOGRAPH

160

ISBN 978-3-949059-16-2

Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies

«European Science» Book4 Part 8

соціальному та військовому побуті. Біля Дунавецької Січі розташовувалися
селища, де оселялися одружені запорожці і взагалі сімейні люди, які юридично
не належали до козацтва. Населення в них продовжувало зватися райя, як і все
християнське населення Османської імперії, яке сплачувало податки. Тому і
населені пункти в Січі звалися запорозькою або козацькою райєю. До неї
входили селища – Райя (Козацька), Караорман, Саранасув, Катирлез (Сфинту
Гєоргє), Озаклія, Іглица, Нижній Дунавець, Горга, Муругіль та інші. Всього
приблизно нараховувалось від 150 до тисячі дворів. На самій Січі знаходились
курені, титарня, де розміщувався духовний причт і паланка, в якій знаходились
помешкання кошового, комори, канцелярія тощо. Земля, що відводилась Січі,
звільнялась від податків з господарства. Козаки не сплачували ніяких податків і
не виконували ніяких повинностей, окрім військової.
Таким чином, на території Османської імперії після 1775 р. запорозькі
козаки отримали можливість відновити традиційні способи економічного та
організаційного життя. З кінця 80-х років XVIII ст. задунайські запорожці
змогли отримати офіційне визнання і відновити свою автономну організацію
Січ. У офіційному та побутовому житті задунайські козаки мали певні зміни і
особливості, пов’язані з перебуванням їх на землях Османської держави.
Козаки служили в складі урядових османських військ під час внутрішньополітичних конфліктів місцевого та державного значення і російсько-турецьких
війн кінця XVIII – початку ХІХ ст.
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KAPITEL / CHAPTER 2.2
UKRAINIAN COSSATIANS IN INTERCIVILIZATION
COMMUNICATIONS OF THE 17TH CENTURY

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У МІЖЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЯХ ХVІІ СТ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-017

Українське козацтво на початок XVI ст. сформувалося як соціальновійськова спільнота, котра успішно змогла адаптуватися на малопридатних для
традиційного господарського життя на територіях. Для того періоду території
на межі степового і лісостепового ландшафтів були складними до освоєння як
із-за технологічних так і геополітичних чинників. У козацькій спільноті
сформувалися

демократичні

принципи

організації

із

жорсткими

самообмеженнями і методами саморегулювання. Власне, це забезпечувало їй
сприятливе середовище для соціального експериментаторства, постійного
пошуку вдалої моделі організації й управління своєю спільнотою. Тому
козацький соціум був відкритий для соціального діалогу й соціальних
експериментів. Про це свідчить постійна готовність брати участь у військових
операціях [1, с. 81-82] й уміння оволодівати новітньою тактикою та виробляти
власні ефективні тактичні прийоми в умовах воєн нового типу, який
сформувався у ході Тридцятилітньої війни (1618-1648 рр.). Тридцятилітня
війна, власне, продемонструвала важливість заради ефективності армії мати
резерви як військові так і матеріальні, формувати економічну базу забезпечення
армії, у ході цієї війни було вироблено принципово нову методику організації
тилової роботи. Це поставило на порядок денний організацію розвідувальної
роботи на принципово новому рівні, зважаючи на нові соціальні й технічні
реалії. Адже актуалізувалась потреба завдавати противнику удари не лише по
військових силах, а й по критичній економічній складовій його потенціалу.
Проживаючи на перетині стихій (степ і лісостеп), козаки, фактично, жили
між двома світами які постійно перебували у непримиренному конфлікті (на
ментальному рівні), проте, вони не могли не співпрацювати. Принципи
суспільної організації, засновані на деспотичних чи демократичних чинниках,
формувалися у відповідному ландшафті, заради виживання у якому була
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потреба у відповідній соціальній організації. Тому ландшафти закладали умови
для формування соціально і ментально відмінних людських спільнот, котрі,
будучи непримиренними антагоністами, вимушені були комунікувати шляхом
торгівлі. Між Сходом і Заходом у XVI і XVIІ ст. тривала караванна торгівля,
якій не завадили Великі географічні відкриття, а Річ Посполита лежала на
цьому торгівельному шляху й продовжувала, як і в зрілому Середньовіччі,
отримувати вигоди від цієї торгівлі. Територією України у першій половині
XVII ст. сформувався торгівельний шлях між Османською імперією та
Кримським ханством й Московською державою, котрий функціонував не
зважаючи на постійні татарські й козацькі набіги на території під суверенітетом
московського царя.
У той же час, як Схід так і Захід відчували постійну загрозу один від
одного, усвідомлення неминучого краху одного ментального світогляду в
результаті глобальної перемоги іншого. Власне, у ці часи розвивається
колоніалізм у формі поширення західного способу організації господарювання і
світогляду далеко за межі Європи. Україна після татарського спустошення стає
територією

колоніальної

першопрохідцями

експансії

(конкістадорами)

й

козацтво

цієї

у

експансії.

ХV-ХVІ
Проте,

ст.

було

експансія

здійснювалась і зі Сходу у формі татарських набігів. Тому козацтво
сформувалося як спільнота, котра приймала ментальні риси як Сходу так і
Заходу, гармонійно їх синтезуючи, а також зуміла закладати основи
господарського освоєння вільних земель, колоніальні форпости. А колоніальна
експансія на неосвоєні землі була розвідувальною спецоперацією, оскільки
вимагала зрозуміти умови життя, освоїтися в них і адаптуватися, зрештою, для
того, щоб адаптувати ці нові умови під свої запити. Власне, тому територія
України у XVII ст. стає перетином численних геополітичних інтересів.
Надалі, будемо вживати такі поняття як: католицький геополітичний
простір,

мусульманський

геополітичний

простір,

протестантських

геополітичний простір та псевдо православний геополітичний простір (саме
таке поняття щодо Російського царства на нашу думку слід вживати, виходячи
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із того, що Московська православна церква на цей період перебувала у стані
канонічної трансформації). Будь-якій територіальній експансії передувала
ідеологічна, оскільки ідеологія обумовлювала територіальну експансію. На
ідеологічній основі формувалися імперії, маючи в своїй основі релігійні
конфесійні принципи. Тому слід говорити про зіткнення просторів із
пануванням на них відповідної інтегруючої релігійної системи. Перш за все, на
території нинішньої України у XVII ст. були потужно представлені інтереси
католицького

геополітичного

простору

(найбільш

виразними

його

репрезентантами була династія Габсбургів), а у XVII ст. католицький простір
продовжував відчайдушно боротися за власну економічну гегемонію у світі. У
роки Тридцятилітньої війни козацтво виступало, здебільшого, на стороні
католицького табору, бо козаків за дозволу короля Речі Посполитої наймала
Франція, також вони брали участь у боях на стороні Австрії й Іспанії. Участь
козаків у цій війні на десятиліття забезпечила для Речі Посполитої стабільність
у найбільш складному регіоні, на території України, яке увійшло в історію як
«золоте десятиліття».
Інтереси протестантського геополітичного простору, які в регіоні активно
до завершення Північної війни (1701-1721 рр.) просувала Швеція, країна, котра
на той період мала найбільш передові технології, втілені у суднобудуванні й
виробництві

озброєння.

Інтересами

Швеції

було

забезпечення

собі

монопольного становища на найбільшій торгівельній артерії Європи −
Балтійському морі, усуненні конкурентів та підпорядкуванні католицьких
наддержав економічному порядку, встановленому Швецією. Власне, такі
прагнення швецьких королів знаходили підтримку Англії, часто, Франції,
котра, хоча і була католицькою, перебувала у непримиренному протистоянні із
Габсбургами аж до 1756 р. (дипломатична революція, яка полягала у
глобальному примиренні австрійських Габсбургів із Францією для спільного
протистояння Пруссії). На шляху у протестантського і католицького
геополітичних просторів стояв східний простір, крайнім форпостом якого була
Османська імперія, котра всіляко намагалась забезпечити собі становище
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своєрідного клапана, котрий дозував обсяги економічного обміну між Сходом і
Заходом та ментального проникнення західної ідеології на Схід. У цьому
протистоянні Османська імперія, як і католицький простір в XVII ст. зазнали
непоправних втрат у зв’язку із занепадом шляху яким ішов традиційний
товарообмін між Сходом і Заходом по території України. Нарешті, четвертий
потужний геополітичний гравець, могутність якого набула яскраво виражених
рис − це був псевдоправославний простір, репрезентований Московською
державою, згодом Російською імперією. Цей геополітичний простір вмів доволі
вдало адаптувати ментальні риси усіх інших цивілізаційних напрямків, при
цьому, на фундаментальному рівні відстоював свою унікальну ідентичність.
Власне, цей геополітичний простір виникає у результаті активної колоніальної
експансії у малодоступному східному напрямку, при цьому, активно
пробиваючи собі виходи в західному і східному напрямках заради конвертації
результатів своєї колоніальної експансії у політичні й економічні дивіденди.
Тому основними напрямками його експансії став балтійський, де він зіткнувся
із інтересами протестантського простору, і чорноморський, де панували
інтереси ісламського східного простору.
Україна

перебувала

між

основними

напрямками

експансії

псевдоправославного геополітичного простору, фактично, становлячи основу
міжмор’я і, відповідно, перебуваючи у центрі експансіоністських інтересів. При
цьому, лише контролюючи Україну була змога повністю реалізувати
геостратегічні інтереси для будь-якого із цих геополітичних просторів. Річ
Посполита, сформувавши державу між двома морями, фактично, замкнула на
собі боротьбу Швеції, Османської імперії та Московії за контроль над
стратегічними фланговими морями. Цілковитого контролю над жодним із них
не

мали

змогу

отримати

жодна

із

протиборствуючих

держав,

які

репрезентували свій геополітичний простір. Тому Османська імперія прагнула
забезпечити собі можливості повного контролю над Чорним морем, а Швеція
над Балтійським. Держава ж, котра мала контроль над суходолом між цими
морями, не маючи можливості абсолютного контролю над жодним із цих морів,
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опинялась як Річ Посполита і Росія у стані постійного протистояння із
державами на флангах. Тому українське козацтво як військовий стан зростало в
умовах постійного протистояння держави суходолу між морями із фланговими
державами на морях. При цьому, варто зауважити, що держава, котра
контролювала морський фланг, у прагненні оволодіти контролем над
суходолом між морями переважно здобувала лише тимчасовий успіх. Найбільш
характерний приклад можна відслідкувати у прагненні Османської імперії
поширити свій вплив на територію України у XVII ст. із походом Мухамеда IV
у 1672 р. на територію України. Турецьким військам вдалося взяти під контроль
Поділля і Правобережну Україну, проте, вони не мали змоги утримувати цей
контроль і вже у 1680-ті рр. вимушені були поступитися знову цією територією
Речі Посполитій. Водночас, Річ Посполита почала втрачати свої потенційні
можливості надійного контролю над суходолом між морями.
Росія і в південному напрямку, прагнучи отримати вихід до Чорного моря,
керувалась прагненням закласти основу легітимного підпорядкування цареві
кочових орд. Характерним прикладом було поглинення Росією Ногайської
орди, згідно із грамотою було передбачено, що ногайці не мають воювати на
стороні ворогів царя у союзі із османським султаном, Кримом та «черкасами»
(запорізькими козаками) й іншими [6, с. 468-469]. Фактично, цими відносинами
васалітету-сюзеренітету (визнання підданства російського царя) закладалося
формування своєрідного буферу між безпосередніми володіннями царя і
територіями Османської імперії та її периферійними васалами.
Із

виступом

Б. Хмельницького

1648

р.

відбувається

радикальна

трансформація геополітичного становища Речі Посполитої. Ця держава мала
потужний військовий потенціал із числа шляхти. Проте, він із об’єктивних
причин сконцентрувався на периферії, на межі із мусульманським простором. У
результаті виступу Б. Хмельницького Річ Посполита втратила значну частину
свого військового ресурсу й намагання повернути його собі, в результаті спроб
укласти угоди із Військом Запорозьким та трансформувати суспільнополітичний устрій держави, виявилися марними. В ході бойових дій на
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території України було втрачено основний економічний потенціал територій і
вони потребували значних ресурсних вкладень як матеріального так і
адміністративного характеру щоб відновити потенціал цих територій на рівні
достатньому щоб утримувати численний військовий потенціал. Власне, цим
було обумовлено, що територія України стає легкою здобиччю для Росії.
Проте,

сама

адміністративний
Королівський

Річ

Посполита

потенціал,

престол

як

держава

опинившись

втратив

свою

у

цінність,

втратила

також

свій

малокерованому
зважаючи

на

стані.
слабкі

адміністративні можливості для короля мобілізувати військові ресурси для того
щоб чинити опір військовому тиску зі сторони Росії й Швеції, а також у
результаті

втрати

змоги

мобілізувати

військовий

потенціал

Війська

Запорізького. Тому за Віленським договором 1656 р. король Ян Казимир
погодився поступитися престолом на користь Московського царя Олексія
Михайловича з метою збереження держави від військової окупації Швеції.
Відповідно до цього договору Росія взяла на себе зобов’язання забезпечити щоб
польським військам не завдавали шкоду не лише її війська, а також і Військо
Запорозьке [3, с. 14]. Тобто, фактично, Річ Посполита визнала суверенітет Росії
над Гетьманщиною, віддавши повноваження управлінських дій щодо неї
цареві. Вартим уваги є факт, що переговори у Вільно відбувалися за
посередництвом

представників

імператора

Римського

Рудольфа

ІІІ

(Австрійського Габсбурга). Таким чином, фактично, Річ Посполита втратила
свою правосуб’єктність і в інтересах Австрії було посилення абсолютистської
Росії як держави, здатної протистояти посиленню впливу у Центральній Європі
Швеції та Османської імперії. Габсбурги у цей період зорієнтувалися на захист
своїх володінь від ударів зі сторони Османської імперії та наростаючого у своїй
потузі протестантського простору, котрий уособлювався Швецією, а після
поразки останньої у Другій Північній війні Пруссією. Отже, Річ Посполиту від
початку Хмельниччини варто розглядати як державу, котра потребувала
зовнішнього управління. При цьому, у неї була ключова проблема політичної
системи,

яка
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військового

стану,

шляхти,

призводила до порушення принципу спадкування і забезпечувати легітимну і
стабільну передачу престолу та адміністративних функцій було можливим
завдяки зовнішньому втручанню. Тому для Габсбургів у пріоритеті було
передати функції підтримання політичного механізму Речі Посполитої у
функціональному стабільному стані російському цареві. Надалі збереження
Речі Посполитої було обумовленим бажанням Австрії й Росії, які ставали на той
час природними союзниками, зберегти буферну державу між ними, а також із
Османською імперією та Швецією.
Міжцивілізаційна комунікація у порубіжжях на українських територіях у
досліджуваний період здійснювалась у формі набігів як одній з основних. При
цьому, слід відзначити набіги як сухопутні так і морські, котрі для козацтва
мали свою специфіку.
Козацький стан, здебільшого запорозькі козаки, одним із ключових
напрямків своєї діяльності мали набіги на опорні прикордонні військові пункти
як Кримського ханства так і Московського царства. Так, у 1623 р. російським
царем було дано розпорядження Білгородському воєводі зорганізувати
розвідувальну роботу на порубіжжі українських земель, котрі перебували під
контролем Росії. Власне, мова ішла про територію Слобожанщини. Воєвода мав
зорганізувати розвідувальну роботу яка спрямовувалась на виявлення
підготовки татарами і черкасцями (запорізькими козаками) набігів на міста,
котрі були розташовані на межі російських володінь по українських етнічних
землях [2, с. 256]. Отже, на цей період запорізькі козаки розглядалися Росією як
загроза нарівні з татарами. При цьому, було дано розпорядження виявляти
підготовку нападів зі сторони татар і черкасців й доносити відомості про них до
Москви, цареві. Тобто, питання ситуації на південному порубіжжі російських
володінь по українських територіях на цей період перебувало на контролі
безпосередньо у царя. Водночас, слід звернути увагу на термінологію, котра
вживається у документі, а саме, татари називаються «військовими людьми», а
черкасці – «ворами». Під «ворами» в тогочасній російській термінології малися
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на увазі ті, хто самочинно захоплювали владу. Тобто, татарські набіги
кваліфікувалися як військові операції проти суверенних володінь ворожої
держави, а саме так визначалося Кримське ханство і Ногайська орда, набіги
запорізьких

козаків

розглядалися

як

дії

самочинного

квазідержавного

утворення.
Набіги зі степу слід розглядати як системне явище в міждержавних
відносинах регіону Північного Причорномор’я. Ставлення до запорізького
козацтва в Росії від Смутного часу було негативним, зважаючи на їх активну
участь у бойових діях на стороні польського війська, при цьому, Д.
Яворницький відзначає, що запорізькі козаки були більш схожими із поляками
ніж з «великоросами» [1, с. 141]. Проте, до запорізьких козаків також і влада
Речі Посполитої ставилась із недовірою. В цей же період запорожці
здійснювали й самочинні походи супроти Кримського ханства, за що
надходили до влади Речі Посполитої скарги. Тому Запорізька Січ набуває
становища впливового геополітичного фактора на межі степу та лісостепу й
систематично дестабілізує ситуацію на порубіжжі держав, які межували
безпосередньо із степовим ландшафтом Євразії. Очевидно, що цей фактор
відігравав вагому роль у послабленні системи прикордонного захисту цих
держав і це могло мати значення для самих запорожців з огляду на їхні інтереси
у транзитній торгівлі, яка проходила караванами через степи. Такі набіги
супроводжувалися грабунками, захопленням опорних прикордонних пунктів
(міст) тощо. В результаті, у держав, щодо яких здійснювалися напади,
послаблювалися можливості контролю за торгівельними операціями на своїх
кордонах, а запорожці захоплені товари мали збувати, чим могли здійснювати
вплив на ситуацію на міжнародних ринках. Аналогічною діяльністю займалися
і татари, проте, вони здійснювали свої напади від імені держави, а, відповідно,
у цій їхній політиці були інтереси самого Кримського ханства. Тим більше, що
в 1620-ті рр. прослідковувалися кроки щодо політичного зближення між
Запорізькою Січчю і Кримським ханством. Згодом це зближення переросло у
патронат Кримського ханства над Січчю. Союзницькі відносини між
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запорізькими козаками і Кримом таким чином складалися на основі прагнення
впливати на можливості контролю Росією і Річчю Посполитою свого
порубіжжя зі степом та ситуації на ринках, які функціонували на цих
порубіжжях.
Як свідчать джерела, іще до Хмельниччини на території України склалась
ситуація, коли соціально-політична обстановка перебувала у надзвичайно
хиткому стані. Відбувався процес господарського освоєння цих територій
двома напрямками: поляки здійснювали організоване освоєння, створюючи
фільварки

й

практикуючи

оренду

земель.

У

свою

чергу,

козаками

здійснювалося стихійне освоєння на засадах вільного землеробства. Польський
вплив поширювався і закріплювався завдяки встановленню польською
шляхтою оплотів захисту господарського життя українського православного
населення від татарських набігів на порубіжжя степу і лісостепу. Зокрема,
Полтава від 1641 р. перебувала у власності Конєцпольського, котрий посадив у
місті свого намісника Соколовського, який мав захищати місцеве населення від
татарських набігів. При цьому, Конєцпольський стимулював активне заселення
навколишніх територій [7, с. 88].
Водночас, сформувалися міста двох типів: із Магдебурзьким правом, яке
активно запроваджували поляки, у тому числі й у містах із більшістю
православного населення, а другий тип були козацькі міста [8, с. 217]. Із цих
міст найбільш політично впливовим був Чигирин. Козацькі міста також були
потужною базою для утримування городових козацьких військ [8, с. 232].
Розміщення вперемішку міст, які були базою для польських магнатів по
організації господарського життя й політичного та військового впливу й
козацьких міст стимулювало конкуренцію між ними. З іншого боку, торгівля,
яку здійснювали через ці міста купці із Криму й Османської імперії,
матеріально підживлювала обидві конкуруючі за політичний вплив на території
України сили.
У другому десятилітті XVII ст. запорізьке козацтво сформувалося як
фактор морського впливу завдяки морським походам проти Криму і володінь
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Османської імперії. Ці походи давали змогу як оперативно поповнювати запаси
зброї й боєприпасів так і вирішувати питання із залученням новобранців до
свого війська. Можемо пригадати досвід формування війська завдяки
залученню до нього рабів-військовополонених, на основі яких у Єгипті
сформувався соціальний військовий стан мамлюків. У період походів проти
Криму чисельністю козацтва різко зросла і є підстави вважати, що це було
результатом визволення великої кількості людей, які були придатні для
поповнення лав козацтва. При цьому, влада Речі Посполитої намагалась
тримати на своєму контролі чисельність козацького війська й не допускати
злиття у спільних інтересах реєстрового і запорізького козацтва.
У свою чергу, поляки прагнули встановити стабільні порядки по
господарській експлуатації територій України й соціальній організації.
Фактично, намагаючись мінімізувати соціально-політичний вплив козацтва,
польська адміністрація перебувала у постійному конфлікті з козацтвом. Літопис
Самовидця згадує введення польських військ безпосередньо на територію
України із будівництвом фортеці Кодак [8, с. 218]. Фортеця була збудована для
протидії можливості пересуватися Дніпром. Фактично, вона мала відмежувати
господарськи освоєні території України від степу, де вільно хазяйнували
запорізькі козаки. Ця фортеця мала не допустити контактів із Україною
запорожців та людей, які прагнули приєднатися до Січі. Тому слід звернути
увагу,

що

польська

адміністрація

намагалась

ізолювати

Україну

від

зовнішнього впливу. Після початку Хмельниччини за умовами договору із
Османською імперією мали будуватися фортеці на Низу Дніпра з метою не
допускати самовільного виходу із території України. При цьому, слід
відзначити наявний потужний торгівельний інтерес Османської імперії й
Кримського ханства до України. Тому поляки прагнули мінімізувати відтік
ресурсів із території України, а за Хмельницького для Османської імперії
важливим було не допустити піратських виходів із території України.
Слід відзначити, що для Османської імперії держава, заснована Б.
Хмельницьким, була політично цікавою за умови наявності у неї інструментів
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ефективного контролю соціальної ситуації на території України. Проте, у якості
кочової армії, котра вела свою діяльність на основі реквізицій, Військо
Запорозьке перестало бути цікавим Османській імперії. Тому, із втратою
реального системного контролю над територією України після поразки під
Берестечком 1650 р., Б. Хмельницький і Військо Запорозьке перестали бути
цікавими для Османської імперії у ключі визнання його суверенітету над
територією України. Подібну позицію у 1648 р. щодо Війська Запорозького
займала і Росія, реагуючи на звернення Б. Хмельницького щодо можливості
прийняти його царем під свою руку. Царем у відповідь давав зрозуміти, що
Військо Запорозьке має здійснювати фактичний контроль над територією
України. На 1648 – початок 1649 р. територіальні запити Війська Запорозького
обмежувалися

лише

територіями

пониззя

Дніпра.

Зокрема,

сам

Б.

Хмельницький у вимогах до короля висував пункт щоб королівське військо не
заходило далі Канева, а козацьке далі Случа, а межею між військами щоби було
встановлено Горинь [9, с. 46]. Тому селянська війна на території України,
фактично, звела до мінімуму можливості гетьманської влади легітимізувати
державу. Так, Зборівська угода 1649 р. була спробою винайти формулу
співіснування Речі Посполитої й Війська Запорозького з огляду на потребу для
польської шляхти взяти реванш і, саме головне, із необхідністю тримати в
покорі селянство, котре досягло своїх результатів у боротьбі із проти
фільварково-панщинної системи [10, с. 55]. Остаточну перемогу Селянської
війни, результатом якої було знищення фільварково-панщинної системи,
завершують у своїй періодизації національно-визвольної війни перший її період
В. Смолій та В. Степанков. Проте, за цими ж сучасними дослідниками періоду
українського державотворення ХVІІ ст., другий період (червень 1652 р. –
серпень 1657 р.) відзначався погіршення економічного і геополітичного
становища козацької України [11, с. 8-9]. Причинами такого стану було миттєве
руйнування у ході війни фільварків й масове покозачення селянства.
Абсолютна більшість землі опинилась у володінні селянства і козаків. Тобто, це
були невеликі дрібнотоварні господарства. Частину землі із селянами, котрі
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мали виконувати повинності, закріпили за собою православні монастирі й
невелика частина православної шляхти [12, с. 2]. Проте, в умовах постійної
війни по всій території України козацтво і православна шляхта не могли бути
надійними землекористувачами. Лише монастирі могли забезпечувати більшменш стабільне господарське життя на землях, які перебували у їх володінні.
Цим, власне, певним чином обумовлювалося зростаюче економічне і політичне
значення

православної

церкви

у

формуванні

державних

структур

в

Гетьманщині. Фактично, крім військового способу забезпечити ефективність
господарського життя, ніякого іншого не лишалося. Б. Хмельницький не мав
змоги створити умови для системного виробництва необхідних для утримання
війська ресурсів.
У ході війни Б. Хмельницького військовий ресурс території, котра
перебувала під контролем Війська Запорозького на початок 1650-х рр. був
доволі високомобільний і в умовах зміни військового успіху на сторону Речі
Посполитої, готовий був перейти на територію Росії на службу цареві. Власне,
1652 р. йшли переговори при дворі російського царя із послами від Б.
Хмельницького щодо можливості перейти козакам під руку російського царя у
разі натиску зі сторони Польщі. Козаки в цій ситуації вели мову саме про
перехід у прикордонні російські міста на Сіверщині (Путивльське порубіжжя),
вказуючи, що вони не мають куди податися крім як до ласки православного
царя [4, с. 472-474]. Отже, становище Війська Запорозького на той час було не
просто критичним, а радше мова ішла про низький моральний дух й готовність
до того, що воно могло стати військом без держави і території. Це могло
вказувати на те, що козацьке військо не мало надійної соціальної бази на
територіях, які перебували під його контролем. На момент коли приймалися
посланці Війська Запорозького у Москві під його контролем перебувало лише
Київське воєводство, але, зважаючи на специфіку звернення до царя, і територія
цього воєводства для козацького війська була ненадійною в соціальнополітичному плані. То ж, на майбутнє для Війська Запорозького постало
питання щодо завоювання соціальної бази для себе як для держави. У цьому
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слід було покладатися, перш за все, на церковні інституції, а також на
легітимізаційний потенціал присяги цареві й можливості складання легітимного
козацького реєстру.
Від російського царя їм було дано відповідь, що їх готові прийняти, на
випадок як під тиском поляків не буде куди податися, й розселити по річках
далеко від кордону із Річчю Посполитою. Тобто, фактично, Росія намагалась
уникати прямої війни із Річчю Посполитою і не допустити продовження війни
козаків із поляками у разі прийняття їх під свою владу. Таким чином, територія
Війська Запорозького по лівий і правий береги Дніпра на початок 1650-х рр.
визнавалась Росією як суверенне володіння короля Речі Посполитої. Власне і
Кримське ханство виступало в якості союзника Б. Хмельницького і самі
посланці говорили про участь татар у війні із Річчю Посполитою як про
прагнення татар отримати ясир, користуючись ситуацією. В такій ситуації,
фактично, територія України стала «чорною дірою» на карті Європи, котру
намагалися максимально експлуатувати сусідні із нею суб’єкти. Лише із
укладенням Андрусівського перемир’я 1667 р. і Вічного миру 1686 р. між
Росією і Річчю Посполитою було вирішено питання міжнародного статусу
територій

України й

врегулювання проблеми

формування

легітимних

інституцій, які мали забезпечити механізм практичного застосування норм цих
угод.
Напередодні відомої Переяславської ради 1654 р., котра стала переломним
моментом у політичній ситуації в Центральній Європі, російським царем було
вислано Б. Хмельницькому «жалування за службу». Це жалування, згідно
грамоті, було ніби подякою за те, що Військо Запорозьке бажає «іти під руку»
царя й вірно йому служить [5, с. 480-481]. Цей акт російського царя був чимось
на зразок прагнення тримати на контакті потужний військовий потенціал
України, в тому числі у якості буфера із Річчю Посполитою і Османською
імперією та її периферією. Адже, де-юре, тут мова ішла про службу Війська
Запорозького цареві без прив’язки до питання суверенітету царя над
територією, слід у цьому контексті зауважити, що і приймаючи під свою владу
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Ногайську орду, також було передбачено, що ногаї мали кочувати у своїх
традиційних володіннях, а контакти із царською владою підтримувати через
місто Астрахань. То ж цар всіляко намагався обмежитися взяттям на службу
Війська Запорозького як військової одиниці без прив’язки до земель і
населення, утворивши таким чином буферну зону.
Фактично, українське козацтво сформувалось на перетині інтересів
цивілізаційних просторів, які, у свою чергу, перебували в екзистенційному
протистоянні. Йому вдалось, як першопрохідцям, освоїти майже непридатні для
стабільного

господарського

життя

простори.

Здебільшого,

козацтво

забезпечувало буферний стан для цивілізаційних просторів, репрезентованих
державами, суверенітет яких воно над собою визнавало. Спроба формування
державного утворення Війська Запорозького у результаті виступу Б.
Хмельницького дає змогу козацтву здобути більш стабільний стан лімітрофа на
міжцивілізаційному розломі. Він став носієм культурної традиції, котра давала
змогу українському козацтву претендувати на становище націотворчого
суспільного стану і закласти підвалини для реалізації права українського
народу на самовизначення. Проте, козацький стан не зміг забезпечити ні
соціально-економічної, ні політико-правової бази державницької самореалізації
українського народу.
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KAPITEL / CHAPTER 2.3
GENESIS OF UKRAINIAN IDENTITY ON THE FRONTS OF THE RUSSIAN
EMPIRE ON THE EXAMPLE OF THE GREEK-UNIATIAN AND
ORTHODOX POPULATION OF KHOLMSHCHINA AND PODLYASHYA II
HALF OF XIX - BEGINNING. XX CENTURY

ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ФРОНТИРАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
НА ПРИКЛАДІ ГРЕКО-УНІАТСЬКОГО ТА ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ
ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ ІІ ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-018

Українська нація в сприйнятті істориків-модерністів відносилася до
типових селянських спільнот (інші терміни-синоніми: «неісторична», «мала»
нація – Ю.В.), націотворення яких детально описане в роботах М. Гроха,
І. Лисяка-Рудницького, Я. Грицака та ін. [2; 3; 10].
За М. Грохом національні рухи «малих» націй включають три стадії: 1)
появи інтересу до свого народу (фаза «A»); 2) початку національної агітації та
виникнення перших культурних інститутів (фаза «B»); 3) коли національні рухи
отримують масову підтримку, з’являються перші політичні вимоги і цілі (фаза
«С») [10, p. 8.].
Крім проблем, пов’язаних з приналежністю до «неісторичних» націй,
позбавлених дворянських (шляхетських) еліт, націогенез українців мав важливу
відмінність від чеського, словацького, латиського або естонського – населення
України відігравало важливу роль у формуванні російського імперського й
радянського наративів як споконвічна частина російського етнічного ядра, а
території підросійської України вважалися не тільки «окраїнами» в класичному
імперському розумінні (приклад Правобережжя без Києва), але й важливим
культурним центром Росії (приклад Лівобережжя й Слобожанщини).
Український

національний

рух

тривалий

час

(до

сер.

ХІХ

ст.)

відмежовувався від політичного сепаратизму, взаємодіяв і доповнював
національні рухи дворянських народів (росіян, поляків), перебуваючи в
фарватері своїх більш культурно сильних сусідів.
Модерний український рух сформувався в результаті зародження й
поширення серед селянської інтелігенції підросійської України відчуття
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окремішності від поляків і росіян, посилення взаємодії з українськими
культурними елітами Східної Галичини, а також, внаслідок загострення
національної політики Російської імперії з 1860-х років (про останній фактор
пише, зокрема, російський історик А. Міллер [4]). Під впливом цих факторів,
український національний рух, який до цього часу перебував у стадії
культурного малоросійства, зазнавав процесу радикалізації й перетворився в
українофільство в звичному для себе розумінні.
Як і більшість селянських націй, український національний рух пройшов
кілька етапів розвитку. Перші з них можна розглядати як пов’язані з
пограничними ідентичностями. Національна ідентичність населення у період
перших фаз націотворчих процесів не була чіткою, а множинною. Її можна
простежити на прикладі таких культурних діячів Наддніпрянщини та Східної
Галичини, як М. Гоголь, М. Костомаров, Д. Зубрицький, І. Вагилевич та ін.
Серед

етапів

розвитку

української

національної

ідентичності

на

підросійській Україні можна виокремити стадії культурного малоросійства та
українофільства

(«мазепинства»).

«пробудження»

на

Стадіями

західноукраїнських

українського

землях

були

національного
старорусинство,

москвофільство та українофільство («народовство») [15, p. 72-118].
Національно-релігійні процеси на Холмщині і Підляшші мали свої
особливості. Для їх висвітлення слід зупинитися на короткому описі
політичних та національно-релігійних процесів на цих землях у період
поширення новітніх національних рухів.
Насамперед, варто зазначити, що сама поява назв цих земель та
усвідомлення їх культурної окремішності інтелектуальною елітою, а згодом і
населенням в якості окремих історико-етнографічних регіонів відбулося в ІІ
пол. ХІХ ст. «Винайдення» Холмщини та Підляшшя стало наслідком
імперської політики Російської імперії після 1863-1864 рр. (еволюція
«холмського питання» в політиці Росії детально розглядалася польськими
істориками: А Шабацюком [14], В. Колбуком [12, s. 142], А. Вжищем [16, s. 1927] та ін). Ця політика була спрямована на послаблення польського
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національного руху, а також нейтралізацію центрів польської патріотичної
агітації, одним з яких була Римсько-католицька (Латинська) церква.
Іншим напрямком російської політики стало відмежування східних
територій Царства Польського з центрами в Холмі та Сідльцях, населених
греко-уніатським і начебто «споконвічним російським» населенням від іншої
частини Польщі. Ці території й отримали назву Холмщини і Підляшшя,
спочатку в російських офіційних документах, а згодом у російській і, врештірешт, українській національних міфологіях.
Експансія Росії в Царстві Польському відображалася і в посиленні позицій
державного віросповідання. В 1816 р. в Конгресовому Царстві існувала лише
одна православна парафія у Варшаві. Після 1834 р., незважаючи на незначну
кількість місцевого православного населення, російська влада організувала
Варшавський вікаріат Волинської єпархії, а у 1840 р. – самостійне
архієпископство, яке отримало назву Варшавського та Новогеоргієвського. В
1860 р. православна єпархія в Царстві Польському була передана під
безпосередній контроль Святішого Синоду [6, с. 24-32].
Паралельно розгорталася драма холмсько-підляшських уніатів, які після
1839 р. залишилися єдиними представниками цього віросповідання в Російській
імперії. Слід вказати, що переважна більшість автохтонного населення краю від
часів Берестейської унії належала до послідовників греко-уніатського
віросповідання. Після січневого повстання наступ російської влади на унійні
традиції Холмщини й Підляшші значно посилився. Розпочався курс на
делатинізацію Греко-уніатської церкви та оправославлення її вірян при
масовому

будівництві

фінансування

православних

православного

храмів

духовенства.

і

посиленні

Остаточно,

унія

державного
в

Царстві

Польському була ліквідована в травні 1875 р.
«Анексія» греко-уніатської церкви збільшила офіційну чисельність
православного населення в Царстві Польському з 8 до майже 260 тис. осіб, в
свою чергу, кількість православних парафій збільшилася з 41 до 308 [8, с. 70-74,
78-109]. Від 1875 р. на території Царства Польського з’явилася ХолмськоMONOGRAPH
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Варшавська єпархія, яка об’єднала як колишні православні парафії, так і грекоуніатські. В межах колишньої унійної єпархії було створено Люблінський
вікаріат Холмсько-Варшавської єпархії, на чолі з вікарними єпископами, які
підпорядковувалися архієпископам з резиденцією в Варшаві. В к. ХІХ – поч.
ХХ ст. структура Православної церкви продовжувала розвиватися. В 1901 г.
кількість парафій в Царстві Польському збільшилася до 322 (з них 278 на
територіях Холмщини та Підляшшя) [6, с. 45-46]. Збільшилася також
чисельність православного населення. Так, за підрахунками В. Францева,
станом на 1905 г. у Царстві Польському мешкала 448 871 особа православного
віросповідання, а потім протягом наступного десятиліття не менше третини
вірян відійшло від православ’я на користь католицизму [7, с. 25, 44]. Це було
викликано лібералізацією релігійного життя в Російській імперії після
революції 1905 р., одним з наслідків чого став дозвіл держави на вихід з
православ’я на користь інших віросповідань. За підрахунками польського
історика, А. Шабацюка, кількість колишніх уніатів, які протягом 1905-1915 рр.
перейшли з православ’я на католицизм склала майже 200 тис. осіб [14, s. 187].
Населення східної частини Царства Польського характеризувалося
мішаним етно-релігійним складом. Основною формою ідентичності була
релігійна. До 1875 р. католицьке населення західного та східного обрядів
становило більшість, до релігійних меншин відносилися послідовники юдаїзму,
різних напрямів протестантизму та православ’я. Після ліквідації унії, колишнє
уніатське населення було офіційно приєднане до православ’я, в результаті чого
православ’я стало другою за кількістю послідовників конфесією.
Більшість греко-уніатів, а після 1875 р. православних мали руську
(русинську), а римо-католиків – польську етнічну ідентичність. Посилення
православ’я і державного втручання в справи Царства Польського призвели до
того, що місцеві русини все частіше почали фігурувати в російських офіційних
та статистичних джерелах як малороси, але прихильність населення до
етноніма «русин» залишалося домінуючим до Першої світової війни.
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З огляду на значні культурні відмінності між русинами Люблінської
(Холмщина) та Седлецької губерній (Підляшшя) можна обережно стверджувати
що цей факт впливав і на відмінності в ідентичності (про культурні відмінності
між населенням згаданих територій писали Е. Баньковський [9, s. 109-110],
О. Кольберг [11, s. 40], П. Чубинський [5, c. 357-358] та ін.).
У цілому, слід констатувати, що національна й етнічна ідентичність
населення в к. ХІХ – поч. ХХ ст. не були кристалізованими і залишалися
другорядними по відношенню до релігійної. Етноніми доповнювали релігійну
ідентичність, що видно з вживання словосполучень «руська/ польська церква».
Українська національна ідентичність в сучасному розумінні на поч. ХХ ст.
лише почала зароджуватися серед невеликої частини народних вчителів,
вихідців з селянства. У цьому плані, закономірності націогенезу українців з
Холмщини та Підляшшя були ідентичні з загальноукраїнськими.
Помилкою і спрощенням української історіографії є автоматичне
трактування населення Закерзоння з русинською самоідентифікацією як
українців. В реаліях Холмщини та Підляшшя русинське етнічне походження не
гарантувало українського національного вибору. Існували різні варіанти
формування національної ідентичності для мешканців цих теренів.
Холмщаки і підляшські русини греко-уніатського, а пізніше православного
віросповідання мали виражену місцеву («тутешню») ідентичність і почуття
культурної єдності з польським або/ і східнослов’янським населенням, що,
згодом, могло сформувати відчуття політичної солідарності з тим чи іншим
національним рухом і, врешті-решт, кристалізації тих чи інших форм
національної ідентичності. Не буде помилкою стверджувати, що холмщаки та
мешканці Підляшшя мали множинну культурну ідентичність. Антикатолицька
політика Російської імперії призвела до посилення культурного та релігійного
розколу

колишнього

греко-уніатського

населення,

що

обумовило

закономірність вибору того чи іншого національного наративу (про конверсію
православного населення Холмщини й Підляшшя на католицизм римського
обряду див. [14, s. 145-187]).
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Після 1905 р. можна побачити різні варіанти розвитку національної
ідентичності мешканців Холмщини та Підляшшя: 1) зміцнення зв’язку з
православ’ям, розвиток малоросійської самосвідомості з подальшим вибором
української національної ідентичності; 2) зміцнення зв’язку з православ’ям,
розвиток малоросійського самосвідомості з подальшим вибором російської
національної ідентичності; 3) відхід від православ’я на католицизм з
подальшим вибором польської національної самосвідомості.
В окремих випадках приналежність до православ’я була чинником
кристалізації української самосвідомості ще до 1914 р. Також, відомі
нечисленні випадки, коли нащадки колишніх уніатів, які з 1905 р. перейшли з
православ’я на католицизм, з часом вибирали українську ідентичність.
Важливу роль для формування українського національного наративу серед
місцевого населення відігравали чинники згадані нижче.
1) Відчуття мовної спорідненості. Тут слід зазначити, що говірка на
Холмщини була більш схожа на галицькі діалекти, в той час, як на Підляшші,
спостерігалася

значна

полонізація

населення,

а

його

розмовна

мова

формувалася не лише під впливом українських говірок Волині, але також
сусідніх мазурських та західнобілоруських.
2) Релігійна приналежність до Православної церкви. У місцевих реаліях,
православ’я стало своєрідним ферментом, який формував серед частини
населення

відчуття

солідарності

з

підросійською

Україною,

особливо

Правобережжям.
3) Формування та посилення впливу серед колишніх уніатів традицій
східно-християнської культури, що впливало на розвиток відчуття культурної
спорідненості та наявності спільної колективної міфології холмщаків і
мешканців Підляшшя з населенням Наддніпрянщини та Східної Галичини.
Народження модерної української ідентичності в будь-якому регіоні
сучасної України було наслідком появи навчальних закладів, популяризації
освіти серед населення, появи світської інтелігенції селянського походження.
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Проте, в селянських етнічних спільнотах в ролі головних «будителів» і
архітекторів національної ідентичності виступало духовенство – як єдина
освічена, до певного періоду, та найбільш авторитетна верства серед населення.
Духовенство на Холмщині та Підляшші відігравало важливу, часто
спрямовуючу роль у формуванні національної ідентичності. Володіючи, як все
тодішнє

українське

населення

множинною

пограничною

ідентичністю

(ополячені русини місцевого походження, галичани-москвофіли і старорусини,
«давньоправославні» священики-малороси та великороси, частково білоруси з
території імперії), духовенство, не завжди усвідомлюючи це, підтримувало і
культивувало традиції, які заклали основи українофільського світогляду серед
частини холмщаків і мешканців Підляшшя.
До поч. ХХ ст. православні священики, як домінуюча культурна еліта
Холмщини і Підляшшя, за допомогою створеної завдяки їх зусиллям мережі
церковно-парафіяльних шкіл, братств і опікунських комітетів, приймали участь
у популяризації освіти й культури освіченості, богословської та науковопопулярної літератури історичного змісту, ідей єдності між парафіянами,
долучали їх до малоросійського, а через нього й до українського наративів.
Серед яскравих представників майбутньої української інтелігенції краю були
вихованці холмських духовних закладів освіти, зокрема А. Васильчук та
В. Гуль [1, с. 50-51, 60-61].
Духовенство Холмсько-Варшавської єпархії поділялося на представників
трьох чітко виражених територіальних груп – «місцевих», «галичан» та
«давньоправославних» (вихідців з інших православних єпархій імперії),
відносини між якими характеризувалися частими непорозуміннями внаслідок
існування світоглядних відмінностей.
Як і у випадку з місцевим населенням, ідентичність духовенства східних
віросповідань, працюючого на Холмщині та Підляшші була пограничною й
множинною.

Так,

місцеві

священики

греко-уніатського

віросповідання

характеризувалися сильною прихильністю до польських і латинських традицій,
які не зникли повністю й після переходу частини священнослужителів цієї
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групи на православ’я. Більшість «місцевих» залишилися вірними унії,
внаслідок чого були змушені переїхати до Галичини або зазнали репресій на
території Російській імперії [6, С. 63, 102-103].
У 1875-1915 рр. світогляд і національні орієнтири «місцевих» зазнали
певних змін під впливом залучення до державної пропаганди русофільства і
панславізму. Однак у багатьох випадках спостерігалися старі сентименти до
польських культурних традицій. Можна з обережністю стверджувати, що
несформована національна ідентичність православних священиків місцевого
походження відчувала впливи місцевого русинського, польського і нового для
них малоруського наративів.
У свою чергу, греко-католицькі священики галицького походження,
запрошені до Холмщини й Підляшшя в 1865-1875 рр. з метою делатінізаціі і
ліквідації

унії,

характеризувалися

сильною

внутрішньою

солідарністю,

домінуванням москвофільської або/ і старорусинської культурної та політичної
орієнтації. «Галичани» були активними прихильниками викорінення польських
і латинських традицій в житті унійної церкви й палко підтримали конверсію на
православ’я. «Галичани» характеризувалися світським способом життя, який не
відповідав порядкам і нормам Російської імперії, ворожим ставленням до
католицизму латинського обряду й надзвичайною активністю. Можна
припускати, що релігійна ідентичність «галичан» була вторинною по
відношенню до національної [6, с. 114-117].
Останньою групою православного духовенства Холмщини та Підляшшя
були так звані «давньоправославні» священнослужителі з Російської імперії, які
вперше почали переселятися до Царства Польського після будівництва перших
православних храмів, а масово – після ліквідації унії. Метою їх запрошення до
Конгресового Королівства, а передусім Холмщини та Підляшшя, була
уніфікація місцевого православ’я за російськими стандартами.
«Давньоправославні» були вихідцями з різних губерній імперії. Більшість
священиків цієї групи були уродженцями Волині, Поділля й Київщини, а також
білоруських земель, але також серед них були присутні вихідці з Лівобережної
MONOGRAPH

183

ISBN 978-3-949059-16-2

Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies

«European Science» Book4 Part 8

України, литовських і центральних російських губерній. З точки зору влади,
такі священики вважалися найбільш благонадійними, оскільки вони найкраще
сприймали порядок і традиції РПЦ [6, с. 63-64].
Незважаючи на етнічну та культурну неоднорідність, «давньоправославні»
відчували внутрішню єдність. Напевно, частина священиків цієї групи, як
вихідці з підросійської України визнавали малоросійську ідентичність як
елемент загальноросійської самосвідомості. Частина «давньоправославних»
парафіяльних

священиків

й

більшість

архієреїв

та

членів

інститутів

єпархіального правління в Царстві Польському, були типовими великоросами
[13, s. 209-234]. На відміну від «галичан», які з різних причин були готові
пожертвувати своїми релігійними традиціями заради національних інтересів,
релігійна ідентичність вихідців з імперії скоріше за все була основною. Можна
з

обережністю

стверджувати,

що

релігійна

самосвідомість

«давньоправославних» тісно перепліталася з національною, яка в цей час
знаходилася в стадії формування й представляла різні, хоча й взаємопов’язані
наративи, спільним знаменником яких було об’єднання навколо ідей
приналежності до єдиної «російської народності».
Слід зауважити, що частину священиків цієї групи представляли вихідці з
територій, де до 1839 р. існували уніатські традиції. Мова йде насамперед про
уродженців Волинської, Гродненської, Мінської та Віленської губерній, які
складали значний відсоток від «давньоправославних» [6, с. 257]. Серед них
переважали представники перших православних поколінь своїх теренів.
Священики даної групи добре знали особливості роботи з колишнім уніатським
населенням, внаслідок чого вважалися добре підготованими до роботи з
уніатами Царства Польського. Це перетворювало їх у бажаних кандидатів на
парафії та благочиння Холмсько-Варшавської єпархії.
Незважаючи на те, що православне духовенство не відрізнялося
українофільськими поглядами, як зазначалося вище, церковна освіта була
одним з осередків формування українського світогляду для місцевих парафіян.
Серед форм діяльності холмсько-варшавського православного духовенства, які
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сприяли формуванню початків української самосвідомості можна виокремити:
проповіді «малоросійською говіркою» (особливо помітні після 1905 р.);
використання української мови парафіяльними священиками в повсякденному
житті й особливо під час спілкування з парафіянами; лояльне ставлення до
використання уніатських традицій в православному богослужінні, які не
суперечили догмам православ’я, що силою інерції підтримувало почуття
відмінності Холмщини й Підляшшя від імперії й підтримувало відчуття
спільності традицій (хоча й все менш помітних) з русинами австрійської
Галичини; організація паломництва до святих місць на території України
(Почаївська та Києво-Печерська лаври).
Новою формою діяльності православного духовенства на Холмщині та
Підляшші після 1905 р. було поширення літератури богословського й
історичного змісту серед парафіян, написаної російською мовою спільно з
«малоросійським наріччям». Використання української мови практикували
журнали «Братська бесіда» та «Холмська Русь», які незважаючи на недовгий
період існування, безумовно, сприяли популяризації ідей культурної і
політичної єдності холмщаків з Наддніпрянщиною [14, s. 192-195].
Важливу роль у православній, а через неї й у національній агітації
відігравала душпастирська праця священиків. Чим більшим був зв’язок
парафіян зі своїм настоятелем, тим міцнішою ставала православна релігійна
ідентичність населення, яка в умовах розкладу традиційного суспільства на
східних територіях Царства Польського ставала чинником зародження
модерної української ідентичності.
Всі згадані вище форми діяльності православного духовенства Холмщини
й Підляшшя, незважаючи на абсолютно інші поставлені цілі, підтримували
частину місцевих русинів в «малоросійської орбіті», що створювало умови
(хоча і не завжди) для їх залучення до подальшої стадії національного руху –
культурного й політичного українофільства.
Отже, як і у випадку з модерним національним рухом на території Великої
України, народження української ідентичності на території Холмщини та
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Підляшшя не можна порівнювати з аналогічними процесами дворянських
націй. Української ідентичності в сучасному розумінні не існувало як у
населення, так і в священиків східних віросповідань, які були першими
«будителями» для русинів Царства Польського. Цю ідентичність можна
охарактеризувати як фронтирну та множинну. З часом вона трансформувалася
під впливом багатьох факторів, серед яких на поч. ХХ ст. важливу роль
відігравав

остаточний

християнського

вибір

віросповідання.

місцевим
Пізніші

населенням
фактори,

які

того

чи

іншого

призводили

до

трансформації та кристалізації національної ідентичності колишніх холмськопідляшських уніатів, були пов’язані як з катаклізмами ХХ ст., так і наявністю
тісних міжкультурних контактів, яким сприяли поширені в краї мішані шлюби
та традиції зв’язків між римо-католиками і християнами східних обрядів.
Холмщина та Підляшшя дали Україні багато заслужених діячів культури,
науки та освіти. Тим не менш, великим спрощенням є автоматичне трактування
населення з русинською самоідентифікацією, яке в ІІ пол. ХІХ ст. проживало на
цих територіях, як українців. В реаліях Холмщини та Підляшшя русинське
етнічне походження не гарантувало українського національного вибору.
Існували різні варіанти формування національної ідентичності для мешканців
цих теренів, які повною мірою проявили себе лише в ХХ ст.
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KAPITEL / CHAPTER 2.4
MODERNIZATION OF SOCIAL GOVERNANCE IN CHINA

МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В КИТАЇ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-019

Abstract：The pattern of social governance with Chinese characteristics, 70
years after the founding of the people's Republic of China, is becoming a Chinese
scheme and Chinese wisdom.
The purpose of this study is to describe efficient operation, stable core, strong
coordination, consensus building, deep accumulation, effective participation and
active response have become the characteristics of the times of social governance
pattern with Chinese characteristics.
Keywords: Modernization of Social Governance; Community of Social
Governance.
Introduction
The modernization of social governance system and governance capacity is an
important part of the modernization of national governance system and governance
capacity. From the perspective of innovating the social governance system, we should
take the modernization of social governance as an important part of comprehensively
deepening the reform, so as to realize the positive interaction between government
governance, social self-regulation and residents' autonomy.
Today, with the advancement of the modernization of national governance
system and governance capacity, after 40 years of reform and opening up, China's
new social governance system mechanism framework has been basically formed, and
the social governance capacity of high efficiency, concentration and rule of law has
been basically established. A social governance system of government responsibility,
social coordination, public participation and legal protection has been basically
established, which improves social governance The level of legalization,
intellectualization and specialization has enhanced the ability of the whole society to
prevent and resist security risks.
To build a community of social governance that everyone is responsible for,
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everyone is responsible for, and everyone enjoys. To improve the social governance
system supported by the government, democratic consultation, social coordination,
public participation, legal protection, and science and technology is not only the
requirement of the times to start a new journey of modernization construction after
building a moderately prosperous society in an all-round way, but also the objective
requirement of promoting the modernization of national governance system and
governance capacity It is of great significance to maintain social stability and
improve social operation ability.
1. Modernization of social governance is the need of the development of the
times
The year 2020 is an important historical and time node for China's development.
It is not only the year when a moderately prosperous society is built in an all-round
way and the 13th five year plan ends, but also the year when the first Centennial goal
is achieved, laying a solid foundation for the development of the 14th five year plan
and the realization of the second Centennial goal. The modernization of social
governance system and capacity in the new era is bound to become an important part
of the modernization of national governance system and capacity in the new era.
After the financial crisis in 2008, countries and regions that have completed
industrialization or entered post industrialization are entering an "order crisis in the
era of elite degeneration" in a high-risk society [1]. In fact, "there are so many
problems in the world that it comes down to solving the problems of governance
system and capacity" [2].
The development of uncertainty risk in today's era is far more than before. In the
face of uncertainty risk, without a modern governance system as the basis, without a
modern governance capability as the backing, it is difficult to deal with today's
various potential and obvious risk factors. In fact, "social movement is not only the
original motive force of practical fight, but also its manifestation. It is not only a
social movement, but also a positive social mechanism" [3].
In the process of modernization of China's social governance system and
governance capacity in the new era, "new social risks pose new problems and
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challenges to social governance. In today's world, the advancement of modernization,
especially the continuous emergence of new technology, not only promotes economic
and social development, but also enables human society to enter the modern "risk
society". The biggest characteristic of modern risk, which is different from traditional
risk, is uncertainty and unpredictability. Its rapid and wide spread may cause a wide
range of social panic " [4].
In the process of modernization of social governance system and governance
capacity in the new era, we should not only face the challenge of traditional social
risks, but also the challenge of new social risks. Under the background of entering a
new era, the construction of China's modern system of national and social governance
has its effective force, highly developed cohesive force, structural reform impetus and
strong organizational force. It has become an important reference system for the
international community to cope with challenges in the post financial crisis era, and
accelerate the restructuring and construction of the governance system and capacity.
The "governance of China" is becoming a reference for all countries important
institutional supply and international public goods.
2. Modernization of social governance in the new era
In the new era, we will promote the modernization of the governance system and
capacity, with the focus on building a community of social governance. The
modernization of social governance system and capacity in the new era should not
only make the society full of vitality, but also be stable and orderly, forming a new
situation and pattern of social construction and development in the new era.
(1).The role of the government
Government is an important part of social governance system and social
governance ability. The responsible function of government in social governance.
To clarify the responsibilities of the government in social governance, we should
base on the organizational and management positioning of the government, "social
governance should clarify the boundary of government power, highlight the co
construction and co governance sharing, and improve the level of refinement." The
integration of power boundary, refinement level and co governance and sharing
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focuses on the prevention and resolution of social risks. The government's
responsibility lies in its governance ability, that is, the ability to participate in social
management and social governance. The government is responsible for the
governance responsibility of social governance, which is realized by the governance
ability. The governance mechanism focuses on the efficient integration of social risk
prevention and control, and gives full play to the unique advantages of government
governance.
From the operational level, we can realize the overall positive interaction
mechanism of government governance, social regulation and residents' autonomy.
Engels once said: "historical events seem to be dominated by contingency in general.
But, on the surface, where contingency plays a role, it is always dominated by the
hidden internal laws, and the problem is only to discover these laws" [5].
Strengthening the government's responsibility in social governance is the
combination of Chinese traditional culture and modern industrialization concept,
which makes the construction of Chinese social governance system more in line with
China's national conditions and cultural traditions. There are different forms of social
governance and different governance systems, but the role of the government is
important. The focus of strengthening the government's responsibility is to establish
the responsibility system of social governance, constantly innovate social
governance, and strengthen the modernization of social governance system and
capacity. "What kind of governance system a country chooses is determined by its
historical heritage, cultural tradition, economic and social development level, and by
its people? Today's national governance system in China is the result of long-term
development, gradual improvement and endogenous evolution on the basis of China's
historical heritage, cultural tradition and economic and social development. "
(2). Social role
President Xi Jinping pointed out: "to innovate social governance, we should take
the fundamental interests of the overwhelming majority of the people as the
fundamental coordinates and start with the people's greatest concern for the most
direct and realistic interests" [6]. "To strengthen and innovate social governance, the
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key lies in system innovation, and the core is people. Only when people get along
harmoniously can the society be stable and orderly" [6].
China's social governance system and governance capacity have obvious
advantages in dealing with major and micro social development issues. At the
national level, the consultative democracy solves the adjustment of major interest
pattern, the Consultative Democracy among social members solves the adjustment of
interest pattern among groups, the Consultative Democracy between residents'
autonomous organizations and residents solves the adjustment of micro interest
pattern and the settlement of contradictions and disputes, and realizes social
governance based on the stratum and interest composition of different regions and
different subjects, with multiple strategies and multi-dimensional treatment Multiple
integration and order construction, give full play to the enthusiasm of the masses'
participation and government governance.
In addition, in social governance, we should focus on solving the "side affairs"
of the people, comprehensively promote the precision and refinement of social
governance, and refine social coordination and mass participation into the precision
and refinement of services. We need to move the focus of social governance down to
the grassroots level, put more resources, services and management into the
community, and better provide accurate and refined services for community residents.
In the new era, the social governance pattern emphasizes to build a system of
CO governance and sharing. Under the overall mechanism and system of national
governance, a strong basic system of social governance, a systematic system of social
governance capability, a comprehensive system of social security development, an
emergency and efficient disaster and accident response system, a system of
maintaining social stability and development, and a complete system of social
security The regional governance system and the people-oriented social
psychological service system, thus, under the new era of social governance pattern,
the system operation system and governance ability system connecting national
governance and social governance are set up. In this pattern, the governance subjects
have their own characteristics, division of labor and coordination to promote the
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overall governance system. By sinking resources, services and management into the
grassroots and communities, and improving the accuracy and refinement of services,
we can better serve the masses, improve the level and ability of participation of the
masses, and promote social coordination and public participation as a whole. Social
governance is under the national governance system, which is not independent of the
national governance system. Social governance focuses on dealing with social
problems, forming an orderly participation and promotion mechanism for social
development, an effective adjustment mechanism for the pattern of social interests, a
response mechanism for major natural and safety accidents, a social member security
and development mechanism and other social overall governance construction and
governance systems. In the process of social governance, the interaction of
government, society and residents constitutes the basic structure of participants, and
the forms and means of governance are more diversified.
3. Conclusion
The pattern of social governance with Chinese characteristics, 70 years after the
founding of the people's Republic of China, is becoming a Chinese scheme and
Chinese wisdom, showing its value of the times and institutional advantages in
response to the crisis of high-risk development in all countries in the world.
"Compared with the past, the reform and opening-up in the new era has many new
connotations and characteristics. One of the most important points is that the weight
of system construction is heavier. The reform is more faced with deep-seated system
and mechanism problems. The requirements for the top-level design of reform are
higher. The requirements for the systematization, integrity and coordination of reform
are stronger. Accordingly, the task of establishing regulations and systems is heavier.
Efficient operation, stable core, strong coordination, consensus building, deep
accumulation, effective participation and active response have become the
characteristics of the times of social governance pattern with Chinese characteristics.

MONOGRAPH

192

ISBN 978-3-949059-16-2

Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies

«European Science» Book4 Part 8

KAPITEL / CHAPTER 2.5
THE BELT AND ROAD INITIATIVE: THE CHINESE PROGRAMME TO
BUILD THE COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE FOR MANKIND

ІНІЦІАТИВА «ПОЯС ТА ДОРОГА»: КИТАЙСЬКА ПРОГРАМА ПОБУДОВИ
ГРОМАДИ ІЗ СПІЛЬНИМ МАЙБУТНІМ ДЛЯ ЛЮДСТВА

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-020

Abstract: In the view of the Chinese government at the core of chairman Xi
Jinping, "this world, the interdependence degree of all countries is unprecedentedly
deepened. Human beings live in the same global village and live in the same time and
space with an intersection of history and reality, becoming more and more a
community with a shared future between you and me."
Keywords: The Belt and Road Initiative; the Community with a Shared Future
for mankind
In November 2012, in the report of the 18th National Congress of the Chinese
Communist Party was put forward the idea of advocating the sense of community
with a shared future for mankind. This is the first important document for the first
time that the concept of community with a shared future for mankind has been
included in the Communist Party of China, and it has become the guiding ideology of
how China and the world get along in the new era. Then, in March 2013, chairman Xi
Jinping first issued the initiative to build a community with a shared future for
mankind in the Moscow institute of international relations, Russia. In September
2015, chairman Xi Jinping delivered a speech at the United Nations, where he first
expounded to the international community the connotation of the community with a
shared future for mankind, which is called "five in one". In a speech delivered by
chairman Xi Jinping at the headquarters of the United Nations in Geneva in January
2017, he pointed out that the key to building a community with a shared future for
mankind lies in action. The international community should make efforts in terms of
partnership, security pattern, economic development, civilization exchange and
ecological construction. In order to promote the construction of the community with a
shared future for mankind, the Chinese government has put forward a series of new
ideas and new plans since the eighteenth CPC Congress. Among them, the most
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famous one is the "Belt and Road" initiative.
The concept of the community with a shared future for mankind is the
embodiment of Chinese cultural tradition, so it has the basis of profound Chinese
traditional Confucian philosophy. As early as the end of the Western Zhou Dynasty,
more than two thousand years ago, Shi Bo, a famous thinker in China at that time,
once suggested that “harmony actually fosters new things and similarity doesn’t
sustain” . If he equals him, he will be able to grow and return. So the former king
mixed earth with gold, wood, water and fire, and used hundreds of things." In this
view, "the similarity" can’t constitute the perceptual material world, only "difference"
can be "harmony", can be conducive to the healthy development of things and the
emergence of new things. After that, Yan Ying, who is famous politic and thinker in
the Spring and Autumn Period and the Warring States Period, further distinguished
the two concepts of "Tong" (i.e. similarity) and "He"(i.e. harmony). He believes that
"Tong" (i.e. similarity) may produce seemingly good results in the short term, but due
to its uniqueness, repeatability and exclusiveness, the overall result of "Tong" (i.e.
similarity) can’t be in line with the ideal of human life in the long run. Whether Shibo
or Yan Ying, they both emphasize that harmony can be achieved only when different
factors are treated and unified; only when different factors and different things are
combined, new things can be created; only when different ideas are mutually
consulted, correct ideas and decisions can be formed. Then, Zhang Zai, a great
Confucian scholar in the Song Dynasty, said, "a single Yang is not born. It is
accomplished, but Yin and Yang are different. It lies in the human being, rigid and
soft, mutually reinforcing, righteousness and benefit mutually, and Dao and apparatus
need each other, so as to become the essence of all things. That is to say, Yin and
Yang take each other as the premise of their own existence. That is to say, without
Yin, Yang no longer exists; without Yang, Yin can not live alone. Yin and Yang
permeate and merge with each other. Yin-Yang duality has the unity of consistency
and intergrowth.
It is undeniable that the traditional Chinese philosophy represented by Tai Chi
dialectics is not entirely different from the Western conflict dialectics represented by
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Hagel. Both the East and the West have the same dichotomy. They all think that
things are a binary structure consisting of two opposing sides. In addition, both of
them believe that "change" (i.e. dynamic change) is the ontological attribute of the
existence of things.
However, although there are similarities, there are also fundamental differences
between conflict dialectics and Taiji dialectics. The essential difference lies in the
way of resolving contradictions. The dialectics of conflict represented by the theory
of Hegel takes the contradiction and struggle of contradiction as the motive force for
development and creation. At the same time, it always tries to solve the contradiction
between the topic and the antithesis by using a common theme, and to achieve
innovation and development by eliminating and opposing one side of the opposition.
This is actually a process of "seeking common ground". In contrast to the way of
resolving contradictions with the aim of "similarity", Chinese Tai-Chi dialectics calls
for "harmony". It believes that heterogeneous factors can co-exist and integrate,
tolerate and accept contradictions, emphasize the dissimilarity and coherence of
different factors, and do not advocate building up the other side by eliminating or
negating one side. In order to achieve harmony and make better use of contradictions
to observe and understand things, the emphasis is on "the harmony of different
things". According to the principle of Tai-Chi dialectics that "living things are
different but not successive", it is precisely because of the existence of different
substances and spirits that things that are mutually compatible come into being.
A single flower does not make spring, while one hundred flowers in full
blossom bring spring to the garden. China is willing to work together with other
countries to face the challenge of "great changes in the past century" and overcome
difficulties in the process of building the community with a shared future for
mankind. Let us work hand in hand to share a bright future.
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KAPITEL / CHAPTER 2.6
CHINESE AND ODESSA REGION: A HISTORY OF ECONOMIC AND
CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION DURING THE 1980s IN THE EARLY 1990

КИТАЙЦІ І ОДЕЩИНА: ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНООСВІТНЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВПРОДОВЖ 1980-тих- НА ПОЧАТКУ 1990
РОКІВ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-021

Одеська область є одним із важливих економічних, культурно-освітніх
центрів України. Для представництва інтересів китайців в місцевих органах
влади й громадських об’єднаннях створено національно-культурну організацію,
одним із головних завдань якої є допомога владним структурам у створенні
умов для проживання та працевлаштування китайських громадян. На сьогодні в
Одесі навчаються понад 500 китайських студентів. А за останні декілька років в
Україні проведено понад 100 китайсько-українських культурних заходів, а
також організовано понад 3800 різних комерційних виставок і обмінів. Україна
переживає культурну та мовну «лихоманку Китаєм», і українська культура
також викликає зацікавлення китайського народу. Упродовж 30 років
відбувалися контакти й співпраця між різними регіонами двох країн.
Наприклад, Одеса та провінція Фуцзянь, Одеса, Циндао та Нінбо встановили
дружні відносини, що є важливою платформою для співпраці на регіональному
рівні [1, с. 66].
Актуальність наукового дослідження не викликає сумнів, оскільки немає
комплексної узагальнюючої праці з історії вивчення співробітництва між
Україною та Китайською Народною Республікою на Одещині. Вітчизняні і
зарубіжні дослідники вивчають українсько-китайські відносини в цілому, однак
регіональна тематика залишається недостатньо висвітленою.
Слід відзначити наукове дослідження д.і.н., професора М. Михайлуци [2],
в якому розглянуто причини трудової міграції китайців в Одесу на початку
1990-тих років. Історик М. Михайлуца звертає увагу, що перші трудові
мігранти з Китаю з'явилися в Одесі у березні 1990 р. на промислових об’єктах,
зокрема

на
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Дзержинського. Китайське керівництво прагнуло забезпечити кваліфікованими
кадрами промисловість КНР, яка на початку 1990-х перебувала на стадії
модернізації.
У проведеній науковій розвідці прийшли до висновків, що китайці на
Одещині на початку 1980-тих років були активно зацікавлені в економічному
співробітництві. Щодо культурно-освітнього напряму, то він завжди залишався
ключовим аспектом зовнішньої політики КНР.
Історіографія проблеми широко представлена загальними працями таких
науковців,

як

О. Білоруса

[3],

А. Гончарука

[4],

О. Медведкіна

[5],

А. Оніщенка [6], Пен Вана [7], С. Проня [8], Люй Єньчжао і Сунь Вейня [9] та
ін.
Метою наукового дослідження на основі матеріалів регіональної періодики
і спеціальної історичної літератури є проведення аналізу особливостей
українсько-китайського співробітництва на Одещині впродовж 1980-х років –
на початку 1990 рр.
Українсько-китайське співробітництво на Одещині протягом 1980-х рр.
можна вважати розпочатим саме з морської галузі. За повідомленням газети
«Знамя коммунизма» в 1983 році до Одеси приїхала китайська делегація, яку
очолював начальник кабінету керівної групи портових робіт Державної ради
КНР Лян Куанбай. Китайську місію супроводжував перший секретар
посольства КНР в СРСР Ван Сінхуа. Під час візиту, китайці познайомились із
організацією портових робіт у Чорноморському пароплавстві, провели ділові
переговори в Міністерстві морського флоту СРСР. Упродовж п’яти днів
китайські гості в Одесі відвідали Одеський, Іллічівський (нині Чорноморський)
та Південний морські порти, побували на пасажирському лайнері «Леонід
Брежнєв», у морських навчальних закладах, проектно-конструкторських
установах. В останній день їх прийняв голова Одеського міськвиконкому
В. Симоненко.
Китайські делегати в пресі відмічали: «Ми приїхали в СРСР на запрошення
Міністерства морського флоту і взяли звідси цінний досвід, який допоможе в
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подальшому розвитку морського транспорту в Китаї, нас вразили розмах і
темпи будівництва нового порту Південний. З великою цікавістю ми
знайомилися в портах Чорноморського пароплавства з організацією робіт
комплексних бригад докерів, які досягли вражаючих результатів у швидкості та
якості вантажно-розвантажувальних операцій. Ми вивчили систему бригадного
підряду, а також організаційну структуру управління портами. Морський
транспорт Китаю став розвиватися тільки після утворення республіки. І хоча,
уряд вкладає чимало коштів у цю галузь, морські перевезення ще далеко не
задовольняють потреби зовнішньої торгівлі. Ось чому, досвід організації
портових робіт, який ми перейняли у вас, для нас особливо важливий» [10, с. 3].
У 1986 році до КНР завітала одеська морська делегація. В її складі був
заступник начальника Чорноморського пароплавства А. Луговцов. На шпальтах
газет він відмітив, що: «Були ми в найбільшому порту країни Шанхаї, річний
вантажообіг якого досягає 100 мільйонів тонн, Тяньцзіні – відомому своїми
контейнерними терміналами, Циньхуандао, де багато вугільних і нафтових
причалів, Даляні, що займає перше місце перевалки експортно-імпортних
вантажів, а також в Наньтуні. Порти Китаю – це сучасні механізовані лінії,
реконструкція яких буде йти до кінця 1990 року та намічено побудувати 120
нових причалів, розвивається контейнеризація. Усі порти входять в систему
Міністерства комунікацій КНР. У результаті політики децентралізації деякі з
них виявилися в оперативному підпорядкуванні міської влади. Тим самим, їм
вдалося придбати більшу самостійність у вирішенні господарських питань. За
міністерством залишені, координація, перспективне планування і розвиток.
Начальник порту Далянь, наприклад, одночасно є головою транспортного
комітету міськвиконкому, і, помічником мера міста. Йому підкоряються всі
міські транспортні підприємства, включаючи авто-, авіа- і залізничні. Наші
чорноморські теплоходи везуть у Китай мінеральні добрива, кукурудзу і тощо.
Основною метою поїздки стало подальше розширення українсько-китайського
співробітництва в сфері морського транспорту» [11, с. 4].
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У інтерв’ю А. Лугонцова одеським мас-медіа зазначено, що в Пекіні та
інших містах, де побувала делегація, відбулися переговори з представниками
Міністерства комунікацій КНР і компанії «Пенавіко», яка організовує
обслуговування всього іноземного флоту в Китаї. На перемовинах йшлося про
різні деталі, які впливають на темпи обробки суден, про виділення вантажів для
них. Делегацію прийняв заступник міністра товариш Лін Зі-ю, який очолює
«Пенавіко». Усі переговори, зустрічі з китайськими представниками проходили
в сприятливій ділових умовах, в дружній атмосфері. У результаті переговорів
між делегацією Всесоюзного об'єднання «Совфрахт» Міністерства морського
флоту СССР і представниками міністерства комунікацій КНР було підписано
угоду, що передбачала співпраці двох країн в галузі морського судноплавства.
Відповідно до цієї угоди з 1 червня 1986 року забезпечуватися агентування на
довгостроковій

основі

радянських

суден,

зафрахтованих

всесоюзними

об'єднанням. Дана угода була покликана сприяти прискоренню обробки
радянських судів в китайських портах, збільшення обсягу морських перевезень
між двома країнами, відбувся також обмін документами, згідно з якими
планувалось відкрити в Шанхаї представництво радянського морського
пароплавства і в Одесі – представництво китайських судноплавних компаній
[12, с. 4].
У червні 1986 року в Одесу завітав московський кореспондент агентства
Сіньхуа Чжен Куей. Головна мета його приїзду – ознайомлення з роботою
Чорноморського пароплавства, судна якого все частіше заходять в порти КНР.
Мінеральні добрива, автомобілі, цукор – ці та інші вантажі чорноморці
доставляють у Шанхай, Далянь, Наньтун, Тянцзінь. А судна під прапором КНР
стали частими гостями в порту Південний, де вони беруть карбамід. Відвідавши
Одеський порт китайський журналіст цікавився технічними можливостями,
організацією флоту.
В

управлінні

Чорноморського

пароплавства

відбулася

бесіда

із

заступником начальника ЧМП А. Луговцовим, який в складі радянської
морської делегації недавно побував в Китаї: «є непогана перспектива для
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розвитку радянсько-китайського морського співробітництва, – підкреслив
А. Луговцов. З представниками міністерства комунікацій ми, наприклад,
обговорювали можливість відкриття регулярної судноплавної лінії між нашими
країнами. Зростання зовнішньоторговельних зв'язків, які спостерігається
останнім часом, сприятимуть розширенню морських перевезень [13, с. 4].
У 1989 році в Одесі гостювала китайська делегація із Даляну. Далянь –
великий китайський порт не випадково має ще одну назву – Далекий. У 1950
році Радянський Союз передав його Китайській Народній Республіці. За
чисельністю населення, вантажообігу порту, господарській структурі і навіть
кліматом він багато в чому схожий на Одесу. Ці обставини визначили
особливий характер перебування в місті китайської делегації Даляньського
зовнішньоекономічного торговельного об'єднання на чолі з його генеральним
директором Лі Цзяньфу.
Гості познайомилися з роботою ЧМП, торгових організацій, Одеського
порту, побували в міському управлінні торгівлі. Відбулися бесіди з головою
Одеського міськвиконкому В. Симоненком та заступником начальника ЧМП
А. Штодою. Йшла мова про можливі варіанти співпраці. Чорноморське
пароплавство, наприклад, було зацікавлене в розвитку безгрошових угод,
придбані китайських товарів для постачань свого пасажирського флоту. За
пропозицією гостей, обговорювалася можливість створення в Одесі спільного
ресторану китайської кухні. Особливий інтерес дістався приналежності Даляня
до вільної економічної зони на північному сході Китаю, високий рівень
розвитку легкої промисловості в місті. Ця сфера, на думку співрозмовників,
також могла б послужити зведеній співпраці [13, с. 4].
Окрім, морської галузі китайців на початку 1980-тих років зацікавила
співпраця

з

Одеським

сталедротовим

канатним

заводом

імені

Ф. Е. Дзержинського. Про активну трудову діяльність китайців на канатному
заводі свідчать численні публікації в пресі. Наприклад, в статті «Визит друзей»
піднімалась питання про зустріч китайської делегації з трудовим колективом
сталедротового заводу. Харбінські китайці прагнули вивчити організацію
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роботи заводу, передові технології, перейняти набутий досвід одеситів [14, с.
1].
У інтерв’ю газеті «Чорноморська комуна» (нині «Чорноморські новини»)
генеральний

директор

Одеського

сталедротового

заводу

імені

Ф. Е. Дзержинського В. Меркачов повідомив, що перша зустріч на заводі з
китайськими науковцями з Харбіну відбулась у листопаді 1988 року, коли
китайці приїхали відвідати СРСР на запрошення Інституту електрозварювання
імені Патона. Так вони відвідали Одесу, зокрема цехи заводу.
Після встановлення тісної співпраці з китайськими науковцями, делегацію
заводу запросили в квітні 1989 року до КНР. За результатами переговорів,
підписано договір щодо виробництво в Одесі двохкасетних магнітофонів.
Журналіст газети «Чорноморська комуна» задав дуже слушне зауваження
директору заводу: «Навіщо сталедротовому заводу випускати двохкасетні
магнітофони?». На що, представники заводу відповіли, що сумніви були. Однак
поїздка в Харбін все змінила, річ у тім, що в умовах самоокупності і
самофінансування

вузька

спеціалізація

підприємства

не

завжди

себе

виправдовує. Так сталося і з Одеським сталедротовим заводом, китайці взялися
створити підприємство, брали на себе організацію технічного обладнання,
розбудову лінії виписку 100 тисяч штук магнітофонів.
У інтерв’ю, керівники заводу відзначають відсталість радянського
технічного устаткування. Вони підкреслюють, що китайські спеціалісти йдуть в
ногу з сучасними передовими технологіями та це пов’язано з переходом на
повний госпрозрахунок й орендний підряд, що змусили підприємства
повернутися до потреб простого споживача [15, с. 1].
Офіційно 17 травня 1989 року в Одесі представники сталедротового заводу
імені Ф. Е. Дзержинського підписати договір співпраця з Харбінським
металургійним комбінатом (КНР). Генеральний директор одеського об’єднання
В. Меркачов підкреслив, що їх сторона надасть для спільного підприємства
виробничий майданчик, навчить спеціалістів щодо виготовлення складових
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деталей до двохкасетних магнітофонів. Планується кожного року випускати
200 тисяч магнітофонів [16, с. 1].
Наприкінці 1980-тих років китайці стали цікавитись співпрацею в
сільськогосподарській галузі. Відомо, що Одеський припортовий завод активно
постачав мінеральні добрива в КНР, в 1989 році вони поставили в Китай
мільйон тонн туків. А в жовтні того ж року делегація Одеського заводу
сільгоспмашинного будівництва імені Жовтневої революції запросили до
Шанхаю (КНР). Завод уклав вихідні контракти на постачання до КНР плугів,
виготовлення окремих деталей до них. Протягом 1989-1990 років завод мав
поставити першу продукцію до Китаю на суму півмільйона рублів плугів марки
ПЛН-5-35, лемах, а також нестандартні прилади [17, с. 1].
Для розвитку та популяризації китайської культури в Одесі в 1980-ті роки
засновано курси з вивчення китайської мови в кооперативі «Дальний Восток»
за підтримки місцевої організації Українського товариства дружби та
культурних зв’язків із зарубіжними країнами. Курси стали дворічними,
відділення товариство забезпечувало одеситів спеціальною літературою,
посібниками і підручниками з вивчення китайської мови та культури. Брали
участь в якості волонтерів китайські студенти, аспіранти. Аспірант біологічного
факультету

Одеського

державного

університету

У

Гуан

повідомив

кореспонденту ТАСС, що він і його друзі активно допомагають вивчати
китайську мову всім охочим і більшість слухачів курсів почали вільно
спілкуватися [18, с. 1].
Ще одним аспектом популяризації китайської культури стала проведена
весною 1989 року в Одеському музеї західного і східного мистецтв виставка
125 робіт члена Спілки художників КНР Дай Шіхо. Художник закінчив
Пекінський педагогічний інститут, був аспірантом Центральної Академії
мистецтв.

Після

закінчення

аспірантури

став

доцентом

факультету

монументального живопису, стажувався в Петербурзі. Представлені живописні
та графічні роботи Дай Шіхо наповнені східним колоритом, хоча і автор
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зобразив архітектуру Петербурга. Виставка художника стала знаковою подією в
культурному житті Одеси [19, с. 2].
Наступною знаковою подією з культурної діяльності китайців в Одеському
регіоні став виступ в залі музичного училища стажера Одеської консерваторії
Лю Бо. Кларнетист Лю Бо виконав твори М. Глінки, С. Рахманінова,
Ш. Давидова, Г. Фріда та сучасних китайських композицій У Ю Пея. Протягом
року Лю Бо стажувався в одеській консерваторії. На питання журналіста чому
він обрав Одесу, він відповів, що школа духовних інструментів тут відома в
Китаї й відзначається на високому рівні.
Лю Бо переклав китайською мовою наукові праці К. Мюльберга «Про
формування майстерства кларнетиста». Відтепер він заявив, що використовує
репертуар творчості російських класиків і композиторів СРСР. Професор Каліо
Евальдович Мюльберг зазначив, що китайський стажер Лю Бо творча людина,
професіонал своєї справи [20, с. 1].
У 1980-ті роки в Одесі китайці активно організовують гастрольні тури
своїх музикантів. Одним із таких заходів стають концерти у залі Одеської
філармонії. Упродовж зазначено часу гостями філармонії були Чжан Феньї
(сопрано), Чжань Меньхуа (меццо-сопрано), Сює-Вей (скрипка), ларуати
міжнародних конкурсів Фу Хайцзін (баритон), і Вей Даньвень (фортепіано),
Цуй

Шігуан

(фортепіано).

Вони

представляли

творчість

китайських

композиторів і народну музику КНР. З музикантами з Китаю співпрацював
ансамбль народної музики «Мозаїка» та солістка Одеського академічного
театру опери та балету Л. Ширіна. Китайці брали участь у відкритті гастролей
театру, прослухали оперу «Тарас Бульба» українського класика М. Лисенка [21,
с. 1].
У науково-освітньому напряму китайці в 1980-ті роки співпрацювали з
Одеським

політехнічним

інститутом.

Доцент

кафедри

організації

підприємництва ОПІ О. Борисов стажувався в коледжі промислового і
комерційного менеджменту Народного університету Китаю під керівництвом
професора Ші Лімін (кафедра АСУ). Стажування тривало півроку, під час якого
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доцент О. Борисов вивчав вільні економічні зони в Китаї. Китайців в «політесі»
цікавило перепідготовка кадрів, освітні зв’язки з інженерно-економічним
факультетом для проведення спільних робіт дослідження із економічної
тематики в умовах реформування [22, с. 1].
Декан механіко-технологічного факультету Одеського політехнічного
інституту д.т.н., професор Л. Іванова читала курс лекцій в Нанкінському
технологічному інституту КНР. Китайські колеги професору Л. Івановій
запропонували створити в Одесі спільні підприємства з виготовлення цегли,
медично-консультативні пункти, на основі китайської народної медицини,
виставку товарів для споживачів. Ректор Одеського політехнічного інституту
професор В. Малахов з Нанкінський технологічний інститутом підписав
договір про співробітництво в науково-технічній сфері, обмін між студентами
та аспірантами, а також щодо вирішення спільних питань з деяких наукових
проблем [23, с. 1].
Одеський інститут інженерів морського флоту (зараз ОНМУ) в 1980-ті
роки активно готував спеціалістів для КНР. Про, що свідчать укладено прямі
договори з суднобудівними, судноремонтними підприємствами і проектними
організаціями, такими як Тянзінська компанія суднобудівної промисловості,
Дев’ятий проектно-дослідний інститут, Далянська суднобудівна корпорація.
Випускниками Одеського інститут інженерів морського флоту були Ля Інчень,
який став академіком Академії наук КНР та Лі Цзянь, який був віцепрезидентом Всекитайської кораблебудівної корпорації [24, с. 5].
Отже, внаслідок проведеного дослідження можемо стверджувати, що в
сфері морської галузі українсько-китайське співробітництво було тісним. Про
що свідчать підписані договори про співдружність, обмін делегаціями,
досвідом роботи у портах, численні візити китайців до Одеси, інтерв’ю з
керівництвом Чорноморського пароплавства. Для китайців Одеса – місто-порт
стало майданчиком модернізації власної системи морської галузі, тому що
наприкінці 1980-х років у КНР ця сфера ще не настільки була технологічно
розвинута. Китайці намагалися прискореними темпами перехоплювати досвід
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роботи сфери морегосподарського комплексу, який мали українські міста-порти
Одещини.
Щодо інших промислових галузей, то китайців цікавила співпраця в
сільському господарстві, побудові цеглового заводу, виробництві двохкасетних
магнітофонів, технічних приладів для простих споживачів. Не виключенням
співробітництва та популяризації китайської культури, мови стали підписані
договори на обмін стажування між одеськими і китайськими вченими,
створення курсів з вивчення китайської мови, культури та традицій, виставки
експонатів китайського мистецтва тощо. У Китаї дуже славиться і сьогодні
одеська консерваторія, їх музична школа духовних інструментів відома на весь
світ. Тому, не дивно що китайці прагнули отримати музичну освіту в одеській
консерваторії.
У подальшій перспективі наукової розвідки плануємо залучити до
наукового обігу матеріали з архівних сховищ, що зберігаються в Державному
архіві Одеської області та в КНР і більш детально розглянемо статистичні дані
перевезень, вантажообігу українських і китайських товарів, детально вивчимо
співпрацю китайців з Одеським сталедротовим об’єднанням, Одеським
припортовим заводом, за допомогою нових джерел розширимо хронологічні
межі дослідження тощо.
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KAPITEL / CHAPTER 2.7
SOME ASPECTS OF LANGUAGE INTERCULTURAL COMMUNICATION
IN BUDZHAK (GAGAUZO-BULGARIAN-MOLDOVAN INTERACTION)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В БУДЖАКУ
(ГАГАУЗО-БОЛГАРСЬКО-МОЛДОВСЬКА ВЗАЄМОДІЯ)

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-022

Дослідження взаємодії представників різних етносів порубіжних територій
є актуальним напрямом в сучасній етнології та етнолігнвістиці. Особливо
цікавим з наукової точки зору є Південь України як своєрідний історикоетнографічний регіон, що визначається етнічно розмаїтим складом населення та
його порівняно великою соціальною рухливістю [12, с.26]. У цій статті
простежуються наслідки взаємодії в умовах полікультурного Буджаку (болг.
Буджак, рум. Bugeac, гаг. Bucak; пер. з тур. bucak — «кут») — історичної
області на півдні Бесарабії, що займає південну частину межиріччя Дунаю і
Дністра. Буджак нині включає південні райони Молдови і південно-західну
частину Одещини. Ця територія характеризується строкатим етнічним складом
і є одним з найбільш своєрідних регіонів сучасної України в мовному,
культурному, географічному відносинах [4].
Строкатість та полікультурність регіону, де століттями пліч о пліч
проживають українці, болгари, гагаузи, молдовани, росіяни призвела до
побутування в системі традиційної обрядовості спільних назв, особливо цікаво
це простежується в календарній обрядовості, що характеризується наявністю
християнських православних свят зі спільними назвами. Наукову увагу в
даному випадку зосереджуємо на календарній обрядовості гагаузів Буджака, на
її специфічних рисах та окремих наслідках взаємодії з представниками інших
етносів в умовах полікультурного середовища [3]. Гагаузи сповідують
православ'я, а гагаузька мова належить до огузької групи тюркських мов,
писемність гагаузів існує на основі латинського алфавіту. Отже, з одного боку
– релігійні уподобання є фактором, який може сприяти появі спільних назв та
інших

варіантів

взаємовпливів,

натомість

мова,

навпаки,

є

вельми

специфічною. Слід зазначити, що переважна більшість гагаузів України (понад
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31 000 осіб) мешкають саме в Буджаку (Ізмаїльський, Кілійський, Болградський
райони Одеської області).
Календар гагаузів являє собою струнку систему організації святковообрядового, побутового та повсякденного життя, який регулює господарську,
трудову діяльність, перекодовує на річну вісь всю структуру життєвого циклу
людини та функціонування сільської громади, тому є зрозумілою близькість та
однотипність календарної обрядовості гагаузів з балканськими народами,
зокрема з болгарами. [11, с. 84-86] Питання виявлення етнокультурних
компонентів календарної обрядовості болгар і гагаузів Південної України,
аналіз їх співвідношення, а також історичних коренів тих обрядів та звичаїв, що
є вирішальними для етногенезу й культурогенезу цих етнічних спільнот були
предметом наукової уваги дослідників. [6; 7, с. 34-44]
При порівнянні календарної обрядовості гагаузів, болгар та молдован
привертають увагу наступні моменти. З одного боку етнічно специфічні
(мовно), а з іншого наявні спільні риси, починаючи з поділу на обрядові цикли,
закінчуючи спільними назвами обрядів, структурою та поєднаннями текстів
пісень та промовлянь. Окремого вивчення потребує гагаузька обрядовість, яка
представляє собою переплетення різних за походженням обрядів різних
етносів. Саме сусідство трьох мов (гагаузької, болгарської, молдовської)
знайшло своє відображення в обрядовому фольклорі гагаузів, зокрема і в
найважливіших зимових святах. Дослідниками зафіксовано специфічну
взаємодію у вигляді поєднання текстів гагаузькою, болгарською і молдовською
мовами в календарній обрядовості гагаузів.
Відомо, що формування гагаузів в якості самостійного етносу відбувалося
на території Балканського півострова, а останній етап – в Північно-Східній
Болгарії. Упродовж багатьох століть гагаузи жили по сусідству з болгарами,
греками, турками, румунами, молдаванами. Християнство докорінно вплинуло
на хід етнічних процесів, а також на духовну культуру предків гагаузів. З
одного боку, воно об'єднало генетично різнорідні етнічні компоненти в єдину
етнічну спільність. З іншого боку, воно зіграло роль етнічного розмежування
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гагаузів-християн від турецького мусульманського населення Балкан і в той же
час стало основою для близькості різноетнічних народів (болгар і гагаузів) [5, с.
217-218].
Тривале проживання в умовах полікультурного середовища та змішані
шлюби, що поступово стали набувати поширення в другій половині ХХ ст.,
об’єктивно вели до посилення та поглиблення етнокультурних контактів.
Можна зробити припущення, що таким шляхом, на наш погляд, могли
проникнути в гагаузьке середовище ряд сюжетів, що мали поширення у сусідів
(болгар, молдован, українців, інш). Разом з тим слід зауважити, що іноетнічні
сюжети мали ймовірність так би мовити «прижитись» в гагаузькому фольклорі,
тільки за умови наявності певного співвідношення всередині самої гагаузької
традиції, оскільки запозичення припускають в сприймаючій культурі не пусте
місце, а зустрічні течії, спільний напрямок мислення, моральні цінності, етичні
норми і т.д. [10] Отже можна припустити, що переселившись в Бессарабію,
вони вже мали цілу низку спільного з цими народами. Тут обрядовість тільки
змінювалась та набувала новий характер.
Розглянемо найважливіші елементи календарної обрядовості гагаузів з
боку термінології та мови [3, с.52-62].
Для

позначення

назв

календарних

обрядових

реалій

гагаузи

використовують як запозичену так і власне гагаузьку лексику. Запозичення і
кальки складають більше половини всіх обрядових термінів [15, с.18].
Найбільше число запозичень пов'язано з болгарською мовою, і це
природно, оскільки на Балканах болгарська календарна обрядовість була
сприйнята гагаузами, а лексичні одиниці, які її позначають, – гагаузькою
мовою. До болгарських найменувань відносяться назви народних свят:
«Kolada», «Surva», «Rusali», «Dragayka», «Pipiruda», «Germançu» та їх похідні,
назви ритуальних хлібів, обрядових атрибутів, назви самих учасників обряду
(«kolaç» («коровай»), «pita» («піта»), «kitka» («кітка»), «fenet» («вінець»),
«dever» («дєвєря») та ін.) З болгарської мови запозичені назви днів
православних святих: «Sveti Dimitri», «Sveti Andrey», «Sveti Varvara». До
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болгарської мови сходять і такі церковні терміни як «Blaguşteni», «Spas»,
«Troyţa», «Pobrajna», «Stratenie» [17, с. 128].
Основний

пласт

гагаузької

календарної

термінології

становлять

болгарські кальки. У болгарській мові, дні присвячені православним святим,
позначені складною лексемою, складеної з антропоніма і слова ден. Гагаузькою
мовою ці складні лексеми скальковані словосполученнями ізафетного типу:
«Аndrey günü», «Varvara günü», «Nikola günü» і т.п. Як і в болгарській мові,
терміни вживаються в скороченому вигляді: Аndrey, Varvara, Nikola.
Щодо ж найменування напередодні святкових днів гагаузькою мовою то
вони є болгарськими кальками і частково східно-романськими запозиченнями:
«Andreya karşı» – «Срещу Андреевден», «İgnajdene karşı» – «Срещу Ігнажден»
та ін; «Koladaya karş»ı, «Kolada ajunu» (рум. «Ajun» (напередодні); «Eni Yıla
karşı», «eni yıl ajunu» - «сереш Нова година»; «Ay Yordan ajunu», «Ajun
ayazması» – «сереш Йордановден». В інших термінологічних словосполученнях
лексема «ajun» в гагаузької терміносистемі не вживається, крім як самостійно
«Аjun» у значенні напередодні Різдва.
З болгарської мови калькують термінологічні словосполучення з опорною
лексемою свято: «Tauk yortuları» – «Пілешкі празник» («свято курей»); «Rusali
yortuları» - «Русалімскі празніці» («русальські свята»); «Yabanı yortuları, canavar
yortuları» – «Вълчі / Вълцкіте празніці» («вовчі свята») [17, с.134]. Так за
моделлю Колажні пости – «Kolada oruсu» («Різдвяний піст») утворюються
найменування інших постів: «Paskellä orucu» («Великодній піст»), «Panaya
orucu» («Богородичен пост», «Pitrou orucu» («Петровський піст») і ін. Лексема
«oruç» (перського походження) запозичена як гагаузами, так і турками.
Цікаві номінативні форми існують для позначення дня бабки-повитухи.
Запозичений термін «Babinden» рівноправно вживається з калькований формою
даного терміну «Babu günü». Найпоширенішим є поєднання, що складається з
болгарського визначення «babin» і гагаузької лексеми «день»: «Babin günü».
З болгарської мови калькують і назви основних обрядових дій: «kolaç
okumaa» – «опчітам» («удрічам»); «trimur tutmaa» – «държът трімур»
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(«дотримувати строгий триденний пост»); «gezmää Kolada». – «ходячи на
Колада» – «колядувати» ; «Surva gezmää». – «ходячи на сорвакі» – «ритуальний
обхід будинків на Новий рік»; «Lazari gezmää» – «ходячи на Лазар» –
«лазарувати» [11, с.87-88].
Компактне проживання гагаузів в Буджаку поруч з східнороманським
населенням, зокрема, з молдованами знайшло відображення у контактах,
зокрема у звичаєво-обрядовій культурі. Так, в основному, це стосується
зимових свят, слід зауважити, що разом з обрядами запозичена і обрядова
лексика. Вона не численна, але досить міцно засвоєна, активна, незважаючи на
те, що багатьом з запозичених відповідають також і гагаузькі варіанти. Разом з
обрядом «зберігання часнику» запозичений і його термін «Usturoy» (рум.
«usturoi» «часник») – основний атрибут обряду. Два терміна з румунської мови
пов'язані

з

поминальними

обрядами:

«pomana»

і

«Moşi»(Моşa).

Старослов'янське слово «пам'ять» прийшло до гагаузів через румунський у
значенні «поминки», «калач, який дають за помин душі». «Троїцька
задушніца», що відзначається на честь предків взагалі, названа адаптованою
формою «Моşi» (Моşа) – у молдаван. – «Mosilor», «Mosii de Rusalii»,«Троїцькі
діди» [17, с.222-223].
Отже, на прикладі різдвяно-новорічної обрядовості, спробуємо виявити
концентрацію багатьох спільних обрядів на термінів.
Так, для позначення свята Різдва у гагаузів використовувалися різні
терміни: «Kolada» («Колада»), «Koladi» ( «Коладі»), «Kreçun» («Кречун»),
«Kraçun» («Крачун»). Перші два терміни і різні його варіації використовуються
в

Болгарії.

Термін

«Kraçun»(

«Крачун»)

з

незначними

змінами

використовується у румунів, молдован, угорців, у деяких слов'янських народів
(болгар, словенців, українців) в значенні - Святки, Різдво. Якщо для позначення
свята Різдва гагаузи використовували одночасно два терміни, поширені у
слов'янських і східно-романських народів, то для позначення Нового року
використовували тюркський термін «Eni Yıl» («Єні іл»).
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Разом з тим, вітальний репертуар (різдвяний і новорічний), а також назви
колядування напередодні Різдва і Нового року були суворо визначені і ніколи
не підмінялися. Колядування напередодні Різдва має назву «kolada gezmââ»
(«колада гєзьмя»), а колядування напередодні Нового року - «hey-hey gezmââ»
(«хей-хей гєзьмя»), «keçiylân gezmââ» («кєчійлянь гєзьмя»), «puluklan gezmââ»
(«пулуклан гєзьмя»).
Різдвяні колядки виконувалися в основному болгарською мовою, рідко
гагаузькою, а новорічні привітання – гагаузькою мовою, але частіше
молдавською. Зміст обрядових текстів колядники не розуміли, тому вони
виконувалися в спотвореному вигляді [2]. Натомість маємо також цікаві
спогади від респондентів про те, що в мовах полікультурних населених пунктів,
де мешкали молдовани, гагаузи, українці, під час різдвяних колядувань діти
(незалежно від свого етнічного походження) навмисно виконували колядки
мовою господарів (бо так давали більше гостинців та грошей) [1; 8].
На відміну від різдвяних колядок, новорічних привітань гагаузькою
мовою набагато більше. Гагаузькі новорічні вітання зазвичай були частиною
театралізованих вистав, головним з яких було колядування з «бухаєм», «buıylan
gezmââ» («буілянь гєзьмя») (спеціальним інструментом, що імітує рев бика), з
козою «kaprıylan gezmââ» («капріялан гєзьмя»), рідше «keçiylan gezmââ»
(«кєчійлянь гєзьмя») та ін. [9, с. 39-44]. Такий спосіб обходу будинків схожий з
новорічним колядуванням, поширеним у румун, молдован, а також він відомий
і в деяких районах Добруджі, які межують з Румунією.
Слід зазначити, що на відміну від молдован, болгар та українців, у
гагаузів Буджака колядування з «бухаєм», з козою «keçiylan gezmââ»
(«кєчійлянь гєзьмя») не збереглося. Сюжети новорічних привітань гагаузькою
мовою різні, але всі вони завершувалися зверненням «Хей - хей!». Поряд з цим
у гагаузів збереглася своєрідна форма новорічного привітання (с. Копчак, с
Дмитрівка, Болградський район), зміст якого тісно пов'язане із землеробством і
зі скотарством [16, р. 171]. Вперше воно було записано ще в шістдесятих роках
М. І. Бабоглу [3, с.98].
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Traka, traka, duydunuz mu? - Дзинь, дзинь, почули чи (чи відчули)
Selâm verdik, aldınız mı? - Передали вітання, відповіли ви нам?
Kırda puluk işlâr, - На полі працює плуг,
Küydâ koyun kışlar. - У селі вівці зимують.
Sıra-sıra sürülâr, - Ряд за рядом вівці (стада овець),
Şindi geldi koçitlâr. - А зараз прийшли барани;
Koçitlerin karnı aaç. - їх шлунки порожні.
Day, baba, pâtaç. - Дай, баба, п'ятак.
Деякі елементи цього новорічного привітання у гагаузів і прикріплення
його до Нового року показує певну схожість з аналогічним молдавським
обрядом «pluguşor» (плугушор) [14, с.123].
Одним з різновидів новорічного привітання у гагаузів є обряд «survaki»
(«сурвакі»), «suvraki» («сувраки»), «survaki gezmââ» («сурвакі гєзьмя»). В
основі даного обряду лежить контактна магія і віра в магічну силу свіжо
зірваної гілки. Обряд «соркова» поширений у болгар, частини сербів,
македонців, греків, албанців, румун, молдован [9, с. 39-44]. Можна припустити,
що дана форма колядування, ймовірно, була запозичена гагаузами у болгар,
оскільки невеликий за обсягом текст привітання вимовляли болгарською:
«Surva, surva, pak do gudina, zıvi zdravi drug gudina.» («Сурва, сурва, пак до
гудіна, живі здраві друг гудіна») [2].
Однією з форм різдвяно-новорічного колядування у гагаузів було ходіння
з «зіркою» (з Різдва до Богоявлення), яке мало назву «stâuylan gezmââ»
(«стєвалан гєзьмя») («stâua» («стєва») - зірка з молдавського), рідше гагаузькою
«yıldızlan gezmââ» («ілдизлан гєзьмя»). Обряд колядування із зіркою, що виник
під впливом християнства, відомий у румун, молдован, у західних і східних
слов'ян. Даний обряд, мабуть, був запозичений гагаузами у молдаван, оскільки
текст привітання часто вимовляли молдовською [13].
Отже, проведена спроба аналізу термінології гагаузької різдвяноноворічної обрядовості демонструє тісне переплетення різних за походженням
термінів, які, ймовірно, в результаті тривалого спільного проживання, були
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запозичені гагаузами переважно у сусідніх болгар та

молдован. Поряд з

термінами були запозичені форми колядування, а також обрядовий фольклор.
На підставі аналізу змісту обрядового фольклору маємо ілюстрацію того, що в
різдвяній обрядовості чітко проявляється болгарський етнокультурний вплив, а
в новорічній обрядовості - східно-романський і в меншій мірі болгарське вплив.
Характерною рисою гагаузької новорічної обрядовості є поділ різдвяних
колядок від новорічних привітань не тільки за змістом, але і за мовою їх
виконання. Різдвяні колядки виконувалися в основному болгарською мовою
(при колядуванні з «зіркою» - молдавською), а новорічні вітання молдовською,

гагаузькою

і

болгарською

(в

обряді

сурвакі).

Широке

використання гагаузами термінології та фольклорних текстів болгарського та
молдовського походження є одним із свідчень дружніх взаємовідносин в
умовах полікультурного середовища.
Можна зробити припущення, що спільність полягає не тільки в
термінології, а в багатьох випадках і в структурі самих обрядів.
Найбільшого впливу зазнали різдвяні свята, дівочі обряди («Лазарі»,
«Піпіруда» та ін..) та всі православні свята, оскільки у гагаузів православний
календар. Гагаузька лазарська обрядовість багато в чому схожа з аналогічною
болгарською обрядовістю, але є і деякі особливості. Характерною рисою
весняної болгарської лазарської обрядовості є магія родючості, при цьому на
перший план висувається любовно-шлюбний мотив. Обрядова поезія у болгар
відрізняється

великою

диференційований

різноманітністю

спосіб

виконання,

обрядових
і

чітко

пісень,

що

простежуються

мали
обряди

присвячення, тобто перехід дівчаток, які досягли статевої зрілості, в іншу
вікову групу(у групу дівчат).
Дане дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Вона
потребує подальшого дослідження. Насамперед потрібно активно проводити
записи фольклорних текстів, які ще побутують у вигляді успадкованої
інформації, оскільки в умовах глобалізації, яка негативно впливає на розвиток
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традиційного середовища, багато елементів звичаєво-обрядової культури
зазнають кардинальних змін, інколи навіть зникають.
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KAPITEL / CHAPTER 2.8
BULGARIAN ETHNOCULTURAL GROUP IN UKRAINE: PHENOMENON
AND TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS

ЕТНОКУЛЬТУРНА ГРУПА БОЛГАР В УКРАЇНІ: ЯВИЩЕ І ТИПОЛОГІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-08-023

Сучасний досвід показує, що в умовах глобалізації етнічні групи активно
розширюються і поглиблюють свої функції, перетворюючись із суб'єктів
культури в суб'єкт права і політики. Етнічні групи втрачають свої чіткі
просторові й історичні координати, інтегруються в нові соціокультурні умови,
утворюють систему соціокультурних, економічних і політичних каналів, що
дозволяють їм існувати в нових умовах.
Трансформація феномена діаспори, розширення її можливостей в умовах
постмодерністської Європи, вимушеної переосмислити концепції нації і
держави, визначають перегляд методологічних і теоретичних підходів до
аналізу етнічних і національних меншин, діаспор і їх ролі в сучасному
суспільстві.
Якщо до середини ХХ століття етнічні групи, які опинилися за межами
своєї батьківщини в незвичному середовищі, прагнули влитися, інтегруватися в
домінуюче суспільство, то сучасні меншини орієнтовані на формування за
рахунок власних соціальних ресурсів, які дозволяють їм розширити простір для
активних дій, як у галузі культури , так і в галузі економіки та політики.
Вивчаючи ключові функції етнічних діаспор і національних меншин,
сучасні вчені розрізняють: збереження і трансляцію культурних традицій,
соціальної та етнічної ідентичності; інтеграцію й адаптацію членів своєї
етнокультурної групи, захист ділових інтересів представників «своїх груп»;
лобіювання економічних і культурних інтересів окремої групи та її
представників в органах влади.
Феноменологія діаспорних груп і груп етнокультурних меншин традиційно
фокусується на їх основних характеристиках: демографічній структурі,
особливостях формування, часу існування, способах розселення, стратегіях
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адаптації. Сучасні дослідження фокусуються на здатності таких груп
трансформувати стратегії ідентифікації, ресурси інституційного розвитку та
можливості впливати на процеси національного державного розвитку «своїх»
етнічних націй і націй у країні, яка приймає.
Етнокультурні та соціальні особливості болгарського населення України
визначають еволюцію функціональних можливостей групи протягом тривалого
періоду. Це дає можливість простежити динаміку типологічних характеристик і
соціальних можливостей групи, що є відображенням об'єктивних процесів
трансформації у світовій соціально-політичній системі.
Формування болгарської етнокультурної групи в Україні має ряд
особливостей і ключових моментів, які впливають на процеси її розвитку і її
соціальний статус. У сучасній практиці при науковому аналізі цієї групи
прийнято

використовувати

різні

визначення:

«етнос

за

кордоном»,

«національна меншина», «діаспора» та ін. Неоднозначність термінів, що
використовуються, відображає складний історичний і політико-правовий аспект
формування і розвитку групи.
На думку Б. Нягулова, багатозначність термінів відображає як різні
підходи до цієї групи населення, так й історичні етапи, через які проходить
болгарське суспільство. Говорячи про болгарську групу на території України,
необхідно не забувати, про який період історії групи йдеться, який є об'єктом
аналізу: болгарське населення в Болгарському царстві; не православне релігійне
болгарське

населення

Османської

імперії;

одновірці-переселенці

часів

Російської імперії; болгарська група в межах Російської імперії під час
відновлення болгарської державності; болгарська група після Першої світової
війни у складі Румунії, СРСР, Української Народної Республіки; болгари, які
живуть за межами Болгарії після Другої світової війни; болгари в період СРСР і
України.
Таким чином, про болгар, які проживають сьогодні на території України,
можна говорити як про етнос, етнічну або національну (етнічну) меншість,
історичний етнос, діаспору та ін. Якщо класичні підходи використовуються для
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аналізу етнічних груп, що проживають за межами «своїх» національних держав,
етнічних територій, у чужому етнічному середовищі, де вони представляють
культурну меншість, то в цьому випадку виникає досить складна система
різних підходів для класифікації болгарського населення в Україні. У цьому
випадку болгар, які проживають на території України, можна розглядати як:
- корінний народ, етногенез якого нерозривно пов'язаний з Північним
Причорномор'ям, за умови, що етногенез розуміється як тривалий процес
здобуття етнокультурних особливостей, а не факт їх остаточного формування;
- етнічна група (діаспора «катаклізм»), що знаходиться всередині «іншої»
держави в результаті соціально-політичних процесів, які призвели до поділу з
державним кордоном єдиного масиву етнічної території, якщо взяти до уваги
факт про існування «Великої Болгарії», в яку також входили Бессарабія,
Північна Добруджа і Македонія;
- етнічна меншина, що утворилася в результаті аграрної імміграції
(трудової міграції), яка відбулася під тиском економічних чинників, у
результаті чого група нерозривно пов'язала свою ідентичність з колонізованими
територіями, якщо формування груп розглядається як результат конфесійного
та економічного тиску Османської імперії і протекціоністської політики Росії;
- група емігрантів, яка з плином часу в процесі неодноразових хвиль
переселення трансформується в діаспору, приймаючи організаційні форми,
починаючи з громади співвітчизників і закінчуючи національно-культурними
та політичними інституціями.
Найважливішою особливістю болгар в Україні є внутрішня здатність групи
до самоорганізації, що дає їй можливість тривалий час функціонувати в умовах
різних форм правління та політичних режимів, зберігаючи при цьому відносну
незалежність. Ця якість переважає над її особливостями як суб'єкта соціальних
процесів, які група активно демонструє протягом усієї своєї історії. Володіючи
якостями соціокультурної групи, болгари в Україні демонструють здатність і
готовність не тільки забезпечувати соціальний захист членів своєї групи, але і
лобіювати їх інтереси в соціально-політичному просторі України та Болгарії.
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Характеризуючи нинішній стан болгарських груп за межами Болгарії, в
болгарській історіографії прийняте поняття «болгари за кордоном». Він був
введений для широкого використання Комітетом у справах болгар за кордоном
на початку 80-х років двадцятого століття і відповідає потребам формуючої
державної політики із захисту колективних прав щодо співвітчизників за
кордоном ( «іноземним болгарам»). Дослідники відзначають, що цей термін не
є точним, коли йдеться про корінне болгарське населення, яке залишилося за
межами Болгарії відповідно до міжнародних договорів. У таких випадках слід
зосередити увагу на болгарській громаді, використовуючи її самоназву
«бесарабські болгари», «болгари в Голо Бардо» і т. д. Термін «болгарська
громада за кордоном» відноситься до населення за межами державних кордонів
Болгарії, які мають стабільну територіальну і групову етнічну ідентичність.
Цим

питанням

присвячені

роботи

М. Білгі,

Т. Дончєва,

Б. Нягулова,

Е. Міланова, К. Кальчєва та інших.
В українській історіографії болгарська група в Україні представлена як
етнічна або національна меншина, яка є частиною політичної нації, має повний
набір транслітерованої культури в межах етнічних кордонів, претендує на
культурну автономію в межах України (І. Грек, С. Кох, В. Наулко, В. Мільчєв,
С. Пачєв, С. Пєтков).
Аналізуючи етапи формування груп болгар в Україні, важливо відзначити,
що масова міграція була спровокована геополітичними війнами на Балканах,
тобто що виникли в результаті критичних, катастрофічних подій – війн,
етнічних і релігійних конфліктів, руйнувань, грабежів та інших подій, що
загрожують життю слов'янських, християнських груп. Усе це пояснює причини
того, що всі діаспори, утворені народами Балканського півострова (болгарська,
грецька, албанська, гагаузька), мають риси не тільки історичних і трудових
діаспор, а й діаспор «катаклізмів». Такі діаспори, на думку Р. Брубейкера,
виникають під впливом трансформації суспільного ладу, при різкій зміні основ
товариств; утворюються в результаті гуманітарної катастрофи (депортації,
етнічний або конфесійний геноцид). Для таких груп об'єднуючими рисами
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зазвичай є: єдність споконвічної території, загальна конфесія або етнічна група,
загальна історія; вони компактні та їх члени тісно пов'язані з територією
проживання, а діаспора вважається тимчасовим неприродним станом.
Трудова міграція зазвичай є результатом переміщення людей «через»
кордону. Такі групи, як правило, слабо вкорінені в країні, яка приймає.
Трудящі-мігранти
повернутися,

прагнуть

коли

зберегти

ситуація

громадянство

зміниться.

У

нашому

своєї

країни,

випадку

щоб

міграція

болгарського населення має риси трудової міграції, оскільки це стосується
можливостей

безкоштовного

придбання

землі

та

створення

колоній

сільськогосподарських мігрантів. Масове переселення сільського болгарського
населення

має

характер

кримінального

довгострокового

виправданого

переходу, що надає групі характеристики «мобілізованої діаспори», що, на
думку американського дослідника Дж. Армстронга має здатність активно
адаптуватися до іноземного етнічного середовища протягом тривалого періоду
часу. Здатність активно переживати, адаптуватися, «підвищена творчість» як
особливість такої діаспори, зазначає британський соціолог Р. Коен. Х. Левін
виділяє таку її характеристику, як здатність протистояти асиміляції.
Висока адаптивна здатність болгарської групи визначається декількома
факторами: переселенці належать до однієї соціальної групи, система
соціальних відносин усередині групи підтримується наявністю повних сімей і
патріархальною

формою

групової

організації,

культурна

ідентичність

встановлюється з урахуванням соціально-економічного статусу і пільг.
Зміцнення національної ідентичності та етнічних кордонів як фактора надання
соціального статусу згодом стало вирішальним у формуванні стратегії розвитку
групи. Саме спосіб життя і стійка стереотипна манера поведінки відрізняє
групу діаспори від груп мігрантів, визначає її стратегію адаптації багатьох
поколінь. Таким чином, кажучи про болгарські групи в Україні, вони
об'єднують

історичні

особливості,

особливості

трудової

діаспори

та

характеристики діаспорського «катаклізму».
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Підтвердженням тези про можливість вважати болгар в Україні діаспорою
«катаклізм» є той факт, що це стає національним переконанням групи, яка
неодноразово демонструвала здатність й інституційну спроможність звертатися
до влади з проханням надати їм колективні права національної культури або
політики. Відомо, що такі переконання і впевненість у собі характерні для
активних інституалізованих діаспор, що сформувалися в результаті значних
політичних перетворень.
Іншою важливою особливістю болгарських громад за кордоном є
формування місцевої регіональної ідентичності, яка містить елементи
болгарської етнокультурної ідентичності. З одного боку, це особливість
історичних діаспор, про що свідчить факт «вписування» регіонального
простору в етнічну (діаспорну) самосвідомість як маркер приналежності до
соціально-культурної групи. Щодо ситуації в Україні ця особливість
проявляється у вигляді «регіонального бренду» (екскурсійні маршрути, торгові
знаки) – «бесарабські болгари», «буджацькі болгари», «приазовські болгари». З
іншого боку, така регіоналізація на території України багато в чому
пояснюється складною взаємодією у свідомості болгар в Україні термінів
«Батьківщина», «історична Батьківщина», «первинна Батьківщина», які
передбачають географічні локалізації історичного варіанту руху (вихід /
повернення). Ця особливість зумовлена тим, що формування групи починається
з моменту завершення національного будівництва, а територія для перебування
в Причорномор'ї сприймається як засвоєне середовище її існування.
Збережений

традиційний

комплекс

культурних

традицій,

мови

і

самобутності перетворює болгар в Україні в значний ресурс для Болгарії
(економічний, демографічний, політичний). Відомо, що політику збереження
повернення мігрантів Болгарія почала проводити в 90-х роках ХХ століття, про
що свідчить створення спеціалізованого органу для вирішення цієї проблеми.
Новий активний етап почався в 2012 році зі створення Комісії з болгарського
громадянства і болгар за кордоном при Президентові Болгарії. У зв'язку з цим
показовою є заява міністра закордонних справ Болгарії Крістіана Вігеніна під
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час його візиту в Україну в березні 2014 року: «Болгарія готова прийняти всіх
болгар з України». Крім Державного агентства у справах болгар за кордоном, у
лютому 2015 року в Болгарії був створений Координаційний центр для зв'язків
із болгарами в Україні.
Сучасні вчені, які вивчають соціокультурні процеси, що відбуваються в
середовищі етнічних меншин, відзначають «розмиття звичних уявлень» про
природу і функції сучасних етнокультурних діаспорських груп. Таким чином,
на думку А. Кіма, сучасні діаспори – це «особливі соціальні групи, ідентичність
яких не визначається будь-якими конкретними територіальними утвореннями;
масштаби їх поширення говорять про те, що феномен діаспори вже придбав
транснаціональний характер».
У цих умовах болгари в Україні стають частиною глобальної системи
етнонаціональних інститутів, яка сама по собі є соціокультурною мережею
взаємодіючих організацій як на рівні національного простору, так і на рівні
міждержавних, міжнаціональних відносин. У цю систему входять такі
глобальні організації, як Світовий парламент болгар (де делегація українських
болгар вважається «найбільш представницькою») і місцеві національні
структури: Асоціація болгар України, Конгрес болгар України та інші. Важливо
відзначити, що система передбачає встановлення регулярних зв'язків між
місцевими діаспорами в різних країнах. Таким чином, українська група болгар
історично і генетично вплетена в єдину систему з болгарами в Молдові, Росії,
Румунії, Ізраїлі, Бразилії та інших країнах.
Включення

етнічної

діаспори

в

міжнародну

мережу,

створену

представниками «свого» народу, і наявність системного зв'язку з метрополією
перетворюють етнос у соціально-політичний інструмент впливу як в країні
проживання, так і в метрополії. У групі переважає функція «посередника» у
вирішенні економічних і політичних проблем; «лобіст» інтересів своєї групи в
метрополії або навпаки, може виступати в ролі «іноземного лобі» метрополії
(наприклад, рішення президентів України і Болгарії про відновлення траси
міжнародного значення Одеса – Болград – Рені).
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Стала взаємодія, яка встановлюється між діаспорою, «історичною
батьківщиною» і країною, в якій вона живе, може приймати найрізноманітніші
форми. М. Есман підкреслює, що характерною рисою сучасної діаспори є
здатність безпосередньо впливати на події всередині двох Батьківщин. Такий
підхід, близький до трактування діаспори як політичного явища, коли наголос
робиться

на

можливості

етнокультурної

групи,

виконує

функції

транснаціонального партнера, що стає можливим завдяки появі нових
комунікативних можливостей і видів дій.
Об'єктивно етнічні діаспори відразу ж консолідуються на основі декількох
сильних чинників (соціально-статусні проблеми, правові можливості, культурні
пріоритети і т. д.), виявляючись значно більш здатними мобілізуватися,
допомагати один одному і боротися за свої права ніж інші соціальні групи. Це
пояснює, чому етнокультурні групи і етнічні меншини є зручним полем для
політичного управління. Новий громадський простір дає можливість говорити
від імені етнічної групи в цілому. Рівень залучення болгарської діаспори в
Україні в суспільно-політичні процеси досить високий, про що свідчать відомі
історичні проекти зі створення болгарського національного регіону, надання
статусу регіональної мови та ін. Мобілізаційний ресурс болгарської та
гагаузької груп став основою для політичних спекуляцій у вигляді так званої
Бесарабської республіки в 2013-2014 роках.
Політичні аспекти функціонування діаспори, які активно впливають на
ситуацію в місцях проживання і демонструють здатність виходити на
регіональний і міжнародний рівень у прийнятті рішень, залишаються
маловивченими. Тим більше, коли можна констатувати, що болгарська діаспора
в Україні через лідерів своїх організацій і громадські структури стає активним
суб'єктом міжнародних процесів.
Прискорений процес трансформації діаспори в транснаціональний суб'єкт
вносить суттєві корективи в розуміння дослідниками основних характеристик
діаспори.
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Класичне визначення понять «діаспора», «етнос», «національна меншина»
та ін. сьогодні отримують ширшу інтерпретацію і вимагають уточнення
динамічно трансформуючих груп у порівнянні з тими, до яких вони належать.
Таким чином, сучасна болгарська група в Україні набуває ряд специфічних
характеристик, які піднімають значний пласт теоретичних і практичних
проблем: 1) формування та функціонування діаспори в умовах трансформації
міжнародної політичної системи; 2) важливість етнічного складу для підтримки
життєвих стратегій групи; 3) комунікативна роль етнічної діаспори в
міжнаціональному діалозі та ін.
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2. Окружная грамота (въ спискѣ) Государя Царя Михаила Феодоровича въ
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непріятельскими
дѣйствіями.
Писана
1623,
Марта
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Собраніе
Государственныхъ грамотъ и договоровъ, хранящихся въ Государственной
Коллегіи Иностранныхъ Делъ. Часть третія. М.: въ типографіи Селивановскаго,
1822. С. 256.
3. Запись (въ спискѣ) полномочныхъ Россійскихъ Пословъ, Боярина Князя
Никиты Одоевскаго съ товарищами, касательно избранія Царя Алексѣя
Михайловича на Престол Польскій, при жизни Короля Яна Казиміра; о
рѣшительном окончаніи сего предпріятія на особомъ Сеймѣ, при посредствѣ
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обѣими Державами. Писана 1656, Октября 24. Собраніе Государственныхъ
грамотъ и договоровъ, хранящихся въ Государственной Коллегіи
Иностранныхъ Делъ. Часть четвертая. М.: въ типографіи Селивановскаго, 1826.
С. 14.
4. Пріѣздъ въ Москву, къ Государю Царю Алексѣю Михайловичу отъ
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Марта 22. Собраніе Государственныхъ грамотъ и договоровъ, хранящихся въ
Государственной Коллегіи Иностранныхъ Делъ. Часть третія. М.: въ типографіи
Селивановскаго, 1822. С. 472-474.
5. Похвальная грамота (въ спискѣ) Государя Царя Алексѣя Михайловича
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Стрѣшневымъ и Дьякомъ Мартемьяномъ Бредихинымъ Царскаго жалованья.
Писана 1653, Сентября 6. Собраніе Государственныхъ грамотъ и договоровъ,
хранящихся въ Государственной Коллегіи Иностранныхъ Делъ. Часть третія.
М.: въ типографіи Селивановскаго, 1822. С. 480-481.
6. Шертная Запись (въ спискѣ), по которой новопожалованные Князья
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договоровъ, хранящихся въ Государственной Коллегіи Иностранныхъ Делъ.
Часть третія. М.: въ типографіи Селивановскаго, 1822. С. 468-469.
7. Полтавщина въ XVII вѣкѣ. Лазаревский А. Очерки, замѣтки и
документы по исторіи Малороссіи. Киевъ: Типографія Г. Т. КорчакъНовицкаго, 1892. Т. 1. С. 86-103.
8. Літопис Самійла Величка. Збірник козацьких літописів: Густинський,
Самійла Величка, Грабянки. К: Дніпро, 2006. 976 c.
9. Проект угоди Богдана Хмельницького з польськими комісарами.
Переяслав, 1649, лютого, близько 14(24). Універсали українських гетьманів.
Матеріали до українського дипломатарію. Серія 1: Універсали Богдана
Хмельницького 1648-1657. К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. 416 c.
10. Кордуба Мирон Венецьке посольство до Хмельницького (1650 р.).
Записки наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1907. Кн. IV. C. 51-89.
11. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція 16481676 рр. крізь призму століть. Український історичний журнал. 1998. № 3. C. 312.
12. Изъ исторіи селъ и селян лѣвобережной Малороссіи. Лазаревский А.
Очерки, замѣтки и документы по исторіи Малороссіи. Киевъ: Типографія Г. Т.
Корчакъ-Новицкаго, 1892. Т. 1. С. 1-18.
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1. Горний М. Українці Холмщини та Підляшшя. Видатніші особи XX ст.
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2. Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад : есеї. К. :
Критика, 2011. 352 с.
3. Лисяк-Рудницький І. Зауваги до проблеми історичних та неісторичних
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4. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. К. : Laurus, 2013.
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5. Чубинскій П. Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ
Западно-русскій
край,
снаряженной
императорскимъ
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географическимъ обществомъ. Юго-Западный Отдѣлъ / изд. подъ
наблюденіемъ д. чл. П. А. Гильденбрандта. Петербургъ, 1877. 278 с.
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Варшава, 1909. 48 c.
8. Холмскій Греко-Уніатскій Мѣсяцесловъ на 1875 годъ. Варшава : въ
Типографіи Ивана Яворскаго, 1874. 129 с.
9. Bańkowski E. Ruś Chełmska od czasu rozbiorów Polski. Lwów, 1887. 248 s.
10. Hroch M. Social Precondition of National Revival in Europe. A
Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the
Smaller European Nations. Cambridge : Cambridge University Press, 1985. 229 p.
11. Kolberg O. Chełmskie. Obraz etnograficzny. T.33. Cz.1. Kraków, 1890. S.
40.
12. Kołbuk W. Kwestia Chełmska 1839-1918. Między religią a polityką.
Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica. 1999. z. 32. S. 137-157.
13. Latawiec K. W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności
rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915. Lublin, 2007. 273 s.
14. Szabaciuk A. „Rosyjski Ulster”. Kwestia Chełmska w polityce imperialnej
Rosji w latach 1863-1915. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. 308 s.
15. Wilson A. The Ukrainians: Unexpected Nation. New Haven and London :
Yale University Press, 2000, xviii, 366p. P. 72-100.
16. Wrzyszcz A. Gubernia chełmska. Zarys ustrojowy. Lublin : Wydawnictwo
UMCS, 1997. 199 s.
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1. Xi Jinping meets with UN Secretary General Guterres, [Electronic
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2. Scott rush. Risk society and risk culture. Marxism and reality, 2002 (4)
3. Li Peilin. Guiding social governance innovation in the new era with new
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4. Li Keqiang presided over the Symposium of experts, scholars and business
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[Electronic
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5. Marx and Engels (Volume 4), Beijing People's publishing house, 1995, P247
6. Xi Jinping's excerpts on the construction of a well-off society in an all-round
way. Beijing Central Literature Publishing House, 2016.
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економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. 2010. Т. 2.
С. 101-106.
6. Оніщенко А. В. Україна та Китай: нові реалії та перспективи
зовнішньоекономічного співробітництва в ХХІ сторіччі. Науковий вісник
Ужгородського університету: Серія: Економіка. Редкол.: В. П. Міклода (гол.
ред.), М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. Ужгород: Видавництво УжНУ, 2011.
Спецвип. 33. Ч. 2. С. 205-207.
7. Пен Ван. Транформація торговельних відносин України з КНР в умовах
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8. Пронь С. В. Китайський вектор зовнішньої політики України (історія,
виклики сучасності, перспективи). Наукові праці Чорноморського державного
університету імені Петра Могили. 2007. Політологія. Вип. 56. Т. 69. С. 78-81.
9. Люй Єньчжао, Т.В. Пекна, Сунь Вей. Прямі інвестиції китайських
підприємств в Україну. Актуальні проблеми економіки. 2012. №8(134), С 413418.
10. Остроущенко С. «Мы за развитие добрых отношений», – говорят члены
китайской делегации. Знамя коммунизма. 1983. № 218. 12 ноября.
11. Кноп А. Морской диалог. Развиваются советско-китайские связи в
области морского судоходства. Знамя коммунизма. 1986. №115 (11854).
15 июня.
12. Кноп А. Расширяется морское сотрудничество. Вечерняя Одесса. 1986.
№ 141. 18 июня.
13. Кноп А. Далянь знакомится с Одессой. Несколько дней гостила в
Одессе делегация китайских деловых людей. Вечерняя Одесса. 1989. № 55.
7 марта.
14. Змиенко С. Визит друзей. Вечерняя Одесса. 1989. 8 мая.
15. Град Р. Одеса-Харбін: початок співробітництва. Чорноморська комуна.
1989. 7 квітня.
16. Одесская прописка Харбинских магнитофонов. Знамя коммунизма.
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17. Есть китайский парнер у зоровцев. Вечерняя Одесса. 1989. 27 октября.
18. Изучение китайського языка в Одессе. Знамя коммунизма. 1989. 18
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19. Крещук В. Глазами китайского художника. Рабочая газета. 1989. 30
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20. Илюшин И. Лю Бо играет на кларнете. Вечерняя Одесса. 1989. 22
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июля.
23. Озерова Н. Пекин-Одесса: перспективы. Вечерняя Одесса. 1990. 30
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Дата звернення 15.06.2015
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України : автореф. дис.…к-та іст. наук : 07.00.05; Київ. нац. ун-т ім.
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7. Дыханов В. Я. Основные праздники календарного обрядового комплекса
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