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Research the statistics of educational migration
shows that in the context of globalization processes,
competition between graduates of higher educational
institutions takes place at the international level. This
situation actualizes the study of the problem of ensuring the competitiveness of managers of foreign economic activity.
Also, the article analyzes the essence of the competitive advantage of the employee and suggests the
concept of competitiveness of the future specialist.
The main focus of the article is on the study of
the duties and tasks of the manager of foreign economic activities of the airline, in particular the flight
manager of the airline. Based on the studies of general
economic competencies, the competences of a specialist in international economics, management, and also
guided by the draft state standard for the training of
managers in higher education, a professiogramma of
the manager of foreign economic activity of the aviation industry was formed. As part of the professiogramma are singled out professional, psychological,
intellectual, sociological elements. In addition, professional include economic, technical, legal, and communicative components. Each of the proposed elements
provides for the knowledge and skills necessary to
successfully implement the functions of the analyzed
specialist at the airline.
So, the developed professiogram can be used as
a basis for the formation of a model of a competitive
specialist and the choice of forms and methods of
training for the formation of necessary knowledge and
skills.
Key words. competitiveness of specialists, specialist in management of foreign trade of aviation industry, professional training, professional activity,
professiograma.
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PROFESSIOGRAM OF THE SPECIALIST IN
MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC
ACTIVITIES OF THE AVIATION INDUSTRY
AS THE BASIS OF THE COMPETITIVENESS
MODEL FORMATION
Abstract. The article examines the characteristics and particular qualities of foreign economic activity, justifies the importance of skilled management of
this sphere. The managers of foreign economic activity
of the aviation industry make up a special category of
managers, due to the influence of their decisions on
the subsequent operations of the airline. Prospects for
the development of aviation and the opportunities for
career growth and material well-being attract more
specialists to the aviation enterprises.
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УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО САМООСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розкриваються основні положення методології забезпечення якості професійної
підготовки майбутніх фахівців у системі університетської освіти, розглядаються методологічні підході, критерії і показники професійного становлення особистості у процесі управління навчальним процесом; конкретизуються
сутність кожного підходу до організації професійної підготовки студентів і умови ефективної
реалізації «Програми якості освіти», виявлення
вузьких місць у практики підготовки майбутніх фахівців і засобів їх подолання в навчальному процесі.
Ключові слова: управління; самоосвітня
діяльність; підготовка до самоосвітньої діяльності; управління підготовкою до самоосвітньої
діяльністю, самоосвітня компетентність.

Постановка проблеми. Своєрідність
освітньої ситуації в Україні визначає
створення нової системи вищої освіти,
зумовленої оновленим змістом освітніх
стандартів, збільшенням долі самостійної
роботи з панування основ обраної професії в системі університетської підготовки. Проведений аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми свідчить,
що питання управління в науковій літературі розглядаються в декількох аспектах:
як
діяльність
(Г. Єльникова,
М. Поташник та ін.), вплив (Л. Даниленко,
О. Козлова
та
ін.)
і
взаємодія
(Т. Давиденко та ін.), як технологізація
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кладача і студентів, спрямовану на набуття комплексу професійних знань,
умінь, навичок, розвиток і саморозвиток
професійних і особистісних якостей майбутніх фахівців у процесі навчання для
продуктивної самоосвітньої діяльності як
важливого чинника їх професійного зростання й збагачення професійного досвіду.
Підготовка студентів університету до
самоосвітньої діяльності поєднує у своїй
структурі та змісті всі види діяльності,
що стимулюють професійне зростання
кожного учасника самоосвітнього процесу, рівня його самоосвітньої компетентності, готовності результативно взаємодіяти з різними джерелами інформації
задля її раціонального використання для
власного професійного зростання. В
структурі цієї підготовки важливе місце
посідає, з одного боку, цілеспрямована
систематична робота викладача з вирішення різного ступеня складності навчальних проблем, серед яких усе більшого
практичного значення набуває проблема
підготовки студентів університету до
самоосвітньої діяльності. З іншого боку, –
рівень самоосвітньої компетентності студентів із забезпечення умов для накопичення досвіду самостійної роботи з різними джерелами інформації та її використання у формуванні власного професійного образу.
Підготовка студентів університету до
самоосвітньої діяльності являє собою
процес вдосконалення їх професіоналізму, самоосвітніх функцій за допомогою
нестандартних дій у ході навчання, формування самоосвітньої компетентності
для вирішення актуальних проблем та
впровадження інновацій у практику.
Результативність підготовки студентів
університету до самоосвітньої діяльності
залежить від чіткості постановки мети і
задач, усвідомлення їх особистісного сенсу кожним студентом у процесі професійного становлення.
Самоосвітня діяльність – це процес
самоуправління,
самовдосконалення
якості самопізнання, самоорганізації,
самовизначення, самооцінки, самоконтролю і саморозвитку особистості, який
передбачає високий рівень самоосвітньої
компетентності у сфері професійного
становлення майбутнього фахівця і який
системно організується та контролюється
зовнішнім суб’єктом шляхом безперервного моніторингу досягнутих результатів.
Самоосвітня діяльність – це особистісно-орієнтована система професійної
самореалізації, саморозвитку та самоствердження студентів університету в обраній професійній сфері, спрямована на

освітнього
процесу
(В. Беспалько,
А. Кулагін, Ф. Янушкевіч та ін.), діагностування, проектування, моделювання
діяльності (В. Андрущенко, В. Лугової,
О. Навроцький та ін.). У нашому дослідженні управління підготовкою до самоосвітньої діяльності розглядатиметься як
діяльність.
Управлінський вплив викладачів у
ході організації підготовки до самоосвітньої діяльності допомагає студентам оволодівати управлінськими діями, що позитивно впливає на процес професіоналізації вищих психічних функцій їх особистості
(В. Крижко,
Л. Касьянова,
Є. Павлютенков, В. Симонов). У документах про модернізацію вищої педагогічної освіти зазначається, що особистий
досвід як головна перевага майбутнього
фахівця вимагає розробки теоретичних
положень, що розкривають можливості
самоосвітньої діяльності в професійному
становленні, саморозвитку та самоорганізації студентів університету. Тому проблема оптимізації самоосвітньої діяльності студентів у системі університетської
освіти потребує подальшого дослідження
в аспекті управління цим процесом.
Мета статті – теоретичне обґрунтування ефективності управління підготовкою студентів до самоосвітньої діяльності як важливого фактору їх професійного становлення в умовах університетської освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. У практиці університетської
освіти увага зазвичай приділяється організації навчального процесу, самостійна
ж робота студентів, а тим більше – самоосвітня діяльність, розглядається як сфера діяльності самих суб’єктів освітнього
процесу без участі викладача і керівництва з його боку. Аналіз університетської
практики свідчить, що самоосвітня діяльність дійсно є справою студентів, добровільною і неконтрольованою з боку
викладачів.
Підготовка студентів до самоосвітньої діяльності спрямована на забезпечення їхньої здатності до кваліфікованої
реалізації в майбутній професійній діяльності самоосвітніх функцій задля збагачення знань, визначених вимогами
освітньої програми. Вирішення цього
завдання залежить від того, наскільки
ефективним буде процес управління взаємодією навчальної і самоосвітньої діяльності, спрямованої на формування самоосвітньої компетентності та створення
умов для професійного становлення студентів університету.
Отже, підготовку студентів до самоосвітньої діяльності є сенс інтерпретувати
як педагогічно керовану взаємодію ви93
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реалізацію індивідуальної стратегії зі збагачення їх самоосвітньої компетентності,
творення професійного образу, накопичення досвіду творчої професійної діяльності. Самоосвітня діяльність охоплює
комплекс органічно пов’язаних між собою дій, спрямованих на саморозвиток
професійного образу майбутнього фахівця, розширення й збагачення його особистісного та професійно-інтелектуального
потенціалу.
Підготовка до самоосвітньої діяльності передбачає організаційно структуровану і цілеспрямовану роботу з набуття
досвіду самоосвітньої діяльності та психолого-педагогічний супровід професійного розвитку студентів в контексті
управління взаємодією навчальної і самоосвітньої складової освітнього процесу
як важливого чинника їх професійного
становлення.
Метою підготовки студентів до самоосвітньої діяльності є збагачення професійної компетентності через опанування
прийомів раціональної розумової діяльності, розвиток професійних здібностей
шляхом ознайомлення з досягненнями
сучасної науки; набуття досвіду використання різних технологій і методів самостійного опрацювання різноманітних
джерел інформації; розширення фахових
перспектив і творчого потенціалу власної
особистості.
Узагальнюючи зазначене вище, можемо підготовку студентів до самоосвітньої діяльності потрактувати як цілеспрямований комплекс взаємопов’язаних
організаційно-змістовних заходів, спрямованих на опанування студентами раціональних умінь і навичок розумової
праці, самостійної роботи з різними інформаційними джерелами для вирішення навчальних проблем, оптимізації процесу професійного становлення і формування самоосвітньої компетентності.
Процес підготовки до самоосвітньої
діяльності студентів характеризується:
– динамічністю
(гнучкістю),
що
проявляється у здатності процесу управління змінюватися залежно від мети і
завдань навчальної діяльності як ключового стимулу самоосвітньої діяльності
студентів;
– сталістю процесу управління, що
забезпечується стабілізацією й збереженням досягнень педагогічного (методичного) досвіду, наступністю у прийнятті
управлінських рішень;
– циклічністю
й
послідовністю
управлінських дій (операцій), що породжується постановкою дидактичної мети, збором інформації про стан об’єкту

управління, плануванням етапів організації і реалізації навчальної діяльності,
вибором форм, методів і засобів вирішення навчальних завдань, контролем і
аналізом досягнутих результатів, рефлексією і корекцією способів дій як основи
підготовки студентів університету до
самоосвітньої діяльності;
– дискретністю, яка проявляється у
нерівномірності перебігу процесу управління, коли спочатку відбувається накопичення потенціалу впливів при проектуванні й постановці мети, зборі інформації, а вже потім здійснюються активні
управлінські дії [1].
Підготовка до самоосвітньої діяльності не може зводитися до однобічної трансляції навчальної інформації, носієм
якої є викладач, а не її сприймаюча сторона – студент. Ще В. Сухомлинський
відмічав, що «учіння – це не механічна
передача знань. Це складні людські взаємовідношення» [2, с. 64]. Характерною
рисою підготовки студентів до самоосвітньої діяльності є дидактична взаємодія,
коли студент відчуває інтерес до себе з
боку викладача, увагу і турботу про розвиток власних можливостей і здібностей.
Дидактична взаємодія у навчальної діяльності забезпечує таке управління пізнавальної діяльністю студентів, при
якому викладач:
а) ставить майбутнього фахівця у позицію активного суб’єкта учіння, діючого
в спільній системі комунікативної роботи
групи;
б) розвиває здатність студента до самоуправління (саморегуляції, самоорганізації, самоконтролю) власної діяльністю;
в) організовує процес навчання як
пошук способів вирішення навчальнопізнавальних проблем професійної спрямованості на основі творчого діалогу зі
студентами [3, с. 98].
Самоосвітня діяльність являє собою
усвідомлений перехід від системи зовнішнього управління до управління самими студентами власними пізнавальними
діями і професійним розвитком.
Управління самоосвітньою діяльністю студентів охоплює систему заходів,
серед яких: а) розробка методичних рекомендацій щодо підготовки студентів
до самоосвітньої діяльності у вигляді інструкцій, пам’яток, вказівок до роботи з
різними
інформаційними
об’єктами;
б) тренінги із закріплення вмінь і навичок
самоосвітньої діяльності; в) ознайомлення з
різними технологіями самоосвітньої діяльності; г) різні форми консультативної
педагогічної допомоги та психологічної
підтримки в організації самостійної діяльності майбутніх фахівців.
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Управління підготовкою студентів до
самоосвітньої діяльності передбачає планування навчального процесу, яке засновується на:
– об’єктивному з’ясуванні рівня підготовленості студентів до самостійного
оволодіння і засвоєння знань і практичних дій з професійно орієнтованих навчальних предметів, рівня їх готовності
до самоосвітньої діяльності;
– визначенні стратегічних та локальних цілей і завдань з оволодіння основними компетентностями обраної професії і усвідомленні ролі самоосвіти у
професійному становленні майбутніх
фахівців;
– визначенні змістової основи освітніх програм і видів контролю за ефективністю впливу управління на результати
(навчальної і самоосвітньої) діяльності
студентів.
Управління самоосвітньою діяльністю реалізує низку функцій, серед яких
можна
виділити
інформаційноаналітичну, мотиваційно-цільову, планово-прогностичну,
організаційновиконавчу та регулятивно-корекційну.
Змістова основа кожної з цих функцій
формується через сукупності структурантів професійних компетентностей, опанування якими передбачається освітніми
програмами відповідних спеціальностей.
Управління підготовкою студентів до
самоосвітньої діяльності – динамічний
процес педагогічних впливів на особистість майбутнього фахівця у процесі
освітньої діяльності, що передбачає:
– дуальність цілепокладання, що
проявляється у необхідності засвоєння
студентами змісту освітніх програм при
реалізації індивідуальних стратегій професійного розвитку;
– використання новітніх технологій
в організації навчальної і самоосвітньої
діяльності;
– активізацію (внаслідок управлінських дій викладача) пізнавальної діяльності студентів та актуалізацію потреби в
самоосвітньої діяльності як важливого
чинника професійного становлення;
– надання своєчасної допомоги і
психологічної підтримки кожному учаснику освітнього процесу в розробці та
реалізації програми самоосвітньої діяльності, спрямованої на професійний розвиток особистості і збагачення професійного досвіду;
– створення емоційно сприятливого
середовища для прояву творчих здібностей і креативних дій майбутніх фахівців

з досягнення цілей самоосвітньої діяльності;
– гармонізація інтелектуального й
емоційного складників освітньої діяльності з метою активізації самоосвітньої діяльності задля підвищення якості навчальних досягнень студентів педагогічних
спеціальностей.
Результатом управління підготовкою
майбутніх фахівців до самоосвітньої діяльності має бути самоосвітня компетентність як здатність особистості до аналізу,
накопиченню й структуруванню інформації та використанню її у самостійному
вирішенні завдань освітнього процесу
через сформовану готовність використовувати знання, вміння, навички, креативні здібності у не тільки при опануванні нових знань, а й для набуття професійного досвіду.
Основа управління підготовкою студентів до самоосвітньої діяльності формується логікою взаємозв’язків навчальних предметів, які утворюють зміст освітньої програми [4, с. 73]. Відповідно до
структурно-логічної
будови
освітньої
програми важливу роль відіграє планування навчального процесу, яке передбачає:
– з’ясування рівня підготовленості
студентів до самостійного опанування й
засвоєння знань і способів дій з професійно орієнтованих навчальних предметів, рівня готовності суб’єктів освітнього
процесу до самоосвітньої діяльності;
– визначення стратегічних і тактичних цілей і завдань з оволодіння основами обраної професії та усвідомлення ролі
самоосвіти у професійному становленні
майбутніх фахівців;
– визначення превалюючих заходів і
видів контролю, спрямованих на забезпечення ефективності управлінського
впливу на результати освітньої діяльності.
Ефективність управління навчальною і самоосвітньою діяльністю перш за
все обумовлюється характером взаємодії
між викладачами і студентами, який позиціонує студентів активними учасником
освітнього
процесу.
Як
зазначав
Г. Дмитренко, навчання являє собою «систему усвідомлених зв’язків, починаючи
із самих мимовільних, просторових соціальних дій і взаємовідношень, які мають
стійкий характер» до цілеспрямованої
взаємодії викладача і студентів у професійному становленні майбутніх фахівців
[6, с. 77].
У зв’язку з цим необхідно при підготовці студентів до самоосвітньої діяльності планувати й вибудовувати навчальну
роботу таким чином, щоби майбутні фа95
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хівці перейнялися потребою в ній, усвідомили її важливість у професійному
становленні й зростанні, розвитку професіоналізму. В цьому контексті важливе
значення набуває виховний потенціал
змісту навчальних дисциплін, який слід
враховувати при проектуванні управлінських дій викладача в організації самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців.
Відповідно до цього, управлінські дії мають спрямовуватися на вибір дієвих методик і технологій організації самоосвітньої діяльності; способів добору й структурування навчальної інформації з метою допомоги студентам у самоосвітній
діяльності; забезпечення сприятливих
умов для оволодіння студентами технологіями самоосвітньої діяльності; діагностування рівнів сформованості самоосвітньої компетентності як показника професійного зростання майбутніх фахівців.
Висновки і перспективі подальших досліджень. Управлінська діяльність викладача з підготовки студентів
до самоосвітньої діяльності спрямована
на проектування послідовності дій, що
забезпечують поступовість в опануванні
компетентнісних
вимог
освітньопрофесійних програм відповідних педагогічних спеціальностей. Значимим аспектом управління підготовкою до самоосвітньої діяльності є розробка програм
до залучення майбутніх фахівців до інноваційних технологій навчання, самостійної роботи і самоосвіти, наближення
інновацій до інтересів і можливостей
кожного студента. Ефективність управління підготовкою студентів до самоосвітньої діяльності обумовлена створенням
організаційно-педагогічних умов для самоосвітньої діяльності із залученням інноваційних підходів в організації освітнього процесу та його предметнозмістових реалізацій, масштабності співпраці і якості професійної рефлексії.
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MANAGEMENT OF UNIVERSITY STUDENTS’ TRAINING TO SELF-EDUCATION ACTIVITIES
Abstract. Introduction. The article reveals the
possibilities of managing the preparation of university
students for self-educational activity as an important
factor in the formation of their self-educational competence.
Methodology. Management is considered as a
strategy for preparing university students before selfeducation, as a factor in the formation of their selfeducational competence. Achievement of the stated
goal of the research required the use of analysis, systematization, generalization of achievements in the
theoretical justification of the problem under study and
the formulation of theoretical provisions on the problem
under study.
The purpose of the article is theoretical justification of the effectiveness of managing the preparation of
students to self-educational activity as a factor of their
professional development in the conditions of university education.
Statement of the contents. The essence of concepts is defined in the article: "management", "selfeducational activity", "preparation before selfeducational activity", "management of preparation to
self-educational activity", "self-educational competence"; the purpose, tasks, principles of management
of preparation of students to self-educational activity,
the basic directions in realization of preparation are
concretized; Conditions are revealed that ensure the
effectiveness of managing the preparation of students
before self-education.
Conclusions and prospects for further research.
The effectiveness of managing the preparation of stu-
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dents for self-educational activity is ensured by a
complex of organizational and pedagogical conditions,
optimization of the self-educational process, innovative
activity in the formation of self-educational competence, systematic monitoring of students' independent
work, reflection and evaluation of the achieved results,
which pre determines the further search for solutions

to these problems and the introduction of results to the
search for pedagogical practice.
Key words: management; self-educational activity; preparation before self-education; management of
preparation
to
self-educational
activity;
selfeducational competence.
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ȍǸǥǿȀȊ ǽǼȅǮȀǸǼǰǼǦ ǼǿǰǥȀǶ ȁ ǿǼȄǥǼǸȁǹȊȀȁǾǻǼǺȁ ǰǶǺǥǾǥ
ǵȎȟțȜȐȡȬȥȖȟȪ țȎ ȟȜȤȳȜȘȡșȪȠȡȞțȜȚȡ ȣȎȞȎȘȠȓȞȳ ȜȟȐȳȠțȪȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ, ȒȎȱȠȪȟȭ ȜȑșȭȒ ȥȖțțȖȘȳȐ, ȧȜ ȢȜȞȚȡȬȠȪ ȟȠȎȐșȓțțȭ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ ȒȜ
ȜȟȐȳȠȖ ȳ ȝȜȞȜȒȔȡȬȠȪ țȖȕȘȡ ȝȞȜȏșȓȚ, ȭȘȳ ȐȳȒȏȖȐȎȬȠȪȟȭ țȎ ȴȴ ȭȘȜȟȠȳ. ǮțȎșȳȕȡȬȥȖ ȒȖțȎȚȳȘȡ ȜȏȟȭȑȳȐ țȎȐȥȎșȪțȜȑȜ țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭ ȡȥțȳȐ ȝȜȥȎȠȘȜȐȜȴ
ȦȘȜșȖ ȕ ȚȜȐȖ ȳ ȚȎȠȓȚȎȠȖȘȖ ȕȎ ȜȟȠȎțțȳ 85 ȞȜȘȳȐ
ȠȎ ȞȖȠȜȞȖȘȡ ȜȟȠȎțțȳȣ ȞȜȘȳȐ ȧȜȒȜ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ
ȭȘȜȟȠȳ ȜȟȐȳȠȖ, ȐȖȒȳșȭȬȠȪȟȭ țȓȑȎȠȖȐțȳ ȠȓțȒȓțȤȳȴ
ȟȪȜȑȜȒȓțțȭ ȠȎ ȎȘȤȓțȠȡȱȠȪȟȭ ȡȐȎȑȎ țȎ ȕȞȜȟȠȎȬȥȳȗ ȐȳȒȒȎșȓțȜȟȠȳ ȜȟȐȳȠȭțȟȪȘȖȣ ȢȡțȘȤȳȜțȓȞȳȐ ȐȳȒ
ȞȓȎșȳȗ ȟȡȥȎȟțȜȴ ȝȜȥȎȠȘȜȐȜȴ ȦȘȜșȖ.
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎ: ȝȜȥȎȠȘȜȐȎ ȜȟȐȳȠȎ; ȭȘȳȟȠȪ
ȜȟȐȳȠȖ; ȟȜȤȳȜȘȡșȪȠȡȞțȖȗ ȐȖȚȳȞ.

ȞȜȘȳȐ ȗȜȑȜ ȒȏȎȗșȖȐȜ ȡȟȝȎȒȘȡȐȎșȖ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȳ ȐșȎȒțȳ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖ [6] ȠȎ ǺǼǻ ȁȘȞȎȴțȖ. ǵȑȜȒȜȚ ȐȜțȜ ȟȠȎșȜ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ ȡȐȎȑȖ
ȞȳȕțȖȣ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȜȟȐȳȠȭțȟȪȘȖȣ ȐȳȒțȜȟȖț:
țȎȏȡȐȎȥȳȐ (ȏȎȠȪȘȳȐ), țȎȒȎȐȎȥȳȐ (ȡȥȖȠȓșȳȐ),
ȡȝȜȞȭȒțȖȘȳȐ (ȥȖțȜȐțȖȘȳȐ), ȞȎȒțȖȘȳȐ (ȓȘȟȝȓȞȠȳȐ).
Ǯ ȘȞȳȚ ȠȜȑȜ, ȒȜ «ȝȞȜȤȓȟȡ ȜȏȑȜȐȜȞȓțțȭ»
ȝȖȠȎțȪ ȭȘȜȟȠȳ ȜȟȐȳȠȖ Ȑ ȜȟȠȎțțȳ ȞȜȘȖ ȒȜșȡȥȖșȖȟȭ ȠȎȘȜȔ ȞȳȕțȜȑȜ ȦȠȖȏȡ ȎȘȠȖȐȳȟȠȖ
ȠȎ țȓȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳ Ȑ ȜȟȐȳȠțȳȗ ȤȎȞȖțȳ ȔȡȞțȎșȳȟȠȖ, ȎȑȞȓȟȖȐțȜ ȐȒȎȐșȬȬȥȖ ȡ ȟȡȟȝȳșȪțȡ ȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪ ȐșȎȟțȓ ȞȜȕȡȚȳțțȭ «ȭȘȜȟȠȳ
ȜȟȐȳȠȖ» ȠȎ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴ ȕțȎȥȡȧȜȟȠȳ ȤȪȜȑȜ
ȢȓțȜȚȓțȡ. ȀȎȘȎ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭ țȎȐȘȜșȜȜȟȐȳȠțȳȣ ȒȳȭȥȳȐ-ȎȚȎȠȜȞȳȐ, țȓ ȜȏȠȭȔȡȬȥȖ ȟȓȏȓ
ȓșȓȚȓțȠȎȞțȖȚ ȕ’ȭȟȡȐȎțțȭȚ ȟȡȠțȳȟțȖȣ ȳ
ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȣ ȎȟȝȓȘȠȳȐ ȭȐȖȧȎ, ȝȞȖȚȳȠȖȐȳȕȡȱ ȳ ȟȎȚ ȢȓțȜȚȓț, ȳ ȗȜȑȜ ȟȜȤȳȜȘȡșȪȠȡȞțȳ ȘȜȞȓțȳ.
ǿșȳȒ ȕȎȕțȎȥȖȠȖ, ȧȜ ȝȜțȭȠȠȭ ȭȘȜȟȠȳ
ȜȟȐȳȠȖ, ȭȘ ȳ ȕțȎȥțȎ ȥȎȟȠȖțȎ ȳțȦȖȣ ȝȜțȭȠȪ
ȟȜȤȳȜȘȡșȪȠȡȞțȜȴ ȝȞȖȞȜȒȖ, ȚȎȱ ȐȳȒțȜȟțȖȗ
ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȳ ȐȖȕțȎȥȎȱȠȪȟȭ ȕȎșȓȔțȜ ȐȳȒ ȘȡșȪȠȡȞțȖȣ ȕȒȜȏȡȠȘȳȐ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ, ȗȜȑȜ ȳțȠȓșȓȘȠȡȎșȪțȖȣ ȒȜȟȭȑțȓțȪ ȠȎ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣ
ȜȞȳȱțȠȖȞȳȐ.
ǵȒȎȐȎșȜȟȭ ȏ, Ȥȓ ȚȎșȖ ȏ ȞȜȕȡȚȳȠȖ Ȑȟȳ
ȟȡȏ’ȱȘȠȖ ȜȟȐȳȠȭțȟȪȘȖȣ ȐȳȒțȜȟȖț, ȜȒțȎȘ
ȞȓȎșȪțȳȟȠȪ ȐȖȭȐșȭȱȠȪȟȭ ȳțȦȜȬ: ȳ ȏȎȠȪȘȖ, ȳ
ȐȥȖȠȓșȳ, ȳ ȥȖțȜȐțȖȘȖ, ȳ ȥȖȟșȓțțȳ «ȓȘȟȝȓȞȠȖ» (țȓ ȘȎȔȡȥȖ ȐȔȓ ȝȞȜ ȎȘȠȖȐȳȟȠȳȐ ȠȎ ȔȡȞțȎșȳȟȠȳȐ) ȚȎȬȠȪ ȐșȎȟțȳ ȡȭȐșȓțțȭ ȝȞȜ Ƞȓ,
ȧȜ ȭȐșȭȱ ȟȜȏȜȬ ȜȠȎ «ȭȘȳȟțȎ ȜȟȐȳȠȎ», țȎ
ȭȘȡ ȟșȳȒ ȜȞȳȱțȠȡȐȎȠȖ ȐȳȠȥȖȕțȭțȡ ȕȎȑȎșȪțȜȜȟȐȳȠțȬ ȦȘȜșȡ [7].
ǸȜȔȓț ȕȳ ȕȑȎȒȎțȖȣ ȟȡȏ’ȱȘȠȳȐ ȜȟȐȳȠȭțȟȪȘȖȣ ȐȳȒțȜȟȖț ȝȜȕȖȤȳȜțȡȱ ȭȘȳȟȠȪ ȜȟȐȳȠȖ
Ȑ ȠȜȚȡ ȝȜȠȞȎȘȠȡȐȎțțȳ, ȭȘȓ ȐȳȒȏȖȐȎȱ ȗȜȑȜ
ȏȎȥȓțțȭ ȤȳțțȳȟțȖȣ ȜȞȳȱțȠȖȞȳȐ ȳ ȝȞȎȑȚȎȠȖȥțȖȣ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȳȐ ȕȎȑȎșȪțȜȴ ȜȟȐȳȠȖ. ǸȜ-

ȅȠȜ ȏȩ țȖ ȟȒȓșȎșȖ ȟȜ ȦȘȜșȜȗ ȏȜșȪȦȓȐȖȘȖ,
Ȑȟȓ-ȠȎȘȖ ȘȜȚȡ-ȠȜ ȝȞȖȒȓȠȟȭ ȐȜȟȟȠȎțȎȐșȖȐȎȠȪ
ȦȘȜșȡ. ǽȜȫȠȜȚȡ țȡȔțȜ ȐȟȓȚȖ ȟȖșȎȚȖ
ȕȎȒȓȞȔȖȐȎȠȪ ȝȞȜȤȓȟȟ ȓȓ ȞȎȕȞȡȦȓțȖȭ ȐȓȕȒȓ,
ȑȒȓ ȚȜȔțȜ, ȡȒȓȞȔȖȐȎȠȪ ȢȎȘȠȖȥȓȟȘȜȓ ȐșȖȭțȖȓ
țȎ ȦȘȜșȡ Ȗ, ȟȘȞȓȝȭ ȟȓȞȒȤȓȚ, ȟȔȎȐ ȕȡȏȩ, ȒȎȔȓ Ȗ
ȐȜ ȐȞȎȔȓȟȘȜȚ ȟȠȎțȓ ȟșȡȔȖȠȪ ȟȐȜȓȚȡ
ȕȎȐȓȠțȜȚȡ ȖȒȓȎșȡ ȟȐȜȏȜȒțȜȗ ȦȘȜșȩ
Ȑ ȟȐȜȏȜȒțȜȗ ȟȠȞȎțȓ.
(ǶȕȐȓȟȠȖȭ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ ȡȥȖȠȓșȪȟȘȜȑȜ
ȟȨȓȕȒȎ, 1918, Ɋ 5, 1 ȚȎȭ)

ǰȳȠȥȖȕțȭțȎ ȳȟȠȜȞȳȭ ȟȐȳȒȥȖȠȪ, ȧȜ ȝȖȠȎțțȭ ȭȘȜȟȠȳ ȜȟȐȳȠȖ ȒȜȐȜșȳ ȞȓȑȡșȭȞțȜ ȟȠȎȐȎșȖ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ ȠȡȞȏȎȤȳȗ ȭȘ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣ
ȟȝȳșȪțȜȠ, ȠȎȘ ȳ ȐșȎȒțȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞ. ȁ ȤȖȣ
ȟȡȟȝȳșȪțȖȣ ȘșȜȝȜȠȎȣ ȚȜȔțȎ ȝȞȜȟȠȓȔȡȐȎȠȖ țȓ ȠȳșȪȘȖ ȏȎȔȎțțȭ ȞȓȎșȪțȜȑȜ ȝȜșȳȝȦȓțțȭ ȭȘȜȟȠȳ ȕȎȑȎșȪțȜȴ ȜȟȐȳȠȖ, Ȏ ȗ țȎȚȎȑȎțțȭ ȴȴ ȕȚȳȟȠȜȐȜȴ ȞȡȗțȎȤȳȴ țȎ ȒȜȑȜȒȡ ȝȜșȳȠȖȥțȖȣ ȑȎȟȓș ȳ ȝȞȓȠȓțȕȳȗțȖȣ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȳȐ. Ȅȓ ȐȖȞȎȕțȜ ȒȓȚȜțȟȠȞȡȐȎșȜȟȭ Ȑ ȝȜȞȓȐȜșȬȤȳȗțȓ ȒȓȟȭȠȖșȳȠȠȭ ǮțȎȠȜșȳȱȚ ǹȡțȎȥȎȞȟȪȘȖȚ, ǻȎȒȳȱȬ ǸȞȡȝȟȪȘȜȬ, ǺȜȗȟȓȱȚ
ǳȝȦȠȓȗțȜȚ ȠȎ ǺȜȗȟȓȱȚ ǽȳȟȠȞȎȘȜȚ, Ȏ ȡ
ȝȜȐȜȱțțȳ ȞȜȘȖ – ȀȞȜȣȖȚȜȚ ǹȖȟȓțȘȜȚ,
ǥȟȎȱȚ ǽȞȓȕȓțȠȜȚ ȠȎ ȳțȦȖȚȖ ȜȒȳȜȕțȖȚȖ
ȝȓȞȟȜțȎșȳȭȚȖ …
ǥ ȭȘȧȜ ȕȎ ȞȎȒȭțȟȪȘȖȣ ȥȎȟȳȐ Ȥȓ ȝȖȠȎțțȭ ȏȡșȜ șȖȦȓ ȝȞȓȞȜȑȎȠȖȐȜȬ ȘȜȚȡțȳȟȠȖȥțȜȴ ȐȓȞȣȳȐȘȖ [1–5], ȠȜ ȕ ȝȜȥȎȠȘȡ 1990-ȣ
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