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8ОСЬАЬ СТЬТШАЬ ГАСТОК8 ОГ 
МЕТНОБОЬОС^АТЮК ОГ ТНЕ М О Б Е Ш ^NIVЕК8IТ¥ 

ЕБТОАТЮК 

Ь. Ь. Виїепко 
Ткіз агіісіе саVе^з зосіаі апі сиііигаї расіогз ор 

теікоіоіодігаііоп ор тоіегп ипгіегзііу еіисаііоп іп іке сопіехі ор 
іке депегаї іепіепсіез ор дІоЬаІізаііоп, іпрогтаііоп оррогтаііоп ор 
еіисаііоп, ігапзрогтаііоп ор іке зіаіиз ор кпом>1еіде, іпсгеазе ор а 
гоїе ор ехрегі кпом>1еіде іп зосіеіу. Реаіигез ор іке тоіегп арргоаск 
іо теікоіоіоду сопзііегаііоп аз іосігіпез аЬоиі іке асітіу 
огдапізаііопз, іке Ьазіс зідпз теікоіоіодізаііоп ор еіисаііоп іп іке 
сопіехі асітіу сопсеріз ор Vосаііопа^ ігаіпіпд ор іке риіиге ехрегіз 
аге геріесіеі. Тке Ьазіс іігесііопз ор теікоіоіодізаііоп ор ипіїегзііу 
еіисаііоп, рогтз апі теікоіз ор ігаіпіпд ор іке риіиге ехрегіз іо 
зресіаї теапз ор іке теікоіоіодісаї апаїузіз ор асітіу апі ікіпкіпд 
аге скагасіегізеі. Тке іпіеггеїаііоп ор теікоіоіодігаііоп, 
рипіатепіаіізаііоп апі іескпоіодізаііоп ор ипгіегзііу еіисаііоп аз 
ргесопііііопз ор таіпіепапсе ор а^апсіпд скагасіег ор Vосаііопа^ 
ігаіпіпд ор іке _ риіиге ехрегіз аге орепеі. 

КеууогЛх: ^гіегзііу еіисаііоп, теікоіоіодігаііоп, 
теікоіоіодізаііоп ор ипгіегзііу еіисаііоп, рипіатепіаіізаііоп, 
зосіаі-сиїіигаї расіогз. 

РгоЬІет іп депегаї апй і!з геІаіїопзЬір тсіШ ітрог(ам( зсіепіїйс 
апй ргасіїсаі !азкз. ТЬе сиггепі косіо-сиїіигаї красе ге^шгек іЬе 
геогіепіаііоп оґ іЬе ейисаііопаї ргосекк ґог Ігаіпіпд кресіаіікік теЬо сап 
ігапкґогт іЬеткеґуек топокиЬуесі кпо^іегїде іпіо іпіеггїіксірііпагу 
сотріехек, теогк шіЬ сотріех йупатіс кукіетк, йие Іо іЬе попііпеагііу, 
тиііігїітепкіопаїііу оґ аіі крЬегек оґ іЬе косіеіу. Ассогйіпдіу, іЬе ргоЬІет 
оґ теіогїоіодігаііоп оґ ейисаііоп ік иргїаіегї, ак а ргеге^шкі^е ґог іЬе киссекк 
оґ іЬе тогїегпігаііоп оґ V0са^І0па1 ігаіпіпд кресіаіікік іп гїґґегепі ґіеШк 
ассогйіпд іо іЬе ге^иігетеп^к оґ іЬе ейисаііопаї красе. 

Апаїузіз оґ гесеп! гезеагсЬ апй риЬІісаіїопз геїаіей !о !Ье зоїиіїоп 
оґ Шіз ргоЬІет апй геїіей ироп Ьу !Ье аиШог. Сопсеріиаі ґгатетеогк оґ 
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теіЬойо1о§у ав і іе Ьавів апй всоре оґ ейисаііоп ів ргевепіей іп і іе теогкв оґ 
М. А1еквееу, О. Апівітоуа, 8. Нопсіагепко, Ь. Ниг'уе, О. 2іпсЬепко, 
V. К^етевкуі, М. КиЬауеувкуі, О. №уікоу, О. Ророу, А. Ригтап, 
С. 8сЬейгоуіівкуі, Р. 8сЬейгоуіівкуі апй оііегв. Тіе таіп йігесііопв оґ 
теіЬойо1о§іваііоп оґ всіепсе апй ейисаііоп іп і іе всіепііґіс рарегв оґ і іе 
тетЬегв оґ і іе Мовсоте теіЬойо1о§іса1 сігс1е, і іе ґоипйег оґ теЬісЬ тав 
H. 8ЬсЬейгоуіівкуі, аге соппесіей шіЬ і іе іесЬпо1о§іса1 ргасіісев іп 
йіїґегепі 1іґе апй теогк, і іе го1е оґ теіЬойо1о§у іп ипйегвіапйіпд і іе 
йіїґегепі вріегев оґ і и т а п 1іґе апй восіеіу, апй Ьиі1йіпд оп ііів Ьавів оґ 
сотреііііуе апй еґесііуе ргасіісев. 

Т1еогеііса1 апй теіЬойо1о§іса1 ґоипйаііопв оґ теіЬойо1о§іваііоп оґ 
і іе ґиіиге іеасіегв ігаіпіпд тееге сопвійегей Ьу V. Айо1ґ, V. Кгауівоу, 
I. 8іерапоуа, А. Нойивоу апй оііегв; ґиіиге епдіпеегв - Ьу Р. Ауегусікуп, 
Ь. Ниг'уе, М. Котапкоуа апй оііегв. Нотееуег, і іе сотр1ех іввиев 
сопсегпіпд сопсеріиа1І2аііоп апй орегаііопаИгаііоп оґ сопсерів 
"теіойо1о§І2аііоп оґ ипіуегвііу ейисаііоп", "теіойо1о§І2аііоп оґ 
ргоґеввіопа1 ігаіпіпд", іакіпд іпіо ассоипі і іе іоіа1ііу оґ восіа1 апй си1іига1 
ґасіогв, іауе поі гесеіуей айе^иаіе соуега§е іп і іе всіепііґіс ехр1огаііоп. 

ТЬе а іт оГ Ше агіісіе ів іо геуеа1 і іе еввепііа1 сіагасіегівіісв оґ і іе 
восіоси1іига1 ґасіогв оґ теіЬойо1о§ігаііоп оґ і іе тойегп ипіуегвііу 
ейисаііоп, іо сЬагасіегіге і іе та іп йігесііопв оґ теіЬойо1о§І2аііоп оґ і іе 
тойегп ипіуегвііу ейисаііоп, ґогтв апй теііойв оґ ігаіпіпд оґ і іе ґиіиге 
ехрегів оґ вресіа1 теапв оґ теіЬогїо1о§іса1 апа1увів оґ і і е асііуіііев апй 
Шіпкіпд. 

Швоіуей авресів оГ Ше ргоЬіет, тсЬісЬ Ше агіісіе ів йеуоіей іо. 
Апа1увів оґ сиггепі арргоасіев іо і іе йеґіпіііоп оґ "теіЬойо1о§у" ів 
ргевепіей іп всіепііґіс ^иевів Ьу А. Ригтап апй М. КиЬауеувкуі теїо поіей 
ііаі воте аиііогв ипйегвіоой теіЬойо1о§у віийу оп теііойв оґ 1еагпіпд апй 
ігапвґогтаііоп оґ геа1ііу (Р. Корпіп, О. 8рігкіп), оііегв - ргасііса1 ивіпд 
теііойв апй іесЬпі^иев оґ 1еагпіпд апй асііуііу (А. 2упоууеу, А. Ригтап) 
апй, ііегеґоге, "іп і іе ґігві саве, і іе теіЬойо1о§у ів ипйегвіоой ав і іе 
всіепсе і іаі виттагігев апй с1аввіґіев кпо^1ей§е оґ і і е теііойв оґ 
всіепііґіс кпо^1ей§е, ііаі ів ав і іе рЬі1оворЬіса1 ііеогу оґ теііойв, іп і іе 
весопй - ав і іе иве оґ ііеогу іо во1уе ргасііса1 ргоЬ1етв оґ ргоЬ1етв і іаі ів 
ав ап іпйерепйепі арр1іей йівсір1іпе, ііаі йігесі1у ґосивей атеау ґгот і іе 
ґогта1 1одіс апй ерівіето1о§у." [6, р. 47] 

А. Ригтап іпігойисей і іе сопсері оґ "теіЬойо1о§І2аііоп" ав "а 
гейехей атеау теіЬойо1о§іса1 теогк оґ і іе 1еуе1 і іаі епаЬ1ев іо іпсгеаве 
ітр1етепіаііоп оґ а уагіеіу оґ теііойв, ґогтв апй теапв оґ і и т а п ргасіісе 
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оп апу киЬ)есі апй сап Ье ргоґеккіопаї, атаіеиг ог ргітіііуе, ипргоґеккіопаї, 
іпеґґесііуе." [6, р. 48] ТЬе ґипйатепіаі ітрогіапсе оґ іЬік арргоасЬ ік іп іЬе 
асііуе, ргасіісе-огіепіей сопіехі оґ іЬе теіЬойоіодісаі гекеагсЬ апй 
теіЬойоіодісаі асіМііек оґ іЬе іпйМйиаі. ТЬе тепііопей аЬоVе рокіііоп ік 
іЬе Іодісаі апй ргойисііуе сопііпиаііоп оґ іЬе ксіепііґіс гекеагсЬ оґ іЬе 
рЬііокорЬегк оґ іЬе Моксоте теіЬойоіодісаі сігсіе (О. 2упоVуеV, 
О. 8ЬсЬей^ііккуі апй оіЬегк. МеіЬойоіодігаііоп, ассогйіпд іо А. Ригтап, 
"ік а купіЬеііс таппег оґ іЬе гейехгуе іЬіпкіпд апй асііпд, сотЬіпіпд іп опе 
кукіет йіґґегепі теаук оґ іЬіпкіпд - рЬііокорЬісаі аЬкігасііоп, Ьікіогісаі апй 
косіоіодісаі кеагсЬіпд, гекеагсЬ апй йеVе1ортепі, Ьакей оп іЬе тойеііпд оґ 
оЬ)есік апй ргойисіпд оґ іЬіпкіпд Ьеіпдк, ґогтк, ітадек." [6, 49] Ехігетеіу 
ітрогіапі Ьесотек екіаЬіікЬтепі оґ теіЬойоіодігаііоп ак "іЬе сотріех апй 
тиііі-йіксірііпагу ргоґеккіопаі асіт іу ." [10, р. 6] 

^икі йікііпсііоп ак іЬе іеасЬіпд теіЬойоіоду апй теіЬойоіоду оґ Ьоте 
іо ргасіісе (О. NоVІкоV, О. РороV, А. Ригтап, О. 8ЬсЬейгоVІіккі) дІVек іЬе 
оррогіипііу іо сопкійег "теіЬойоіодігаііоп оґ ипіуегкііу ейисаііоп" ак а 
керагаіе рЬепотепоп. 

РгоЬіет оґ теіЬойоіодігаііоп іп іЬе ґіеій оґ ейисаііоп іпсіийек кисЬ 
сопсерік ак теіЬойоіодісаі геґіесііоп, теіЬойоіодісаі рокіііоп, 
теіЬойоіодісаі кпотеіейде апй ккііік, теіЬойоіодісаі сотреіепсе, 
теіЬойоіодісаі сиііиге, теіЬойоіодісаі сотреіепсе. Іп ксіепііґіс сігсиіаііоп 
кисЬ сопкігисік ак "теіЬойоіодігаііоп оґ іЬіпкіпд", "теіЬойоіодігаііоп оґ 
ргоґеккіопаі сопксіоикпекк", "теіЬойоіодігаііоп оґ іеагпіпд сопіепі" аге 
икей. 

Асіиаііу теіЬойоіодісаі кпотеіейде іп а Vегу іітііей ґогтаі ік 
ргекепіей іп тойегп Шіуегкііу іехіЬоокк. ТЬе аЬкоіиіе ґосик теак тайе оп 
іЬе роіпік оґ теіЬойоіоду оґ іЬе ксіепііґіс гекеагсЬ. Ноте^ег, 
теіЬойоіодісаі кпотеіейде ак а сгокк-сиіііпд сотропепі оґ ргоґеккіопаі 
ігаіпіпд оґ ґиіиге кресіаіікік іп іЬе кукіет оґ Шіуегкііу ейисаііоп оп іЬе 
сопіепі апй іЬе ргосекк ^ е і к Ьауеп'і Ьееп сопкійегей ргасіісаііу. 

Іп іЬе сопіехі оґ ігаіпіпд ґиіиге іеасЬегк V. Кга\1кт поіек іЬаі 
теіЬойоіодігаііоп "сап Ье геаіігей іЬгоидЬ косіосиііигаі ргіпсіріе оґ ипііу 
апй йіуегкііу оґ іЬе сопіепі апй іеагпіпд ргосекк, іЬгоидЬ іЬе огідіпаіііу оґ 
іік ґогтк, теЬісЬ такек іі роккіЬіе іо тоVе іЬе ґосик ґгот іпґогтаііоп оп 
теіЬойоіодісаі ігаіпіпд, іо таке іЬе ігапкіііоп ґгот Ьгоайсакі ехікііпд 
кпотеіейде іо іЬе ґогтаііоп оґ сгеаііуе іЬіпкіпд." [5, р. 81] ТЬе Ьакік оґ 
теіЬойоіодігаііоп оґ ргоґеккіопаі ігаіпіпд теак йеґіпей а кеі оґ іаккк іп 
тойеііпд оґ іЬе кігисіиге оґ ейисаііопаі асіІVІііек. 
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Опе в1ои1й сотр1еіе1у а§гее шіЬ і іе оріпіоп оґ і іе гевеагсіегв ііаі 
"ііе пеей ґог ігаіпіпд теіЬойо1о§І2аііоп ргосевв сіапдев і іе рЬі1оворЬіса1 
ітрогіапсе оґ іеасіег ігаіпіпд, теЬісЬ ів поі роввіЬ1е оп1у шіЬіп і іе 
асайетіс йівсір1іпе "РЬі1оворЬу". [8, р. 250] Е1етепів оґ рШоворЬіса1 
кпо^1ей§е в1ои1й Ье ітр1ісіі1у іпс1ийей іп а11 ігаіпіпд сус1ев. Нотееуег, і іе 
сопігоуегвіа1 віаіив оґ РШоворЬу атопд і іе іитапіііев іп ипіуегвіііев 
сгеаіев ехігете1у вегіоив оЬвіас1ев іп воМпд игдепі ргоЬ1етв оґ 
теіЬойо1о§ігаііоп оґ ипіуегвііу ейисаііоп. 

Такіпд іпіо ассоипі і іе реси1іагіііев оґ і іе со§піііуе асііуііу іп і іе 
ргосевв оґ ргоґеввіопа1 ігаіпіпд А. АгкЬап§е1вкуі апй М. АгкЬап§е1вка поіе 
ііаі теіЬойо1о§ігаііоп оґ ейисаііоп ргоуійев, "а) йетопвігаііоп іо віийепів 
іоте всіепііґіс кпо^1ей§е ів ас^иі^ей, теїаі теііойв аге ивей; Ь) ґогтаііоп 
іп віийепів і іе аЬі1ііу іо оЬіаіп ипкпотеп кпо^1ей§е Ьавей оп ипйегвіапйіпд 
оґ і іе виЬвіапііуе апй ргосейига1 ґеаіигев оґ всіепііґіс кпо^1ей§е; с) і іе 
іпс1ивіоп іпт 1еагпіпд сопіепі висі сопвігисів оґ рЬі1оворЬу апй 
теіЬойо1о§у оґ всіепсе ав "ргіпсір1ев оґ всіепііґіс кпо^1ей§е", "Шеогеііса1 
апй етрігіса1 1еуе1в оґ кпо^1ей§е апй во оп". [1, р. 157] 

Тіе Ьавіс ргіпсір1ев оґ теіЬойо1о§ігаііоп оґ ипіуегвііу ейисаііоп 
вЬои1гї Ье гесо§пІ2ей і іе ґоПошпд: і іе ргіпсір1е оґ айуапсей 1еагпіпд, і іе 
ргіпсір1е оґ асііуііу оґ ауега§іп§ оґ теіЬойо1о§іса1 кпо^1ей§е апй вкі11в, 
і іе ргіпсір1е оґ гейехіуе апа1увів, іпіегйівсір1іпагііу апй ігапвйівсір1іпагііу, 
ргоґеввіопа11у-арр1іей огіепіаііоп, сопііпиііу, ипііу оґ іпйіуійиа1ігаііоп апй 
йіґґегепііаііоп, гесигвіуепевв. 

Тіив, іп оиг оріпіоп, теіЬойо1о§І2аііоп оґ ипіуегвііу ейисаііоп ів 
аввосіаіей шіЬ і іе огіепіаііоп оґ і іе сопіепі апй орегаііопа1 сотропепів оґ 
і іе ейисаііопа1 ргосевв оп і іе теіЬойо1о§у оґ і іе асііуіііев ав а вувіет оґ 
всіепііґіс-со§піііуе іеигівіісв, ги1ев оґ ргосейиге, ргіпсір1ев апй іесЬпі^иев 
ііаі ґогт і іе Ьавів оґ ргоґеввіопа1 асііуііу оґ а вресіа1іві. 

Ргосевв оґ теіЬойо1о§ігаііоп оґ ипіуегвііу ейисаііоп вЬоиШ іаке іпіо 
ассоипі висі восіо-си1іига1 ґасіогв: §1оЬа1ігаііоп оґ а11 вріегев оґ восіеіу, 
іпґогтаіігаііоп апй і іе гарій йеуе1ортепі оґ і іе іпґогтаііоп врасе, 
ігапвґогтаііоп оґ і іе віаіив оґ кпо^1ей§е апй і іе іпсгеавіпд го1е оґ ехрегі 
кпо^1ей§е іп восіеіу. 

ОІоЬаІігаїіоп ах а хосіосиїїигаї /асіог о/ теїко^оіодіїаііоп о/ 
ипіїегхіїу ейисаііоп. Тіе тойегп теогігї ів сЬагасіегігей Ьу і іе рго1іґегаііоп 
оґ ігапвпаііопа1 есопотіс, ро1іііса1 апй си1іига1 ге1аііопв, іпґогтаііоп 
іесЬпо1о§у апй §1оЬа1 гевеагсі пеітеогкв, іпіепве іпіегасііоп іп і іе 
іпіегпаііопа1 йіуівіоп оґ 1аЬоиг, теїісі 1еайв іо сопігайісіогу ргосеввев оґ 
Ьеіего§епІ2аііоп апй Ьото§епігаііоп оґ си1іига1 врасев, ргерагаііоп ґог 1іґе 
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іп іЬе "діоЬаі іойдіпд" теЬііе ргекегVІпд паііопаі ійепіііу, сотЬіпіпд 
ігайіііопаі сиііиге апй тойегпікт. [4, р. 137] Рог Шіуегкііу ейисаііоп 
діоЬаіігаііоп ік аккосіаіей теііЬ іЬе роккіЬіііііек оґ сгеаііпд сопйіііопк ґог 
асайетіс тоЬііііу, ехсЬапде оґ ксіепсе апй ргасіісе, іЬе ґипйатепіаі 
сотрагаііуе апаіуіісаі кіийіек іп іЬе ґіеій оґ ейисаііоп, іЬе сгеаііоп оґ 
іпіегпаііопаі гекеагсЬ іеатк апй ко оп. ТЬегеґоге, іЬе сЬаііепдек оґ 
діоЬаіігаііоп саике іЬе песеккііу оґ іЬе а^апсей ейисаііоп, епкиге оґ 
сотреііііуепекк оґ дгайиаіек оґ Ьоте ипіуегкіііек іп іЬе діоЬаі іаЬоиг 
тагкеі. 

Сотриіегігаііоп апі іке гаріі іеуеіортепі ор іке іп/огтаііоп зрасе. 
ІСТ тойегпіге аіі кесіогк оґ косіеіу, сгеаіе іік ^иа1і̂ а І̂Vе пете іпґгакігисіиге. 
Іпґогтаііоп апй іЬеогеіісаі кпотеіейде Ьесоте кігаіедіс гекоигсек оґ рокі-
іпйикігіаі іпґогтаііоп косіеіу (Б. Веіі, М. Сакіеіік). НотееVег, іЬе гарій 
йеVе1ортепі оґ іЬе іпґогтаііоп красе сгеаіек тапу ргоЬіетк. ^иііе 
геVеа1іпд ік іЬе ійеа 8. ОопсЬагепко теЬо гетагкей іЬаі "іойау іп іЬе 
ауаіапсЬе оґ іпґогтаііоп, тее киґґег ґгот іЬе іпаЬііііу іо саріиге іЬе 
сотріехііу оґ іЬе ргоЬіетк, ипйегкіапй геіаііопкЬірк апй соорегаііоп 
Ьеітеееп іЬіпдк іЬаі аге іо оиг тіпйк кедтепіей іп йіґґегепі агеак." [3, р. 3] 

Іп іЬе сопіехі оґ гекеагсЬ оґ іЬе ргоЬіетк оґ сопііпиоик ейисаііоп 
8. VегкЬ1оVккуі поіек іЬаі іЬе ргіпсіраі соп^иепсе оґ іЬе ксіепііґіс апй 
іесЬпоіодісаі геVо1иііоп оґ 60-70'к іп іЬе XX сепіигу ік ап ассеіегаіей 
ргосекк оґ тогаі апй асіиаі йергесіаііоп оґ кпотеіейде апй ккііік. [2, р. 349] 
Іп іЬік гедагй, оґ рагіісиіаг игдепсу ік іЬе оріпіоп оґ РгепсЬ косіоіодікі 
Р. Вегіо теЬо сотрагей іЬе ргосекк оґ йеVа1иа^іоп оґ ргеVІоик1у ас^иігей 
кпотеіейде теііЬ іЬе іокк оґ а гайіоасііуе еіетепі оґ а Ьаіґ оґ іік такк. 
Ассогйіпдіу, іЬе рокіііоп оґ "Ьаіґ-ііґе сотреіепсіек" іЬаі іпйісаіек іЬе 
іепдіЬ оґ і і те (айег дгайиаііоп), ак а гекиіі оґ іЬе етегдепсе оґ пете 
ксіепііґіс іпґогтаііоп апй іесЬпісаі ехрегііке оґ кресіаіікік гейисе Ьу 50% 
теак оґґегей Ьу Р. Вегіо. Іпйісаііуе аге іЬе гекиіік оґ косіоіодісаі гекеагсЬ Ьу 
Р. VегкЬ1оVккуі, "Ьаіґ кпотеіейде йеVа1иаііоп оссиггей іп іЬе ХУІІІ сепіигу 
ііґеіопд оґ 12 депегаііопк, іЬаі ік, теііЬіп ііґеіопд оґ а депегаііоп оиійаіей 
аЬоиі 10% оґ іЬе кпотеіейде ас^иігей іп іЬе уоиіЬ. Іп іЬе тій-ітеепііеіЬ 
сепіигу а Ьаіґ оґ кпотеіейде оЬкоіеіе іп 5-6 уеагк ог йергесіаіе Ьу 97% іп 
іЬе іпйикігіаі ііґе оґ іЬе ипіуегкііу дгайиаіе." [2, р. 349] 

Ассогйіпд іо И8 есопотікік, аппиаііу 5% оґ іЬеогу апй 20% оґ 
ргасіісаі кпотеіейде оґ ехрегік іп йіґТегепі кресіаіііек аге ирйаіей. [2] ТЬаі ік 
теЬу, іЬе ґипйатепіаі Ьакік оґ тойегп ипіуегкііу ейисаііоп тикі Ье іЬе 
ге^есііоп оґ іЬе ґогтаі оґ іЬе асситиіаііоп оґ кпотеіейде апй іЬеіг геііапсе 
оп іЬе екіаЬіікЬей потепсіаіиге, икіпд "уекіегйау'к кпотеіейде" іо ко1Vе іЬе 
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ргоЬ1етв оґ іойау апй іотогготе. АЬво1иіе виррогі йевегуев і іе ровіііоп оґ 
О. Кпуагеу теїо поіев і іаі "ііе ипіуегва1ііу оґ і іе іпйіуійиа1 ів поі ргевепі 
іп і іе атоипі оґ іпґогтаііоп Ье1й іп тетогу апй поі іп і іе аггау оґ 
кпоте1ей§е ґгот йіґґегепі йівсір1іпагу агеав, апй тавіегіпд і іе §епега1 
вувіет оґ огіепіаііоп іп і іе осеап оґ іпґогтаііоп, сгеаііпд а іои§Ь оґ 
регвопа1 ґі1іегв - с1еаг теііойв оґ ве1есііоп оґ уа1иаЬ1е іпґогтаііоп, ав тее11 
ав, іп віаріпд вкі11в оґ сопвіапі гер1епівЬ апй Ьиі1йіпд а регвопа1 вувіет оґ 
кпоте1ей§е." [7, р. 370] 

Тке ігапх/огтаііоп о/ іке хіаіих о/ кпом>1еіїде іп хосіеіу. Іп і іе рові-
іпйивігіа1 восіеіу, "кпоте1ей§е восіеіу" ф . Ве11) а1опд теііі вігаіе§іев 
"кпоте1ей§е ґог ехр1аіпаііоп" апй "кпоте1ей§е ґог ипйегвіапйіпд" сопґігтв 
і іе вігаіеду оґ "кпоте1ей§е ґог йеуе1ортепі," теїісі ґипйатепіаПу сіапдев 
і іе уесіог оґ ігаіпіпд оґ ґиіиге вресіа1івів іотеагйв ас^шгіп£ кпоте1ей§е ,)иві 
теіЬойо1о§іса1 опе ав і іе Ьавів ґог і іе вупііевів, ргойисііоп оґ пете 
кпоте1ей§е іп і іе сопйіііоп оґ ипсегіаіпіу апй уагіаЬі1ііу оґ ргоґеввіопа1 
врасе, ґогтіпд а теіЬойо1о§іса1 теау оґ іііпкіпд апй 
соттипісаііоп (А. Ригтап). Сотр1ісаііопв оґ іесЬпо1о§іса1 Ьавев оґ 
ргойисііоп, іитапііагіап вріегев оґ восіеіу йеіегтіпев і іе пеей ґог а 
ти1іійівсір1іпагу, іпіегйівсір1іпагу апй ігапвйівсір1іпагу сотр1ех оґ 
кпоте1ей§е, теїісі асіиа1ігев і іе песеввііу ґог і іе ґогтаііоп оґ 
теіЬогїо1о§іса1 кпоте1ей§е ав оуегвиЬ]есі, теіа-і1еогеііса1, ро1у-ґипсііопа1. 
Шйег ііеве сопйіііопв теіЬойо1о§іса1 кпоте1ей§е регґогтв іпвігитепіа1, 
ргейісііуе, ге§и1аіогу, вігисіига1 ґипсііоп. 

Епкапсіпд іке гоїе о/ ехрегі кпом>1еіїде іп хосіеіу. Тіе іппоуаііуе 
паіиге оґ геґогтв іп а11 вріегев оґ 1іґе саивев вресіа1 аііепііоп іо і іе 
ехатіпаііоп оґ а11 іурев оґ іппоуаііоп ііаі ів поі оп1у і1еогеііса1 Ьиі а1во 
есопотіс ітрогіапсе (О. Апівітоу). Ассогйіпд іо і іе ґогтаііоп оґ ехрегі-
апа1уііса1 іііпкіпд оґ ґиіиге вресіа1івів іі в1ои1й Ье сопвійегей ав а 
сотри1вогу рагі оґ і іе тойегп ипіуегвііу ейисаііоп. Рипсііоп оґ висі 
ехрегііве ів поі оп1у ап аввеввтепі оґ іппоуаііопв, Ьиі аЬоуе а11 іі'в аґіег 
ітргоуетепі, ргоуівіоп оґ Ьгоайсавііпд іп і іе геа1 есопоту апй восіа1 
вріеге оґ восіеіу. Ехрегі іііпкіпд ге^шгев вресіґіс ґеаіигев висі ав 
сопвівіепсу, ргейісіаЬі1ііу, іпйерепйепсе оґ _щй§тепі, сгііісівт, еіс. 8ресіа1 
уа1ие оґ і іе ехрегііве оґ тойегп ргоґеввіопа1в §аіпв іп соппесііоп теііі і іе 
йеуе1ортепі оґ іпґогтаііоп врасе, теїісі, ііапкв іо і іе Іпіегпеі Ьгоайсавів 
ехсеввіуе атоипі оґ іпґогтаііоп, і іе 1еуе1 оґ айе^иасу, теїісі ге^шгев а 
Ьа1апсей всіепііґіс ехрегііве. Ассогйіпд1у, і іе ехрегі кпоте1ей§е оґ і іе 
вресіа1І2ей ргоґеввіопа1 кпоте1ей§е ге^шгев Иогои§Ь теіЬойо1о§іса1 
е^иіртепі, арргоргіаіе ґогтв оґ іпвіііиііопа1 йеві§п. 
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ТЬе игдепі пеей ґог іЬе сиггепі кіаде оґ йеVе1ортепі оґ ипіуегкііу 
ейисаііоп ік ітріетепіаііоп оґ іЬе асіМіу-сопсері оґ ргоґеккіопаі ігаіпіпд 
(V. ^аVуЙ0V, 8. КиЬіпкіеіп, V. 8ЬайгукоV еі аі.). МеіарЬогісаі іііикігаііоп 
оґ іЬе пеей ґог асіМіу-сопіехі оґ ейисаііоп ік ^иііе йетопкігаііуе: " ^ е 
оґґег Ьоі коир апй регкікіепі іаік аЬоиі іЬе Ьікіогісаі ґасік аЬоиі іік огідіп. 
Апй іЬе коир ік деіііпд сооі ... ^ е дІVе VІVІЙ іпґогтаііоп аЬоиі іЬе Ьепеґіік 
оґ іік іпдгейіепік апй іЬеіг Ьепеґіік ґог Ьитап йеVе1ортепі. А коир кеерк 
сооііпд ... №е сеіеЬгаіе іЬе токі іпіегекііпд іпґогтаііоп оп теііЬ теЬаі оіЬег 
ґоой сап Ье сотЬіпей іЬік коир. Апй іЬе коир Ьак сооіей йотеп. Апй поте 
тее оґґег іі іо еаі. ^Ьаі? Рогдоі іо діуе а крооп? Виі іЬік ік а іесЬпісаі йеіаіі 
сотрагей іо оиг теопйегґиі теаі." Ог оіЬег ґатоик теіарЬог: "іеасЬ іо 
ктеіт ґігкі апй іЬеп роиг іпіо іЬе рооі теаіег," еіс. Іп геаі іеагпіпд ргосекк 
іеасЬег ргоVІйек апктеегк іо ^иек^іопк іЬаі поЬойу аккей Ьіт!!! 

ТЬик, геаі ейисаііоп ік поі роккіЬіе оиікійе оґ сиііиге іккиек, ккііік 
іккиек апй йеґіпіііоп оґ сопігайісііопк, іЬе атеагепекк оґ іЬе іітіік оґ іЬеіг 
кпотеіейде апй іаск оґ кпотеіейде, ґогтаііоп оґ ккііік іп тойеііпд, йекідп, 
епдіпеегіпд, іпсіийіпд ргосеккек оґ кеіґ-іЬіпкіпд асіМііек, соорегаііоп іп 
тіхей-аде апй тиііі-йіксірііпагу сгеаііуе іеатк. ТЬе ргіпсіраі ійеак ак ґог 
іЬе киссекк оґ іЬе ргосекк оґ теіЬойоіодігаііоп оґ ипіуегкііу ейисаііоп: іЬе 
ге^есііоп оґ ипйегкіапйіпд іЬе теіЬойоіоду опіу ак айй-оп іЬеогеіісаі 
ргіпсіріек оґ оЬ)есііуе кпотеіейде, йесікіоп теіЬойоіоду ак іЬе ксоре оґ 
ргасіісе ґог іЬе екіаЬіікЬтепі оґ іесЬпоіоду ігапкґогтаііоп, іЬе ргойисііоп 
оґ пете кпотеіейде апй іппоVаіІVе ійеак оп кресіґіс теіЬойоіодісаі іЬіпкіпд; 
Ьиіійіпд ргосекк ипйег кіийу ак а ипііу оґ ітео Vесіогк "іор ^оЬ" ак а 
сопсеріиаі іЬеогеіісаі гекеагсЬ апй ксіепііґіс соттипііу "теогк ґгот 
Ьоііот" ак а йігесі рагіісіраііоп оґ кіийепік ак ґиіі рагіісірапік оґ 
ейисаііопаі красе ґог іЬе гесодпіііоп оґ іЬе игдепі пеей іо йеVе1ор 
теіЬойоіодісаі іЬіпкіпд іп іЬе сопіехі оґ іік сотреііііуепекк іп ейисаііопаі 
асіМііек, іЬе іаЬог тагкеі, еіс. 

ТЬе та іп агеак оґ теіЬойоіодігаііоп оґ ипіуегкііу ейисаііоп, іп оиг 
оріпіоп, тее тикі гесодпіге теіЬойоіодігаііоп оґ ейисаііопаі сопіепі апй іік 
іесЬпоіодісаі киррогі. МеіЬойоіодігаііоп оґ сиггісиіит (М. А1еккееV, 
Р. 8ЬсЬейгоVІіккуі еі аі.) теапк доіпд Ьеуопй іЬе ргіпсіріек оґ кЬаріпд іЬе 
сопіепі оґ ігаіпіпд соигкек, ґосикіпд оп іпіегйіксірііпагу апй 
ігапкйіксірііпагу ґоипйаііопк оґ ксіепііґіс кпотеіейде, іЬе іпйМйиаі пеейк оґ 
іЬе іпйМйиаі. Ваке оґ теіЬойоіодігаііоп оґ ґогтк апй теіЬойк оґ ігаіпіпд 
ґиіиге ргоґеккіопаік - ік іеагпіпд іесЬпоіодіек, теіЬойк оґ теогк оґ іЬіпкіпд, 
ґогтаііоп оґ геайіпекк ґог кеіґ-ейисаііоп, кеіґ ейисаііоп сиііиге Ьакей оп 
аиіороіекік (И. Маіигап, Р. Vа^е1). Кпотеіейде кЬоиій Ьесоте а теапк оґ 
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ко1VІпд кресіґіс кііиаііопк апй іЬе Ьакік ґог іЬе ргойисііоп оґ пете 
кпотеіейде. 

ТЬе ргосекк оґ теіЬойоіодігаііоп оґ ип^егкііу ейисаііоп ік йігесііу 
геіаіей іо іік ґипйатепіаіігаііоп (8. ОопсЬагепко, Р. Мауог, О. 8иЬеііо, 
А. 8икЬапоV апй оіЬегк.). Ассогйіпд іо О. 8иЬеііо, ґипйатепіаіігаііоп оґ 
ейисаііоп іпсіийек кетапііс сЬагасіегікііск: іЬе ргосекк оґ ґогтаііоп оґ 
"ґипйатепіаі-кпотеіейде" ккеіеіоп оґ а регкопаіііу іп ейисаііоп; іЬе ргосекк 
оґ кукіетаіігаііоп оґ іЬе ейисаііопаі ргосекк апй кукіетаіігаііоп оґ 
кпотеіейде; іЬе ргосекк оґ тиіиаі репеігаііоп оґ Ьакіс паіигаі ксіепсе апй 
Ьитап кпотеіейде, іЬе тесЬапіктк оґ гергойисііоп оґ ґипйатепіаік оґ 
сиііиге, тогаік апй Vа1иек, апй еіс. [9, р. 130] Рипйатепіаіікт оґ 
ип^егкаіііу кпотеіейде ік геіаіей теііЬ ип^егкаіііу оґ кпотеіейде кукіетк, 
ґосик оп іЬе регсерііоп оґ іЬе теогій ак а теЬоіе, іпіедгііу, 
гейехтіу . [9, р. 131] 

Сопсіизїош. ТЬик, іп іЬе сопіехі оґ діоЬаіігаііоп, гарій йеVе1ортепі 
оґ іпґогтаііоп красе, ітргоVетепі оґ содпііІVе сотріехііу іп аіі крЬегек оґ 
Ьитап ас і т іу , іЬе Vа1ие оґ содпііІVе ргосеккек іЬаі іеайк іо іЬе купіЬекік, 
ргойисііоп оґ пете кпотеіейде апй теіЬойоіодісаі Vа1ие оґ ргоґеккіопаі 
е^иіртепі іпсгеакек. Ргіпсіраі ітрогіапсе даіпк іпіеггеіаііоп апй 
сотріетепіагііу оґ киЬ)есі апй 0Vег-киЬ^есі кпотеіейде, икіпд ипІVегка1 
тесЬапіктк оґ теіЬойоіодісаі гейесііоп, іесЬпоіоду, ксіепііґіс апй 
рейадодісаі сгеаіт іу (е.д. іесЬпоіоду оґ ргоЬіетаіікаііоп, 
сопсеріиаіікаііоп, VІкиа1ігаііоп оґ асайетіс апй ксіепііґіс іпґогтаііоп, еіс.). 

Ргозресіз рог ригікег гезеагск геіаіек теііЬ іЬе йеVе1ортепі оґ 
кігисіигаі-ґипсііопаі тойеі оґ теіЬойоіодігаііоп оґ ип^егкііу ейисаііоп. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ МЕТОДОЛОГІЗАЦГЇ 
СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

Л. Л. Бутенко 

У статті схарактеризовано соціокультурні чинники методологізації 
сучасної університетської освіти в контексті загальних тенденцій 
глобалізації, інформатизації та стрімкого розвитку інформаційного простору, 
трансформації статусу знання, підвищення ролі експертних знань у 
суспільстві. Висвітлено особливості сучасного підходу до розгляду методології 
як вчення про організацію діяльності, основні ознаки методологізації освіти в 
контексті діяльнісної концепції професійної підготовки майбутніх фахівців. 
Схарактеризовано основні напрямки методологізації університетської освіти, 
форми та методи навчання майбутніх фахівців спеціальних засобів 
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методологічного аналізу діяльності та мислення. Розкрито взаємозв'язок 
методологізації, фундаменталізації та технологізації університетської освіти 
як передумови забезпечення випереджального характеру професійної 
підготовки майбутніх фахівців. 

Ключові слова: університетська освіта, методологізація, 
методологізація університетської освіти, фундаменталізація, соціокультурні 
чинники. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЬІЕ ФАКТОРИ МЕТОДОЛОГИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. Л. Бутенко 

В статье охарактеризована социокультурньїе фактори 
методологизации современного университетского образования в контексте 
общих тенденций глобализации, информатизации и стремительного развития 
информационного пространства, трансформации статуса знания, повишения 
роли жспертних знаний в обществе. Отражени особенности современного 
подхода к рассмотрению методологии как учения об организации 
деятельности, основние признаки методологизации образования в контексте 
деятельностной концепции профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Охарактеризована основние направления методологизации 
университетского образования, форми и методи обучения будущих 
специалистов специальним средствам методологического анализа 
деятельности и мишления. Раскрита взаимосвязь методологизации, 
фундаментализации и технологизации университетского образования как 
предпосиїлки обеспечения опережающего характера профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 

Ключевме слова: университетское образование, методологизация, 
методологизация университетского образования, фундаментализация, 
социокультурние фактори. 
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