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Ж АНРОВА СПЕЦИФІКА ЦИКЛУ
ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА «НЕЙМОВІРНІ ДЕТЕКТИВИ»
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Здатність «масової літератури» впливати
на смаки та настрої величезної аудиторії чи
тачів базуються на використанні популярних
жанрів. Саме ця обставина робить необхідним
вивчення їх структури, еволюції, меж і мож
ливостей [5, 112]. Масова культура певною
мірою організує читання дітей, підлітків і
юнацтва. Проблема дитячої книжки на сучас
ному етапі - одна з ключових у літературоз
навстві, культурології, педагогіці ХХІ ст.
На книжковому ринку наразі переважає
масова дитяча література: детективи, фентезі, фантастика, сентиментальні романи для
дівчаток, «страшилки». Популярність жанрів
масової літератури в колі дитячого читання
пояснюється її готовністю обговорювати про
блеми сучасного світу, давати прості відповіді
на складні життєві питання. Діалог між дити
ною і книгою про важливі соціальні, психоло
гічні, філософські проблеми відбувається в
межах такого белетристичного жанру, як де
тектив. У ньому напружена фабула та дивови
жні пригоди переплітаються зі ствердженням
загальноприйнятих істин і вихованням пра
вової свідомості. Потреба дослідження жанро
вої природи вітчизняного дитячого детекти
ву зумовила актуальність цієї статті.
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Питаннями детективної прози займалися
Г. Гейкрафт, Т. Кейстхеї, Д. Д. Карр, Х. Пірсон,
Б. Райнов, Дж. Саймонс, Р. Остін Фрімен, а та
кож вітчизняні вчені О. Барабан, Н. Валуєва,
О. Іванова, Л. Кицак, Г. Кукса, М. Новікова,
С. Філоненко, К. Шахова. У російському літера
турознавстві відомі розвідки про детектив
М. Агафонової, А. Адамова, С. Бавіна, В. Бурла
ка, М. Вольського, Л. Дмитрієвої, Н. Зоркої,
Л. Кузьменко, Я. Маркулан, Н. Модестова та ін.
Феномен детективного жанру полягає в
його подвійній природі: по-перше, детектив
не оповідання є шаблонним і схематичним,
створеним для розваги читача; по-друге, воно
ґрунтується на розумовому аналізі, розв’язан
ні інтелектуальної загадки. Двоїстість приро
ди детективу породжує упереджене ставлен
ня педагогів та науковців до жанру дитячого
детективу, які беруть під сумнів його виховне
значення.
У літературознавстві не існує єдиного ви
значення детективу. Термін «детектив» трак
тується надзвичайно широко. В одному випа
дку під ним розуміють усе, що стосується кри
мінальної теми, в іншому - ще ширше: усе, що
пов’язано і з міліцією, і з розвідкою. У третьо
му значенні до детективного жанру зачисля
атурознавство)
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ють майже всю пригодницьку літературу. У
межах цієї статті під детективним твором,
услід за Н. Томаном, розуміємо таке оповідан
ня, у якому методом логічного аналізу поступо
во розкривається якась складна, заплутана за
гадка чи таємниця (кримінального чи політич
ного злочину, дивні явища природи, розшиф
рування рукописів чи історичних документів,
загадки Космосу і багато іншого) [4, 278].
Парадоксальність становища детективу в
колі дитячого читання зумовила мету дослі
дження - розглянути жанрову специфіку циклу
Вс. Нестайка «Неймовірні детективи» («Таємни
чий голос за спиною», «Повторне зникнення
Ципи», «Агент СД», «Барабашка» ховається під
землею», «До катастрофи лишалося кілька се
кунд»). Мета передбачає вирішення головного
завдання - визначення особливостей сюжетобудови і проблематики циклу Вс. Нестайка.
Як стверджує Яніна Маркулан, детектив, як
і будь-який літературний жанр, має певні за
кони сюжетобудови: в основі оповідання ле
жить загадка; на самому початку здійснюєть
ся злочин; у ході оповідання здійснюється
збір доказів (на місці злочину, розбір фактів);
розвиток подій зумовлює появу трьох питань:
«хто?» (детектив, злочинець), «як?» (яким чи
ном здійснили злочин), «чому?» (причини
злочину); кінцівка характеризується непередбаченістю розв’язки; слідчий оприлюднює
висновки розкриття злочину [2, 26-27].
Незважаючи на широке розповсюдження
детективного жанру, залишається нерозв’яза
ним питання щодо його класифікації. Біль
шість дослідників пропонують наступний по
діл: «класичний детектив» (Едгар Алан По, Ар
тур Конан Дойль, Агата Крісті, Жорж Сіменон,
Дороті Сайерс, Джон Карр); «жорстокий детек
тив» (Ерл Гарднер, Картер Браун, Росс Макдо
нальд, Раймонд Чендлер); «поліцейський та
шпигунський детектив» (Роберт Ледлам, Едгар
Воллес, Борис Акунін, Ян Флемінг).
Людмила Кицак у статті «Детективний
жанр в літературі ХХ століття» подає іншу
класифікацію: соціальний детектив (Дороті
Л. Сайєрс), психологічний (Агата Крісті, Жорж
Сіменон), історичний (Джон Діксон Карр,
Е. Квін, М. Г. Ебехарт, Джозефін Тей), поліцей
ський (Едгар Воллес, Джон Крісті, Алан Хан
тер, Пер Вальо, Май Шевалль, Ед МаккБейн),
сюрреалістичний (Еллері Квін), реалістичний
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(Ерл Стенлі Гарднер), «крутий» детектив
(Семюель Дешіл Хеммет, Керрол Джон Дейлі,
Росс Макдональд, Реймонд Торнтон Чандлер
«Постріл в ресторані Сірано»). Близькими до
детективу є такі жанри як трилер, а також
бойовик, шпигунський роман (Вернер Штайнберг, Богомил Райнов, Грем Грін), політичний
роман (Е. Кестнер) [1, 52]. На нашу думку, до
цільно додати до переліку жанрових різнови
дів «дитячий детектив», репрезентований у
творчості Астрід Ліндгрен, Керолайн Кін, Ва
лерія Роншина, Катерини Вільмонт, Олексія
Біргера та багатьох інших авторів [5, 122].
На сьогодні в жанрі дитячого детективу
працюють такі вітчизняні письменники: Оле
ксандр Єсаулов («Кіднепінг», 2011; «Кенінґова колекція», 2011), Андрій Кокотюха («По
лювання на Золотий кубок», 2008; «Страшні
історії», 2008), Олесь Ільченко («Пастка для
ґеймера», 2008; «Смертельний круїз», 2008),
Наталія та Олександр Шевченки («Як не
скарб, то пожежа, 2008; «Привид у Домі Гука
ла, 2008), Євгенія Кононенко («Бабусі також
були дівчатами», 2008) та ін. До жанру дитя
чого детективу звертався і класик української
дитячої літератури Всеволод Нестайко, відо
мий завдяки твору «Тореадори з Васюківки».
Всеволод Зіновійович Нестайко (1930
2014) народився в місті Бердичеві на Жито
мирщині в сім’ї службовця. Скінчивши деся
тирічну школу, 1947 року майбутній письмен
ник вступив на слов’янське відділення філо
логічного факультету Київського університе
т у В. Нестайко працював у редакціях журна
лів «Дніпро», «Барвінок», у видавництві «Мо
лодь». З 1956 по 1987 рік завідував редакцією
у видавництві «Веселка».
Перші оповідання для дітей Всеволод Нестайко почав друкувати в журналах «Барві
нок» та «Піонерія». Дебютна книжка «Шурка і
Шурко» побачила світ у 1956 році. За п’ятде
сятилітній шлях у дитячій літературі він ви
дав близько тридцяти книжок оповідань, ка
зок, повістей і п’єс. Найвідоміші з них: повість
-казка «В Країні сонячних Зайчиків» (1959),
шкільна повість «Супутник ЛІРА-3» (1960),
шкільна повість «Космо-Натка» (1963), по
вість «Робінзон Кукурузо» (1964), трилогія
повістей «Тореадори з Васюківки» (1973), по
вість «Одиниця з обманом» (1976), повість
«Незвичайні пригоди в лісовій школі» (1981),
в і с н и к
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пригодницький роман «Загадка старого клоу
на» (1982), шкільна повість «П’ятірка з хвости
ком» (1985), повість-казка «Незнайомка з Кра
їни Сонячних Зайчиків» (1988), збірка п’єс
«Слідство триває», збірка детективів «Таємни
чий голос за спиною» (1990), збірка детекти
вів «Неймовірні детективи» (1995) та ін.
Книги В. Нестайка перекладено двадцять
ма мовами (англійською, німецькою, францу
зькою, іспанською, арабською, болгарською
та ін.). За його творами поставлено фільми,
які отримали міжнародні нагороди. Теле
фільм «Тореадори з Васюківки» одержав на
міжнародному фестивалі в Мюнхені Гран-прі
(1968), на Міжнародному фестивалі в Алегзандрії (Австралія) - головну премію (1969).
Всеволод Нестайко - лауреат літературної
премії імені Лесі Українки (за повість-казку
«Незвичайні пригоди в лісовій школі»), премії
імені Миколи Трублаїні (за повість-казку
«Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків»),
премії імені Олександра Копиленка (за казку
«Пригоди їжачка Колька Колючки та його вір
ного друга і однокласника зайчика Косі Вуха
ня»). 1979 року рішенням Міжнародної ради з
дитячої та юнацької літератури трилогія
«Тореадори з Васюківки» внесена до Особли
вого Почесного списку Г. К. Андерсена як
один з найвидатніших творів сучасної дитя
чої літератури [6].
Цикл В. Нестайка «Неймовірні детекти
ви» («Таємничий голос за спиною», «Повтор
не зникнення Ципи», «Агент СД», «Барабаш
ка» ховається під землею», «До катастрофи
лишалося кілька секунд») входить до серії
«Дивний детектив» видавництва «Грані-Т» першої в сучасній українській літературі серії
дитячих детективів. Представляючи книжку,
видавництво наголосило, що вони пересліду
ють мету «виправити ситуацію на ниві украї
нської детективістики, почавши виховувати
відчуття детективного смаку з дитячого ві
ку» [7].
У циклі «Неймовірні детективи» Всеволод
Нестайко оповідає про карколомні пригоди
двох шестикласників Жені Кисіля та Вітасика
Дорошенко, які за випадковим збігом обставин,
втягнуті у вир загадкових або кримінальних
подій. Поряд з юними шукачами пригод є два
вірні друзі, зразкові службовці правоохоронних
органів - капітани Горбатюк і Попенко.
Випуск 4.14
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Особливістю дитячих детективів Вс. Не
стайка є поєднання ознак класичного детек
тиву з елементами інших жанрів: соціаль
ним - описуються сучасні проблеми українсь
кого
суспільства:
відмивання
грошей
(«Таємничий голос за спиною»), крадіжки ко
штовних речей («Барабашка» ховається під
землею»), контрабанда («Повторне зникнен
ня Ципи»), шантаж («Агент СД»), терористич
ний акт («До катастрофи лишалося кілька се
кунд»); поліцейським - слідство ведуть про
фесіонали - капітани Горбатюка і Попенко);
фантастичним - натяк на надприродні події
(по-перше, вони відображаються в заголов
ках; по-друге, у кожній повісті відбуваються
химерні речі, які не мають логічного чи нау
кового обґрунтування, що порушує чистоту
жанру детективу: переселення в тіло іншої
людини («Таємничий голос за спиною»), при
вид («Повторне зникнення Ципи»), НЛО
(«Агент СД»), домовий («Барабашка» ховаєть
ся під землею»), істота з паралельного світу
(«До катастрофи лишалося кілька секунд»)).
Сюжети «Неймовірних детективів» В. Нестайка будуються за канонами детективного
жанру. Повісті починаються з опису подій, які
містять натяк на злочин: «У суботу тридцято
го вересня о тринадцятій годині двадцять
п’ять хвилин раптово і загадково зник учень
п’ятого «б» класу Вітасик Дорошенко» («Таєм
ничий голос за спиною») [3, 4]. «Милочка Петриківська, завжди безтурботна й усм іхнена.
У понеділок прийшла до школи заплакана і
сумна. На всі розпитування тільки махала ру
кою і одверталася» («Агент СД») [3, 167].
«Капітане Горбатюк!.. Південного шосе о де
сятій вечора відбудеться катастрофа. Загине
багато людей, у тому числі жінки й діти... У
вас три дні в запасі...Отож чекайте катастро
фи» («До катастрофи лишалося кілька се
кунд») [3, 334]. Наступний елемент - це збір
доказів та свідчень, подається розпорошено
протягом усього тексту до самої кульмінації затримання злочинців. Вс. Нестайко будує
процес розслідування на основі трьох питань
«хто?», «як?», «чому?», що чітко вираженні в
тексті.
Письменник часто вдається до прийому
«заплутування», водить читача хибними шля
хами. Наприклад, повість «Агенти СД» побу
дована за цим принципом: спочатку розсліду
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вання зосереджено на дивній поведінці нау
ковців (знімали в банку 40 тисяч гривень і
гроші безслідно зникали), які не мали жодно
го стосунку до противоправних дій. В остато
чному підсумку все закінчилося арештом ре
цидивіста Пищенка і його напарників Рудого
та Цигана, які погрожували й шантажували
Семена Дикого (директора фірми екологічно
ефективних винаходів «Варіант»), на рахунку
якого лежали кошти науковців для порятунку
атмосфери.
У структурі повістей чітко виражений ком
понент пояснення слідчими мети та причин
злочину: «Під час війни дядько Саша потра
пив в оточення, опинився в полоні. І... став
катом ще й у німців. Лише тітка знала. Прого
ворився їй колись сп’яну. Після тітчиної смер
ті він відчув щось.„Та я нічого не говорив..
Якось він мені сказав: «Тільки не здумай мене
отруїти». Але ця підозра стала, мабуть, у ньо
го манією. І він вирішив позбутися мене
(закласти вибуховий пристрій до автобусу). І
не пожалів ні безвинних людей, ні дітей ніко
го. Був і лишився вбивцею, к а т о м .» («До ка
тастрофи лишалося кілька секунд») [3, 394].
Однак немає обґрунтування, яким саме чином
слідчий прийшов до тих чи інших висновків.
Всеволод Нестайко вдається до незвичного
прийому в сюжетній розв’язці дитячого дете
ктиву - елементу «action»: переслідування,
стрілянина, озброєне затримання злочинців.
Цей прийом робить твір динамічним та захоп
ливим.
Характерною рисою циклу В. Нестайка є
образи слідчого-професіонала та слідчихаматорів. У детективах для дітей, як правило,
за справу правосуддя береться дитина чи під
літок (Калле Блумквіст - у Астрід Ліндгрен,
Ненсі Дру - у Керолайн Кін та ін.). Українсь
кий письменник обирає детективами службо
вців правоохоронних органів. Міліція висту
пає не пасивним спостерігачем, а єдиним ме
ханізмом, який може зафіксувати злочин і за
арештувати злочинців. Вс. Нестайко й апелює
до майстрів детективного жанру, згадуючи
відомого Шерлока Голмса Артура Конан Дой
ля і порівнюючи з ним капітана Горбатюка,
коли міліціонер згадує слова викладача:
«Бути вам, студенте Горбатюк, українським
Шерлоком Голмсом. І здібності у вас аналітич
ні, безперечно, є, дедуктивний метод опанує
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те легко. І прізвище якраз підходяще, наче
спеціально предки подбали... Адже що таке
«горб» українською мовою? Майже те саме,
що «holm» англійською - горбок у річці. Висо
чина. Отже, дерзайте! Постарайтеся зійти на
ту височину» («Таємничий голос за спиною»)
[3, 11]. Метод, яким користується слідчий, це метод «пазла», який полягає в доборі, ана
лізі й узгодженні фактів: « .тер п л яч е починав
розплутувати найзаплутаніший клубок най
складніших ситуацій, обережно перебираючи
то ту, то іншу ниточку» («Таємничий голос за
спиною») [3, 11]. В образі Горбатюка проявля
ються риси відомого честертонівського слідчого-аматора пастора Брауна. Капітан висту
пає знавцем людської психології: «- Людина
кається не перед кимось, а головним чином
перед власною совістю .» («Повторне зник
нення Ципи») [3, 165]. У повісті «Барабашка»
ховається під землею», де слідчий «перетво
рюється» на злочинця, думає, як він, діє шля
хом спроб і помилок: «- Не вдавайте глухоні
мого. Це вже просто нерозумно...Ваші спіль
ники, яких ви так намагаєтесь прикрити, я
певен, того не варті. Вони ж підставили вас як
цапа-відбувайла. Невже так приємно бути ца
пом? Подумайте!» [3, 323]. Незважаючи на по
двійну природу образу капітана-слідчого,
Горбатюк ближчий до Шерлока Голмса, оскі
льки йому більше характерна холодна розсуд
ливість, дедуктивний метод розслідування.
Центральними в циклі є образи дітей - по
мічників капітанів Жені Кисіля та Вітасика
Дорошенко. З перших сторінок повістей, хлоп
ці, не знаючи про те самі, опиняються в епіце
нтрі подій: то вони головні фігуранти (як це
було в повісті «Таємничий голос за спиною»,
коли зник Вітасик), то випадкові свідки
(повість «Ципа зникає вдруге» - поява Ципи
на кораблі, яка призводить до дивної поведін
ки капітана). Женя та Вітасик, як неодноразо
во було сказано в книзі, ніби магніти, притя
гують до себе все кримінальне і дивне, що по
требує роз’яснення. Бажаючи отримати відпо
віді на питання, хлопці розпочинають розплу
тувати клубок загадкових події. Підлітки вда
ються до шпигунських «штучок»: підслухову
вання, стеження. Їхнє розслідування має пове
рховий характер - хлопці не занурюються
вглиб злочину, не з’ясовують його мети, при
чин. Отримавши інформацію та зіставивши
в і с н и к
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факти, Женя та Вітасик йдуть по допомогу до
капітана Горбатюка, оскільки, на їхню думку,
розкриття противоправних дій та покарання
злочинців - справа професіоналів. Після цього
підлітки, втім, не покидають розпочатої спра
ви та йдуть у «вогонь та полум’я» з правоохо
ронцями (беруть участь у переслідуванні та
затриманні злочинців). Письменник мав на
меті показати, що для хлопців розслідуван
ня - не гра, це боротьба зі злочинним світом,
яка ведеться завдяки впливу капітанів Горбатюка й Попенка та їх сумлінній роботі. Голов
на функція дітей-нишпорок - це ідентифіка
ція з юними читачами. Образи Жені та Вітасика допомагають краще пізнати світ, розвива
ють жагу до пригод, дають змогу розповісти
про звичайне шкільне життя і його проблеми,
вчать знаходити вихід зі складної ситуації,
спонукають до допитливості, адже у світі сті
льки всього цікавого та фантастичного. У де
тективах для дітей Вс. Нестайка яскраво вира
жена виховна спрямованість на формування
моральних якостей дитини, яка цінує дружбу,
завжди прийде на допомогу, добра, чуйна, а
також на прищеплення нетерпимості до зло
чинів. Дидактична мета письменника - зрос
тити високоморального громадянина країни.
Суттєвою ознакою циклу «Неймовірні де
тективи» є елемент фантастики, оскільки в
тексті є всі її атрибути: незвичайні відкриття,
потойбічні цивілізації, подорожі в часі, загад
кові істоти. Завдяки містичному Вс. Нестайко
розширює художні можливості літератури,
збагачує її просторово-часове тло. Фантастич
не виконує виховну функцію, пов’язуючись із
питанням запобігання злочинності («До ката
строфи лишалося кілька секунд») - мешка
нець іншої планети Нолик врятував пасажир
ський автобус від вибуху: «Хлопець миттю
схопив корзину з малиною, яку тримав дядеч
ко, легко підняв її і разом із нею вискочив з
автобуса. Минуло ще кілька секунд заціпенін
ня. І раптом у лісі спалахнув величезної сили
вибух [3, 392]. У повісті «Таємничий голос за
спиною» на перший план висувається питан
ня про згубне почуття заздрощів, коли Віта
сик Дорошенко так заздрив новенькому хлоп
цю у класі, що побажав помінятися з ним міс
цями. У «Повторному зникненні Ципи» автор
пропагує людинолюбство та відповідальність
за свої вчинки, повість «Агент СД» містить
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заклик до молодого покоління про збережен
ня планети Земля. Кожна химерна подія не
тільки виховує, але й спонукає маленьких чи
тачів до отримання нових знань, розшифру
вання таємничого: «Виростайте, ставайте
вченими і рухайте ту науку вперед» («Таєм
ничий голос за спиною») [3, 104].
Незважаючи на домішки жанрових різно
видів детективної прози в циклі «Неймовірні
детективи», головна сюжетна лінія побудова
на за канонами класичної версії жанру: роз
шифрування таємниці, пов’язаної зі злочи
ном; наявність доказів; процес розслідування;
оприлюднення результатів.
У текстах повістей презентовано низку спе
цифічних рис дитячого детективу, притаман
них індивідуальному авторському стилю Вс.
Нестайка: слідство ведуть професіонали
(працівники правоохоронних органів капітани
Горбатюк та Попенко); метод слідчих - дедук
тивний Шерлока Голмса та інтуїтивнопсихологічний патера Брауна; діти є активними
учасниками розслідування, але розраховують
не на власні сили, а на допомогу міліції; викори
стання
прийому «заплутування»
(завуалювання злочину); розв’язка містить момент
напруження - ефект «action» (переслідування,
стрілянина); поєднання детективної історії з
елементами дитячої гри (слідча діяльність Жені та Вітасика); наявність незвичайних, фантас
тичних подій чи героїв; виховна функція детек
тивів (прищеплення моральних якостей, фор
мування правової свідомості).
Карколомні пригоди та напружений сюжет
детективів для дітей В. Нестайка викликають
інтерес до життя, до історії, до осягнення тає
мниць Всесвіту і сучасних наукових знань.
Творчість письменника виховує свого читача
на позитивному прикладі індивіда, який від
повідає моральним нормам поведінки люди
ни в соціумі.
Безумовно, матеріал дослідження не охоп
лює весь широкий діапазон проблем вивчен
ня дитячого детективу. Майбутня перспекти
ва наукових пошуків передбачає дослідження
надбань українських письменників у жанрі
дитячої детективної прози та подальший їх
порівняльний аналіз із творами англійських
та російських письменників.
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GENRE SPECIFICITY OF VSEVOLOD NESTAYKO’S SERIES «INCREDIBLE DETECTIVES»
The article deals w ith the problem o f the children's d etec tive story. The a ctivities o f the Vsevolod N estayko are
highlightened th a t helped to sh ape and fo rm a tio n o f children's d etec tive in Ukrainian literature. A nalysis o f the seri
es «Incredible D etectives» w ere d eterm in ed the p lo t stru ctu re an d origin ality o f the im age o f the child-detective.
K e y w o r d s : children's d ete c tiv e story, gen re, plot, image.
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Ж АНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ЦИКЛА ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКО «НЕВЕРОЯТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
В ст ат ье р а ссм ат ри вает ся специфика ж анра дет ского дет ект ива. О свещ ает ся т ворч ест во В севоло
да Нестайко, кот оры й сп особст вовал ут верж ден и ю и ст ановлению дет ского дет ект и ва в украи н ской
лит ерат уре. А нализ цикла «Н евероят ны е дет ект ивы » позволил определит ь особенност и сю ж ет опост роения и своеобрази е образа ребенка-сыщ ика.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дет ский дет ект ив, жанр, сюжет, образ.
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АВТОРСЬКЕ БАЧЕННЯ ГАРМОНІЙНОГО ВИХОВАННЯ
ЛЮДИНИ В ПРИТЧІ Г. СКОВОРОДИ
«БЛАГОДАРНЫЙ ЕРОДІЙ»
У ст ат т і на основі а н а л ізу прит чі «Б лагодарн ы й Еродій» визначено принципи п еда го гіч н о ї сист еми
Г ригорія Сковороди, яка ґрун т уєт ься на христ иянській м оралі, виявлено особли вост і а вт орського бачення
гарм он ій н ого виховання людини.
К л ю ч о в і с л о в а : притча, виховання, дитина, батьки, м ораль.

Людський розум завжди намагався гармо
нізувати світ, соціальні відносини і з’ясувати,
які підвалини виховання індивіда забезпечу
ють функціонування суспільства. Формуван
ня живої людської душі - проблема, що захоп
лювала людство з давніх часів. Проте кожне
суспільство, кожна епоха, кожна культура
створювала свій суспільний ідеал особистості,
вимагала від індивіда певних якостей, тобто
здійснювала конкретне соціальне замовлення
певного психодуховного стереотипу. Будь-яка
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особистість в будь-якому суспільстві безліч
чю відносин пов’язана з соціумом, вона існує
не відокремлено від інших людей, не в соціа
льному вакуумі, а входить до системи соціокультурного спів-буття, де не є випадковими
ні соціоетичні норми, ні вимоги щодо поведі
нки або напряму духовних пошуків. Проблеми
виховання щільно пов’язані з специфікою ку
льтурного розвитку та духовними характери
стиками суспільства. Саме культура пропонує
людям моделі моральної поведінки, норми,
в і с н и к
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