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ПЕРЕДМОВА  
 

 

За шість років проведення міжнародних науково-практичних 

конференцій прийняли участь понад 2000 вітчизняних і зарубіжних 

науковців та дослідників, видано 25 збірників наукових праць. До кола 

постійних учасників долучаються усе більше колег з інших країн. Свої 

наукові доробки представили вчені Азербайджану, Білорусії, Боснії та 

Герцеговини, Вірменії, Грузії, Казахстану, Китаю, Іраку, Ірану, Македонії, 

Нігерії, Росії, Сербії, Узбекистану та Чорногорії.  

Запропонована проблематика конференції своєю актуальністю та 

розгалуженістю напрямів дослідження привернула увагу фахівців з інших 

навчальних закладів, які із задоволенням долучились до наукової співпраці 

та стали її співорганізаторами. 

Доробки конференції було представлено на Третій міжнародній 

виставці «Сучасні заклади освіти – 2012», що відбулася у м. Києві з 1 по 3 

березня 2012 року. Організаторів конференції було відзначено почесною 

грамотою. 

Співорганізаторами конференції створено науковий проект «Virtus 

Reality», який отримав визнання на III Міжнародному салоні винаходів і 

нових технологій «Новий час. Стійкий розвиток у час змін» (відбувся 26-27 

вересня 2012 року (м. Севастополь) і був нагороджений дипломом і золотою 

медаллю.  

Також доробки конференції було представлено на Четвертій 

міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013», що відбулася у м. 

Києві з 28 лютого по 2 березня 2013 року. Організаторів конференції було 

відзначено почесною грамотою 

При підтримці наукової громадської організації «Соборність» діє сайт 

конференції (http://conference-ukraine.com.ua),  де представлено інформацію 

щодо діючих, майбутніх і матеріали минулих конференцій, анонси новинок 

наукових видань, а також умови запланованих сумісних проектів (написання 

колективних монографій, підручників, посібників тощо).  
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Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь період 

роботи конференції утворилася активна група науковців, які із року в рік 

приймають участь у наших наукових заходах. Нам, як організаторам, дуже 

приємно, що багато хто з них став нашим партнерами, друзями, і ми маємо 

змогу спостерігати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації, 

захист кандидатських і докторських дисертацій.  

Ми звертаємося зі словами щирої подяки до усіх, хто відгукнувся на 

ідею проведення конференції у цей непростий час, хто підтримав її 

надісланими матеріалами, готовністю до співпраці. Дякуємо вам за 

допомогу, слушні поради, широкий відгук, інтерес до заявленої 

проблематики! Сподіваємося, що даний досвід матиме продовження іще 

багато років.  

Шановні колеги! Ми звертаємо вашу увагу на те, що робота нашої 

конференції відбувається на демократичних засадах, а отже кожний 

науковець має право висловити свою позицію з різноманітних питань, іноді 

досить гострих і дискусійних. Зауважимо, що іноді висловлені авторами 

позиції редакційна колегія може не поділяти.  

Організатори конференції готові до розширення співробітництва з 

українськими та зарубіжними партнерами і запрошують керівників вищих 

навчальних закладів та їх структурних підрозділів, кафедр, факультетів для 

спільного продовження розпочатої роботи. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри практичної філософії  

та теології, професор, д.філос.н.     В.Д. Ісаєв  

 

Завідувач кафедри філософських 

та гуманітарних дисциплін, д.філос.н.    М.А. Журба  
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА 

 

Філософія культури, науки та релігії:  

сучасні виміри 

 

Алиева Гамида Ахмед кызы 

к.филол.н., доцент кафедры Литературы зарубежных стран  
Азербайджанского Университета  Языков 

Азербайджан, г. Баку 

 

Привнесенные элементы христианства в 
англосаксонском эпосе «Беовульф» 

 

В основу жизни и мироощущения человека средних веков легли 

совершенно новые ценностные ориентации и критерии, которые определили 

направленность развития искусства этого времени. Христианство, которое 

выступало в качестве новой мировоззренческой опоры мировосприятия и 

мироощущения человека той эпохи, стало доминантой в средневековой 

культуре. В отличие от античности с ее культом языческих богов, мыслители 

Средневековья были ориентированы на постижение Бога-творца 

материального мира, существующего не самостоятельно, а лишь как 

средство постижения божественного разума.  

Этот период был особенно трагическим и драматическим переходным 

периодом в истории Средневековья. Христианство медленно входило в мир 

так называемого варварского бытия. Местные народы на перифериях 

бывшей Римской империи явились носителями своеобразного видения и 

ощущения мира, духа воинственной энергии, чувства неотделимости от 

природы. В процессе ранней христианизации средневековой Европы главной 

задачей было разрушение «силового мышления» мифологического 

варварского сознания, уничтожение древних корней языческого культа силы. 

Народно-эпическая устная «языческая» традиция обрабатывалась в виде 

письменной литературы клириками или монахами, получившими церковное 

образование.  

Христианизация англосаксов была гораздо более ранней и глубокой, чем 

у других европейских народов. Процесс христианизации Англии 

осуществлялся с двух сторон: с севера (ирландцы) и с юга (миссия папы 

Григория I Великого ок. 540-604 гг.). Южную миссию совершали католики, 

которые очень ревностно и серьезно относились к языческим текстам. А 

ирландское христианство, напротив, носило лояльный характер и 
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представляло собой смесь новой веры с язычеством.  

После введения христианства в Англии, ученые-монахи стали 

производить запись поэтических произведений. Поэма «Беовульф», 

несомненно, принадлежала к числу таких произведений. Она явилась одним 

из величайших образцов средневекового героического эпоса, в котором 

причудливо переплелись мифология, фольклор и исторические события. 

Несмотря на множество языческих и мифологических элементов, текст 

поэмы подвергался тщательной литературной обработке. Большинство 

современных исследователей считают что, христианские элементы возникли 

в поэме на довольно позднем этапе ее развития. Формирование эпоса 

относится к концу VII-началу VIII вв., т.е. спустя более, чем столетие после 

принятия христианства англосаксами. Первые изменения в поэме были 

сделаны именно в этот период и были органически включены в текст эпоса к 

моменту ее записи. Е.А. Мельникова пишет: «Религиозность была 

неотъемлемой частью сознания средневекового человека, ею была 

проникнута вся его жизнь от рождения до смерти. Поэтому неудивительно, 

что и в поэме, существовавшей во времена становления и укрепления 

христианской идеологии, она нашла довольно широкое отражение, причем 

не только в форме отдельных и более или менее самостоятельных 

упоминаний христианских легенд и реалий, но и как один из элементов мира 

в целом» [2]. 

В поэме нашли отражение мотивы и сюжеты христианства по 

преимуществу космогонического и эсхатологического характера, которые 

имеют черты сходства с космогоническими сюжетами древнегерманской 

мифологии. Христианский книжник исключил имена языческих богов и 

явные следы германской мифологии из поэмы и внес в нее христианские 

элементы. Следует отметить, что большая часть вставок заимствована из 

Верхового завета (имена Авеля, Каина, Ноя, упоминание о потопе и т. д.). 

Например, поэт-клирик считает Гренделя потомком Каина, а морских 

чудовищ называет «исчадием ада», сожалеет о язычестве датского короля.  

Христианское влияние значительно существеннее чувствуется в развитии 

сюжета и в характеристике главного героя. Если учесть тот факт, что 

эстетический мир Средневековья был воздвигнут вокруг фигуры Христа, то 

идеализация Беовульфа, как христианского героя в некоторой степени 

соответствовала этому идеалу. В уста Беовульфа вложены наставления 

христианского характера. В отредактированном варианте поэмы Беовульф 

превращен в своего рода христианского подвижника и наделен такими 

качествами как скромность и «богобоязненность». Он защищает слабых и 

бедных, благодарит небо за то, что смог оставить народу богатство, 

захваченное у дракона ценой своей жизни. Таким образом, Беовульфа можно 

сравнить, с одной стороны, с христианским образом «змееборца», как 

например св. Георгия, с другой, с библейскими образами, вроде спасителя 

еврейского народа-Моисея.  



7 

 

 Поэма «Беовульф» –своего рода оригинальный синтез язычества с 

христианством. Представители «мифологической школы» при расшифровке 

эпоса, старались символически и аллегорически истолковать его. По их 

мнению чудовища олицетворяют бури Северного моря, а Беовульф-доброе 

божество, которое может обуздать стихии. Мирное правление Беовульфа 

символизирует благодатное лето, а его смерть-наступление зимы. Таким 

образом, в эпосе символически изображены контрасты природы. Многие 

ученые, пытавшиеся объяснить эти контрасты в эпическом плане, видели в 

«Беовульфе» тему борьбы добра и зла. Однако были и такие исследователи, 

которые отрицали эпический характер эпоса и считали его сочинением 

клирика или монаха, хорошо знавшего раннехристианскую литературу. Но 

главная задача, которая волновала и тех и других, состояла в том, чтобы 

определить, выражен ли в «Беовульфе» «дух христианства», либо он 

является памятником языческого сознания. Исследователи, принимающие 

поэму в качестве народного эпоса, естественно, находили в ней много 

элементов германского язычества и сводили к минимуму влияние 

христианства. А те ученые, которые причисляли поэму к разряду письменной 

литературы, ориентировались на христианские мотивы. А. Я. Гуревич пишет: 

«В пылу научных споров подчас забывают: независимо от того, каким путем 

возникла поэма, была ли она составлена из разных кусков или нет, 

средневековой аудиторией она воспринималась как нечто целое. Это 

касается и композиции «Беовульфа», и трактовки в нем религии» [3, с. 3]. 

В эпосе встречаются намеки на библейские сюжеты, а язычество явно 

осуждается. Автор и герои поэмы часто поминают Господа, называя его 

«повелителем мира». Но вместе с тем в поэме главную роль играет тема 

Судьбы, которая выступает то в качестве орудия творца и идентична 

Божественному Провидению, то фигурирует как самостоятельная сила. 

Следует отметить, что вера в Судьбу занимала центральное место в 

дохристианской идеологии германских народов, а также в античной 

мифологии. Таким образом, идеологическая ситуация, описываемая в 

«Беовульфе», достаточно противоречива. И это противоречие обусловлено 

самой жизнью англосаксов. Англосаксы VII-VIII веков были христианами, 

но христианская религия в то время не совсем преодолела языческое 

мировосприятие. Население все еще было традиционно привержено 

языческим культам. В новую религию их обращали с помощью 

государственной власти. Церковь уничтожала храмы и идолов, запрещала 

поклоняться старым языческим богам и устраивать языческие праздники и 

ритуалы. 

В поэме «Беовульф» Грендель назван «потомком Каина». Однако 

Грендель, в первую очередь, является чудовищем германской мифологии, 

где он поставлен вне общества, как изгой и враг. По германским верованиям 

человек-злодей, который изгнан из общества, теряет свой человеческий 

облик, становится оборотнем, ненавистником людей. Грендель ненавидит 



8 

 

людей. Все человеческое ему противно. Веселые звуки, доносящиеся из 

Хеорта, где пирует король с дружиной, пробуждают в Гренделе ярость. В 

образе Гренделя совместились разные ипостаси зла. С одной стороны, он 

«язычник», на нем лежит древнее заклинание и он осужден на адские муки. 

С другой стороны, Грендель подобен дьяволу. Формирование идеи и образа 

средневекового дьявола в то время, когда создавался «Беовульф», еще не 

завершилось. И в противоречивом образе Гренделя можно найти первые 

признаки средневекового христианского дьявола.  

В эпосе многократно упоминаются такие выражения, как «повелитель 

мира», «могучий бог», но ни разу не назван Спаситель Христос. Это 

объясняется тем, что ветхозаветные мотивы были более понятны недавним 

язычникам, чем евангельское учение о Сыне Божьем и загробном воздаянии. 

Богословское значение неба, столь занимавшее помыслы средневековых 

людей, не до конца понятно и самому автору. Поэтому в поэме больше 

говорится о «герое под небесами», о человеке, который заботится не о 

спасении души, но об утверждении в людской памяти своей земной славы. 

Не случайно поэма заканчивается словами: «из всех земных вождей 

Беовульф более всех был щедр, милостив к своим людям и жаден до славы».  

«Могучий бог» связан с ценностями эпического мира. И пространство, и 

герои- все они находятся под покровительством бога. В поэме неоднократно 

упоминается вмешательство бога в происходящие события. Бог охраняет 

трон Хродгара, он помогает во всех подвигах Беовульфа. Бог верховный 

повелитель героев и герои в свою очередь преданы богу. Взаимное 

выполнение долга обеспечивает благополучие и неизменность миропорядка. 

И поэтому «победа Беовульфа над чудовищами нравственна и освящена 

авторитетом бога» [2].  
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Иммиграция как религиозный опыт 
 

Иммиграция населения характерна для многих исторических эпох. 

Начиная от наиболее масштабного переселения народов в Европе (IV-VII 

века), и заканчивая событиями современной истории (локальные 

вооруженные конфликты, распад многонациональных государств, и т.д.), 

можно отметить, что темпы миграции не ослабевают. Перемена места 

жительства неизбежно влечет за собой необходимость адаптации к новым 

условиям жизни (экономическим, социальным, психологическим и т.д.). К 

сожалению, во многих случаях она осуществляется болезненно и не всегда 

заканчивается успешно. 

Среди множества факторов, влияющих на процесс социально-

психологической адаптации, религия занимает особое место. С одной 

стороны религия, выполняя социальную функцию, может способствовать 

более успешной адаптации иммигрантов к новым условиям бытия. С другой 

стороны, миграция изменяет сложившийся конфессиональный баланс и тем 

самым может способствовать напряженности в межконфессиональных 

отношениях. Поэтому феномен религии, активно воздействующий на 

личность и общество, является объектом изучения многих гуманитарных 

наук. 

Однако иммиграцию можно рассматривать как некий религиозный опыт 

для самих иммигрантов. Находясь за пределами своей страны, иммигранты 

остро реагируют на свое отчуждение. В поисках стабильности они часто 

обращаются к религии, что позволяет им восстанавливать свою социальную 

и культурную активность в новом обществе. В данном случае, религия 

может выполнять большую роль для определения иммигрантов как личной, 

так и групповой принадлежности, чем это имело место на их родине, где 

религия могла для них считаться как само собой разумеющееся или, по 

крайней мере, имевшее меньшее значение. Это особенно верно, если 

иммигранты прибывают из страны, где они были частью религиозного 

большинства и затем приезжают в страну, где они становятся религиозным 

меньшинством – например, израильские Иудеи, пакистанские мусульмане, 

или вьетнамские буддисты, прибывающие в США. 

В дополнение к удовлетворению духовных потребностей, членство в 

религиозной организации предлагает многие материальные, 

психологические, и социальные выгоды, включая экономические 

возможности, образовательные ресурсы, доверие и поддержку. Поскольку 

положительная сторона увеличивается, то более вероятно, что отдельные 
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лица неукоснительно присоединятся к вере. Также следует отметить, что 

религиозная идентичность ослабляет напряженные отношения, вызванные 

несоответствием иммигрантов, этническим тождествам принимаемой 

страны, помогая человеку преодолеть социальную изоляцию. 
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Проблема будущего современной цивилизации 
 

В ХХ веке в связи с ростом негативных последствий широко 

развернувшегося технического развития общества тема будущего 

изображается как предостережение в антиутопиях, например, Хаксли, 

Оруэлла и других. В этих произведениях тревожные политические, 

социальные, экологические тенденции в социуме усиливались и 

проецировались в будущее. Вместе с тем, по мнению многих авторов 

антиутопий, социальная неустойчивость и психологическое расстройство 

людей ХХ века ведут к созданию мощной индустрии развлечения. Мир 

капитала чутко улавливает особенности новой исторической ситуации и 

реагирует на нее своим своеобразным способом. Наркотики, порнография, 

секс, пропаганда гей-движения, дискотеки, шоу-бизнес становятся 

неотъемлемой частью нового образа жизни с новыми ориентирами, 

идеологией и мировоззрением. 

Постмодернистская удручающая картина будущего одновременно пугает 

и завораживает человечество. Загипнотизированное мировое сообщество 

людей готово воспринять будущее таким, каким оно станет. Возникает 

вопрос: Каким оно будет? До сих пор движение социума было направлено в 

сторону Света. Того Света, который отражен в содержании понятия 

культуры. Как известно, «Ура» в переводе с санскритского языка означает 

свет особого свойства. Его можно назвать божественным, наполненного 

высокой духовностью и не менее высокой нравственностью. Этот свет есть у 
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каждого человека, но не в достаточном количестве. Задача социального и 

нравственного процесса постоянно пополнять запасы «света» у каждого 

человека. 

Однако в сознании все большего числа людей растет сомнение в 

нравственном совершенствовании человечества в условиях техногенного 

общества, управляемом воротилами мирового бизнеса. Веских оснований 

для таких настроений предостаточно. Во-первых, жизнь и деятельность 

крупнейших мировых банкиров (американских и западноевропейских) не 

совместима с нравственностью. Ради непрерывного роста прибыли, они 

готовы на любое преступление, и они их совершают постоянно. Одно из 

главных «достижений» капиталистического строя – создание 

потребительского общества. Огромное количество промышленных товаров и 

сельскохозяйственной продукции, которое делится на две неравные части – 

ширпотреб низкого качества и зачастую вредного для здоровья, и товары, 

продаваемые в дорогих магазинах. На две неравные половинки раскололось 

общество, с одной стороны, мир со слабой экономикой и низким уровнем 

жизни; с другой стороны, так называемый демократический, 

цивилизованный мир. Потребительская перспектива будущего, как 

развлечения и одновременно нищеты в большинстве стран мира 

перемещается все чаще в социальные антиутопии. 

Мы описываем будущее понятиями современного человека, опираясь на 

имеющиеся научные и технические достижения, исходя из данных 

политических и социальных коллизий. Жажда познания будущего будет 

всегда иметь место во внутреннем, духовном мире людей. И потому 

являются пророки, прорицатели, ясновидцы и т. д., претендующие на полные 

предсказания событий из будущего. Среди «видящих» социальную 

перспективу были истинно верующие в свои способности; желающие 

прославится и таким образом войти в историю, а также те, которые 

откровенно решили посмеяться над доверчивыми людьми. Великий 

английский философ Ф. Бэкон отмечал случаи, когда «провидец» 

предсказывал прошедшие события, что было открытым надувательством. 

Вместе с тем существует много примеров действительного видения 

отдельных деталей будущих жизненных процессов. 

С древнейших времен люди мечтали о чуде, когда можно будет, 

пользуясь предметами, увидеть и услышать картинки прошедших и будущих 

времен. В одних случаях герои сказок, легенд, мифов употреблять 

волшебные камни, в других – волшебные зеркала и т. д. В Откровении 

Святого Апостола Иоанна Богослова средством, позволяющим увидеть в 

движении и красках исторические события обладает Высшее Существо – 

Бог. Иоанн сравнивает это чудо с необычной книгой, на каждой странице 

которой изображаются разные исторические эпохи. Через всю историю, 

записанной в божественной книге, проходит борьба божественных и 

сатанинских сил с переменным успехом, но заканчивается эта история 
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гибелью грешного человечества, только очень немногие попадают в светлый, 

божественный мир, где нет социальных, политических, экономических, 

экологических и других проблем и кризисов. 

Апокалипсические идеи в христианском мире обыгрывается многократно, 

в техногенном обществе ужасы «конца света» переключились на весь мир. В 

последние десятилетия почти каждый год объявляется последним, 

заключительным аккордом в истории бытия разумной жизни на Земле. 

Для пророчества гибели человечества находились веские основания, 

убедительные аргументы. Ими являлись извержения вулканов, 

землетрясения, наводнения, большие пожары, вспышка чумы и голода – все 

это воспринималось, как признаки того, что мир подошел к концу. Начиная с 

Откровения Иоанна Богослова, в христианской литературе складывается 

популярная и постоянная милленарианская традиция, представление о 

тысячелетнем царстве Христа, царстве добра и справедливости. «И увидел я 

новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали… и 

смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 

прежнее прошло»[1, с. 1344]. Наступит эпоха человечества, но ей будет 

предшествовать жестокая история с беспрерывными войнами. Ненависть, 

эгоизм, жажда наживы – характерные черты данного времени. «И сделались 

град и огонь, смешенные с кровью, и пали на землю; и упала с неба большая 

звезда, горящая подобно светильнику. Имя этой звезде «полынь»; и третья 

часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что 

они стали горьки» [2, с. 1332.]. 

В Новое время, в период первых научных революций, характер видения 

будущего резко меняется. Примером является «Новая Атлантида» Ф. Бэкона, 

изданная в 1627 году, в которой показала преобразующая сила науки и 

техники. В этой своей книги английский философ предвидел многие 

особенности нашего современного мира. В «Новой Атлантиде» будущее 

общество характеризуется научными и технологическими новшествами, 

предвидением индустрии, научной футурологии. Утверждается, что в основе 

будущих предсказаний находится применение научной логики (методы 

научной индукции) к природным явлениям. «Мы, пишет Бэкон, – 

обнародуем реальные прогнозы болезней, эпидемий, нашествие вредных 

тварей, дефицитов, бурь, землетрясений, больших наводнений, комет, 

температуры в течение года и различных других вещей; затем мы даем 

советы, что люди должны предпринимать для своей безопасности и какими 

средствами» [3. с. 140]. 

Оптимистичны, излагаемые в XVIII веке французским философом, 

историком, математиком Кондорсе, прогнозы будущего. В основе его теории 

также логика и математика. Он считает, что если математические законы 

применить к изучению исторического процесса, то можно получить науку 

прогнозирования развития человеческого вида. Кондерсе пытался превратить 

науку в реальное средство доказательства, что человечество будет 
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прогрессировать до бесконечности. «Природа, – писал он, – не установила 

никаких пределов нашим надеждам» [3, с. 140]. Благодаря математики, науки 

будущего, станет высокой производительность труда в сельском хозяйстве и 

промышленности. Принципы разума установят новый международный 

политический порядок, характеризуемый равенством, справедливостью. Все 

это позволит моральным добродетелям стать фундаментальными, 

определяющими в отношениях между людьми и народами. XVIII век, век 

Просвещения, естественно, не мог не поставить разум на высокий пьедестал. 

В XIХ веке в России наблюдается настороженное отношение к научному 

и техническому прогрессу. Особенно ярко это проявилось в творчестве 

Владимира Соловьева и Федора Достоевского. Вл. Соловьев, выступая на 

защите своей магистерской диссертации в 1874 году, предупреждал 

человечество, что технический прогресс, увлекаемый капиталом и 

подчиненный политическим интересам, может стать гибельным для 

человечества. Наука, рационализм, по мнению Достоевского, ведут лишь к 

созданию «муравейника», без нравственности они не способны создать 

социальную гармонию. Утверждение материальных отношений высшей 

ценностью приводит человека «до совершенной безличности, до 

совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от 

всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только 

можно вообразить» [4, с. 194.]. Имея в виду всевозможных уголовных и 

политических преступников, великий русский писатель говорит: 

«…настоящие монстры могут быть очень развитыми, прехитрыми и даже 

образованными людьми» [4, с. 219]. 

Взгляды русских мыслителей 2-ой половины XIX века на взаимодействие 

науки и культуры получили продолжение в деталях и потребностях в 

антиутопических романах века. Если в эпоху Просвещения считалось, что 

наука, рациональность в будущем решать все социальные проблемы, то в 

антиутопиях они создают трудноразрешимые ситуации. Евгений Замятин в 

романе «Мы» утверждает: в будущем разум, порядок, наука и логика 

создадут адское существование для человека. Олдос Хаксли в романе 

«Дивный новый мир», опубликованном в начале 30-х годов прошлого века 

говорит о выдающихся в будущем достижениях в медицине, 

промышленности, быту, средствах массовой информации. Но этот мир не 

радует автора, так как в нем разум уничтожает мораль, свободу, превращает 

человека в авторегулируемый робот. Образуется высшая элита, «альфа-

плюс», которой полностью подконтрольно население планеты. В XXI веке 

то, что предполагалось Хаксли, осуществляется в современном 

информационном, технологическом, постнеокапиталистическом обществе. 

Научные и технологические достижения используются не столько на 

решение всех социальных проблем, сколько на установление мирового 

господства антидемократических сил, которые условно можно назвать 

антихристом. Антихрист ведет человечество и самого себя к Армагеддону. 
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Мировые антидемократические силы заинтересованы в развитии 

аморализма в обществе, росте атеизма. Духовность, как органическое 

соединение высокой нравственности и религиозных чувств, является врагом 

№ 1 для мировой финансовой элиты, для которой главными ценностями 

являются власть и деньги. Легализация наркотиков и однополых браков, 

смена полов, пропаганда насилия и современного шоу-бизнеса – 

продуманные, разработанные, хорошо оплачиваемые средства борьбы, 

направленные против общечеловеческих моральных норм и принципов. 

Запад пытается навязать чуждые ценности для российского народа, которые 

не приемлемы не только для россиян, а для народов всего мира. 

«Антихристово войско» ведет войну в мире против всех по разным 

направлениям. Иоанн Богослов в своем Откровении описал образ 

Антихриста, который полностью совпадает с образом Антихриста XXI века. 

Иоанн Антихриста зовет зверем, который «обольщает живущих на земле» и 

предписывает всем выполнять только его повеления. Никто не имеет право 

делать то, что не «начертано» на их «челе» [5, с. 1337]. В антихристовом 

обществе Божья истина заменена ложью, распутство и бесстыдство – стали 

нормой жизни. Гомосексуализм разрушает семью, «мужчины, оставив 

естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на 

друга, мужчины на мужчинах…», так же «женщины… заменили 

естественное употребление противоестественным» [6, с. 1227.]. Читая 

Библию невольно на ум приходит аналогия к событиям, описанных в ней, с 

сексуальной революцией, происходящей в современном мире. В Библии дан 

большой перечень пороков, распространению которых содействовали 

пророки антихриста: «исполнение всякой неправды, блуда, лукавства, 

корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 

злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, 

изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, 

нелюбовны, непримиримы, немилостивы» [6, с. 1227]. 

Армагеддон может наступить не только в результате коллапсического 

свертывания нравственности. Реальная угроза человечеству возникла в связи 

с появлением средств массового уничтожения людей, экологического 

кризиса, как непосредственного следствия высоких темпов роста 

промышленного производства. Современный человек с большой тревогой 

наблюдает загрязнение планеты, кислотные дожди, глобальное изменение 

климата, истощение озонового слоя, растущий дефицит пресной воды, 

истощение природных ресурсов и т. д. Негативные последствия научно–

технического прогресса, терроризм, сексуальная и социальная революции 

порождают чувства цинизма и безнадежности. Социальные революции типа 

оранжевых, желтых, красных не являются следствием внутреннего развития 

общества, а провоцируется, поддерживаются внешними силами, 

преследующие определенные политические, экономические цели. 
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Решение мировых глобальных проблем затрудненно, а может быть не 

возможно в условиях существующей социально – политической обстановки 

на нашей планете. Не случайно современный английский историк 

Э.Р. Томпсон заявил об «отвратительных сыновьях и дочерях 

отвратительной буржуазии, творящих свое отвратительное дело» [3, с. 242]. 

Томпсон не одинок в высказывании подобной оценки «сущного» в 

капиталистическом способе хозяйствования, сосредоточенном на 

постоянном стремлении увеличения прибыли. Уродливо искажается 

природа, внутренний мир человека, вовлеченного в процесс беспрерывного 

обогащения. Для реализации этой цели все средства хороши, 

останавливаться нельзя – это гибельно для подобного бизнеса. Современное 

западноевропейское общество избегает при характеристики своего 

политического устройства слов буржуазия, капитализм, империализм, 

предпочитая им другие названия – либеральное, демократическое, 

цивилизованное и т. п. 

В современной мире ведется организованная атака против духовности 

людей на разных направлениях путем пропаганды, разрушающей 

общечеловеческие моральные нормы и правила поведения. Необходимо, 

разоблачая лживую, лицемерную демагогию мировой финансовой элиты и 

их апологетов, противопоставить им духовность народа, фундаментом 

которой является моральные абсолюты, заложенные в природу человека 

самим Богом. Человечество погибнет, если оно перестанет двигаться к тому 

будущему, которое озарено светом высокой духовности. Исход борьбы 

материи с духом трудно предсказать, возможны разные варианты. Мы, 

оптимисты, верим в победу добра над злом, торжество понимания счастья, 

как справедливости, любви, равенства, творчества. Когда гуманизм из мифа, 

надежды, веры – превратится в реальность. 

Многие ученые – гуманитарии считают возможным решение 

нравственно-эстетических проблем техногенного общества при переходе от 

техносферной модели развития социума к ноосферной. Техносферное 

общество формирует эгоистическую и гедонистическую личность, не 

способную эффективно содействовать решению глобальных проблем 

человечества. Исторической необходимостью является формирование 

ноосферной личности, обладающей новым ноосферным сознанием. Переход 

на ноосферный путь развития обеспечит коэволюционное развитие общества 

и биосферы «в соответствии с разумными потребностями людей с учетом 

законов функционирования и развития биосферы» [8, с. 213]. Для 

достижения данной цели необходимо большое внимание развитию 

гуманитарного образования, которое должно преодолеть эгоистические 

интересы крупнейших корпораций. Выдающийся российский ученых 

академик Д. Лихачев был уверен, что XXI век будет веком гуманитарных 

наук. Вступить в эпоху ноосферы может только высокоинтеллектуальное 
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общество, каждый член которого будет иметь широкое не только 

специальное, но и гуманитарное образование.  

Концепция ноосферной цивилизации подробно изложена 

Моисеевым Н.Н. в монографии «Судьба цивилизации. Путь разума», 

изданной 2 000 году в издательстве «языки русской культуры». Наряду с 

этой теорией все большее распространение получает позиция, которая 

утверждает «неизбежность продолжение биологической эволюции человека, 

связывая новые перспективы с конвергентным развитием нано-, био-, инфо- 

и когнитивных наук и технологий, для обозначения которого используется 

аббревиатура «НБИК» [9, с. 37]. Рассмотрение человека только со стороны 

нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий ведет к 

утверждению реальности трансформативного процесса. Человек предстает 

как «трансформер», меняющий формы своего бытия, а точнее он «исчезает» 

(«конец света»), чтобы появится космическому монстру, лишенного чувств и 

состраданий. Технологический подход изучения эволюции человека не 

должен означать преодоление его «человечности». Нужно развивать 

гуманитарное образование, опираясь на гуманистические идеи 

отечественных и зарубежных педагогов гуманистов. В современном 

российском образовании и воспитании фундаментальную роль должны 

сыграть высшие нравственные приоритеты. 
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Кайрологічне осмислення католицькою церквою 
сучасної кризи універсальних цінностей 

 

Сьогодні перед усім глобалізованим світом надзвичайно актуальним 

постає питання побудови суспільного устрою, базованого на засадах 

справедливості та визнання найвищої цінністі людської особи. Однак, через 

домінування в сучасному світі виключно критерію власності і корисності, 

людина, її гідність і права, а також універсальні цінності постають перед 

серйозною небезпекою абсолютної ігнорації, що ставить під сумнів саме 

поняття справедливості. Християнська антропологія трактує поняття 

справедливості як «постійне і тверде бажання віддати Богові і ближньому те, 

що їм належить» [1, с. 429]. Із суб‘єктивної точки зору, справедливість 

втілюється у поведінці, в основі якої лежить прагнення бачити в іншому 

особу, натомість, з об‘єктивної точки зору, вона становить головний критерій 

моральності міжособистісного і суспільного середовища. 

Аналізуючи стан дотримання людських цінностей та причини 

«випаровування цінностей», кардинал Курт Кох виділяє дев‘ять аспектів 

сучасного суспільства: 

– Плюралізм цінностей і конкуренція цінностей: плюралістичне 

суспільство; 

– Байдужість до цінностей і домінування певної цінності: суспільство з 

нейтральним світоглядом: 

– Успіх як найвища цінність і прикре становище неуспішних: суспільство 

успіху; 

– Катастрофічний брак жіночих цінностей: переважно патріархальне 

суспільство; 

– Приватизація цінностей: диференційоване суспільство; 

– Стійкий імунітет проти етичних цінностей: технізоване суспільство; 

– Товарні стосунки чи товариські стосунки? Телевізоване суспільство; 

– Інституалізація людських цінностей: професіоналізоване суспільство; 

– Зникнення авторитаризму і високий рівень індивідуалізму: вільне 

суспільство [2, с. 103-122]. Безумовно, в сучасному плюралістичному 

вільному та, водночас, секуляризованому суспільстві умовою порятунку 

людських цінностей стає здатність та готовність як суспільства, так і Церкви 

до конструктивного діалогу. 

В контексті сьогодення християни Європи постають перед низкою 

викликів, серед яких: історичний, еклезіальний, екуменічний, культурний, 
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національний, етично-політичний [2, с. 199-208]. Всі ці виклики є 

своєрідними знаками часу, які важливо усвідомити і на основі кайро 

логічного осмислення спробувати відкрити нові горизонти для відродження 

християнського бачення людських цінностей. В даному контексті, як 

зазначає папа Франциск: «йдеться про серйозну відповідальність, оскільки 

деякі реалії сучасності, якщо не знайти для них ефективних розв‘язків, 

можуть викликати процеси дегуманізації, які потім важко буде повернути 

назад» [4, с. 44-45]. Сучасне людство перебуває у стадії переломного 

історичного моменту, який, з одного боку характеризується значним 

поступом в галузі науки, освіти, високих технологій, новітніх засобів зв‘язку, 

а з іншого боку, спостерігається зростання деяких суспільних паталогій, 

зокрема, насильства, соціальної апатії, ненависті, нетолерантності, наслідком 

яких є суспільна несправедливість. Для подолання характерних для сучасних 

суспільств негативних проявів та відродження людських цінностей і, в першу 

чергу цінності та гідності людини, папа Франциск пропонує висловити 

кілька категоричних «Ні»: «Ні» економіці виключення; «Ні» новому 

ідолопоклонству грошам; «Ні» грошам, які правлять замість служити; «Ні» 

суспільній нерівності, яка породжує насильство; «Ні» егоїстичній нудьзі; 

«Ні» безплідному песимізму; «Ні» духовній світськості; «Ні» війні між нами 

[4, с. 46-82]. 

Опираючись на риторику соціальної доктрини церкви, можна 

стверджувати, що такі цінності, як істина, свобода і справедливість 

народжуються і зростають із внутрішнього джерела любові. Життя людей у 

суспільстві впорядковане , воно дає плоди добра і відповідає потребам 

гідності людини тільки тоді, коли в його основі лежить правда; коли воно 

керується справедливістю, тобто реально дотримуються права і виконуються 

відповідні обов‘язки; коли його надихають самовідданістю, а потреби інших 

приймають за власні; коли воно зміцнюється в єднанні духовних цінностей і 

турбот про матеріальні потреби інших; коли його свободи не обмежуються, 

що відповідає гідності кожної людини, розумна природа якої спонукає взяти 

на себе відповідальність за власні дії. Такі цінності становлять стійку та 

міцну опору життя і діяльності людини: вони визначають якість усіх 

суспільних дій та інститутів.  

Сучасний стан занепаду християнських цінностей викликає в людини 

«світоглядну нудоту», в суспільній свідомості « проглядається ніцшеанська 

перспектива «вмерлого бога». Однак, зазначає М. Маринович: «час 

прозріння не за горами… трагедійний занепад нашого духу невдовзі 

зміниться на стрімке його піднесення», адже « Ніч найтемніша перед 

світанком» [3, с. 37]. Головне – подолати свої антипатії, зрозуміти закон 

Христової любові і не втратити «кайрос». Відтак, надзвичайно актуально 

сьогодні звучить заклик папи Франциска: «Вчинімо це сьогодні! Не 

дозвольмо вкрасти в нас ідеал братньої любові!» [4, с. 82].  
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Розрізненість між минулим та сьогоденням в 
філософії історії  

 

Метою цієї роботи є спроба окреслити постмодерністське бачення 

поняття «розрізненість», викладене у працях одного з найяскравіших 

представників сучасного постмодернізму – Франкліна Рудольфа Анкерсміта 

[1, 2]. Не минуле як таке, а саме розрізненість між минулим і сьогоденням, 

стає у трактуванні Анкерсміта об'єктом історичного досвіду.  

Філософ вважає, що парадокс філософії історії полягає в тому, що вона 

завжди сильно залежала від цієї категорії розрізненості, але завжди 

відмовлялася надати вказаній розрізненості роль, яку вона повинна грати у 

філософсько-історичних дослідженнях. Центральність цієї ролі обумовлена 

тим, що в ході пізнання історії ми не «пристосовуємо» світ під себе, що було 

властиво історизму з його трансценденталізмом, а досліджуємо те, що було 

частиною нас самих, але стало раптом дивним, чужим і невідомим. На 

підтримку своєї позиції Анкерсміт наводить приклад з теорії психоаналізу 

Фрейда, де останній порівнює перцептивний апарат нашої свідомості з 

особливим записником, в якому наш життєвий досвід збережений так само, 

як і відбиток деякого предмета на воску. На думку Фрейда так пишеться 

історія нашої психіки: травматичний досвід і поведінка невротика ідентичні. 

У результаті отримується досвід нашого психічного минулого, який ми 

переживаємо безпосередньо і який доступний нам у будь-який момент життя 

як у свідомому, так і в несвідомому, тому що він – невід'ємна частина нашої 

психічної конституції. Так само історичний досвід доступний нам у будь-

який момент життя, і відкривається він в особливому історичному почутті 
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(описаному Ф. Мейнеке і Й. Хейзинга), яке Анкерсміт називає почуттям 

ностальгії. Він вважає, що історична репрезентація вимагає наявності 

незалежно-даної історичної реальності, тобто такої, яка мала б чітку 

структуру референції. Її дуже довго шукали в інших системах філософії 

історії, подібних марксовій і гегелівській. Але насправді, на його думку, її 

може дати тільки досвід розрізненості, який відкривається в ностальгічному 

переживанні минулого.  

Зазначимо, що «категорія розрізненості» Анкерсміта існує в філософії 

історії давно, вона завжди означала межу між минулим і майбутнім, але, 

можливо, не була офіційно введена як поняття. Постмодерністська філософія 

історії в результаті досліджень Ф. Анкерсміта здійснила цю процедуру, і сам 

Анкерсміт назвав вказану категорію структурою писання історії. Не можна 

сказати, що до теоретиків філософії історії постмодерна ніхто не шукав 

подібну структуру. Швидше вірне протилежне твердження: ці пошуки велися 

постійно. Е. Пітц, наприклад, у статті «Історичні структури» досить детально 

розглянув цю проблему і запропонував свій спосіб її рішення. З його точки 

зору, структурою писання історії є принцип корелятивності зв'язків між 

мотиваційними комплексами особи, відтворюючими вірну картину її 

мотиваційних горизонтів і разом з цим картину усієї досліджуваної 

історичної дійсності. Структура, що розуміється таким чином, «відкриває 

перед істориком шлях, який допоможе здійснити об'єднання усіх сучасних 

історичних знань в цілісну картину… саме тут лежить ключ до створення 

універсальної історії» [4, с. 171-172]. Акцент, отже, робиться на мотивах дії 

людини, і сама теорія виконана у рамках теорії дії. Структура ж в розумінні 

Анкерсміта вписана в теорію приміток Р. Барта, що характеризується 

мобілізацією ірраціонального і тривіального в історії. Натягнення структури, 

а саме рух центру аналізу в загальному дослідницькому полі філософії історії 

як би від низу до верху, від старого до нового, детермінує, на думку 

Анкерсміта, еволюцію філософії історії. Так, наприклад, колишній центр 

значень в дослідженні всесвітньої історії, що трактувалася теологічне, у дусі 

історії порятунку світу, помалу зміщувався до історії окремих націй Ранке, 

далі до економічної і соціальної історії Маркса і, врешті-решт, сьогодні 

знаходиться, на думку дослідника, в зоні історії ментальностей. Колишній 

центр значень поступився місцем тому, що раніше здавалося безглуздим. Він 

змушував філософію історії розвиватися у рамках структури, що відділяє 

реальність минулого від реальності сьогодення, що трактує межу між ними 

як перехід від одного до іншого. Сьогоднішній центр, навпаки, створює нову 

реальність минулого, акцентуючи увагу на відмінності між минулим і 

сьогоденням і заперечуючи перехід від першого до другого. На думку Ф. 

Анкерсміта, тут постмодерністська філософія історії і вся філософсько-

історична наука взагалі, виходить на якісно новий рівень досліджень, що 

залишає позаду наративізм і акцентує увагу на аналізі персонального досвіду 

і його наслідку – колективному історичному досвіді.  
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При досвіді розрізненості між минулим і сьогоденням відстань між одним 

і іншим зберігається, але в той же самий час минуле знаходиться 

безпосередньо у межах сьогодення. У цей момент лінійний час і вічність 

неначе співпадають, і разом з ними зникає і наратив. В результаті 

історізується і об'єктивується не само минуле, а згадана відстань між 

минулим і сьогоденням, і саме вона стає об'єктом історичного дослідження. 

«Як рів з водою покритий взимку товстим шаром льоду, так минуле покрите 

товстою корою наративних інтерпретацій, і історичні дебати завжди є дебати 

про компоненти цієї кори, а не про саме минуле, заховане під нею» [1, с. 59]. 

Насправді ж має бути здійснений акт дослідження безпосередньо минулого. 

Матриця ностальгії повідомляє історикові знання того, що упущено в 

міркуваннях про історичний наратив. Але правила наративу не універсальні, 

говорить Анкерсміт. Досвід відмінності між минулим і майбутнім, вважає 

він, показує, що існує установка по відношенню до минулого, яка не лише 

вільна від наративу, але і протистоїть йому.  
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Естетична імперативність через призму онто Ін-се 
 

Вплив краси на людину пов‘язаний з глибоким переживанням радості, 

натхнення, душевним підйомом і задоволенням. Це обумовлює його цінність 

для людського життя. Розкриття, пізнання краси світу, створення і 

утвердження її в житті сприяє розвитку творчої активності людини. 

Прекрасне, проникаючи в глибини людської особистості, сприяє 

формуванню її високих почуттів. Звідси витікає значення прекрасного в 
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етичному вихованні особистості, її цінних орієнтацій. Ще Платоном 

помічено, що краса є, ніби сяйво Істини. Цей постулат втілився в ідеї 

калокагатії [1, с. 491-557], де поєднується добре і прекрасне, як два схили 

однієї гори, завдяки чому людина має нагоду підноситися: «На вершині 

цього синтезу, … добре і прекрасне стає предметом споглядання, їх живий 

симбіоз виражає повноту буття і породжує красу [2, с. 5]». Проте в 

буденному житті людина мало рефлексує над красою і забуває, що світ 

чарівний, а так само в існуючій можливості підноситися в плині та суєтності 

свого буття. У християнській естетичній думці це називається ухиленням від 

істинного шляху або гріхом. Але світ влаштований таким чином, що рано чи 

пізно обставини, в яких живе людина: культурні, соціальні, економічні, 

політичні тощо, – змусять людину згадати про те, що необхідно повернутися 

до істини.  

Не дарма істина є однією з найважливіших цінностей у людському житті. 

А як можна людині повернутися до істини? Якщо наслідувати Платона, а 

потім християнську естетику, повернутися до істини означає звернутися до 

краси: «У отців божественна Краса – категорія основоположна, біблійна і 

богословська; виходячи з неї, краса світу постає наче богословською 

реальністю, трансцендентною якістю буття, аналогом істини і добра 

[2, с. 31]». Тому людина немов би «вростає» в об‘єктивно прекрасне, котре 

саме в процесі формування людини було сприятливим для неї. Це її 

«спорідненість» з прекрасним і пояснює, чому людина і її життя, кінець 

кінцем, – вищий критерій краси: «Прекрасне прямує нам назустріч, стає 

інтимним, близьким, поріднюється із самою природою нашого буття [2, 

с. 25]».  

Як не здивуватися проникливості М. Чернишевського, який стверджує, 

що «прекрасне є життя, і найближчим чином, життя, що нагадує про людину 

і про людське життя [3, с. 75]». Отже, можна припустити, що в основі світу – 

в його структурах, природних, суспільних, духовних – лежать два механізми: 

перший механізм – це краса, а другий механізм – це той, що примушує 

людину рано чи пізно згадувати про красу і діяти в логіці краси. Чому 

виникає такий механізм? Що він собою являє і як діє на людину? Це ті 

питання, на які орієнтовано дане дослідження. 

На нашу думку, механізм, який зоорінтовує до краси, виникає тому, що 

людина володіє свободою волі. Проте дуже часто людина обирає шлях, який 

веде її до задоволення в першу чергу біологічних потреб, і саме в цьому сенсі 

людина втрачає свою свободу, уподібнюється тварині і нічим не 

відрізняється від неї. Більш того, обираючи шлях, як вказав В. Маяковський, 

«протоптанней и легче [4, с. 349]», людина іноді чинить гірше за тварину, 

прагнучи діяти в логіці фізичної і економічної доцільності. Але якби людина 

діяла тільки відповідно цій логіці, людство давно б виродилось. Тому є 

механізми, які примушують людину діяти ніби парадоксальним чином, 
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відступаючи від логіки економічної і природної доцільності. Перш за все, це 

є естетичні імперативи. 

У всіх проявах естетична імперативність є, з одного боку, дуже 

важливою, може, навіть фундаментальною, з іншого боку, вона прихована за 

багатьма явищами. Тому виникає необхідність досліджувати все 

різноманіття модусів естетичної імперативності в життєдіяльності людини. 

Класична наукова і літературна спадщина, а також роботи сучасних 

українських вчених дали основу для дослідження естетичної імперативності 

не тільки в мистецтві, а й як одного з модуляторів в поведінці і діяльності 

людини, зокрема економічної. У контексті запропонованого 

міждисциплінарного підходу виникає об‘єктивна необхідність розгляду 

особистості в контексті онтопсихології А. Менегетті [5-7]. Перспективність 

запропонованого дослідження полягає в можливості розкриття ще однієї 

грані онто Ін-се через механізм естетичної імперативності, як дієвого 

принципу воління до прекрасного, який латентно координує індивідуума в 

повсякденному житті. 
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The study of gender policy in Ukraine 
 

The gender stereotypes that prevail in the Ukrainian society cause the 

disadvantageous position of women in the politics, on the labor market and in 
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other spheres. The occurrence of sexism in the advertisements and mass media 

aggravates and strengthens the idea of passivity, subordination, dependence and 

defendlessness of women before men. 

The purpose of our article is to analyze the attitude to women‘s rights in our 

country, to explain what is a gender policy in a whole, and to show the results of 

the poll which was hold among the students of Tavria 

StateAgrotechnologicalUniversity ; and finally to talk about the measures which 

can change the situation in this question. So, gender policy is a policy which aims 

to give women and men equal rights and opportunities in all spheres of public and 

private life. Gender politics is always a reflection of the specific social and cultural 

reality. 

The principle of equal rights of women and men is stipulated in the 

Constitution of Ukraine. Specifically, Article 24 guarantees equal rights and 

opportunities to all citizens and prohibits restrictions on grounds of gender. Article 

24 states: ―Equality of the rights of women and men is ensured by providing 

women with opportunities equal to those of men, in public and political, and 

cultural activity, in obtaining education and in professional training, in work and 

its payment‖[1]. 

By regret, the situation in our country is not always complying with the 

Constitution. Discrimination against women and the violation of their rights are 

observed in all areas of society. 

According to the data of the Department of Civil Service in Ukraine, in the 

legislature we can find only 5.1 percent of women, among the heads of central and 

local executive bodies – 7 percent, among the owners of the largest Corporate 

Business structures there are no women at all, among the owners of small and 

medium businesses there are 20 percent of women.[2] 

Women's wages are almost at 30% less than men‘s one. It is very difficult to 

find a job for women, because the employer gives the preference to men. The 

media highlights the stereotypical image of women and men.  

The opinion poll which was hold among the students of TSATU showed the 

ambiguous result. Here they are: 

 

Questions men women 

Can men and women receive the same salary for the same 

work? 

84% 100 

Can women held a leading position in management? 86% 100 

Do you think that the work results depend upon the sex of the 

person? 

7

8% 

2

1% 

Can women be more educated than men? 91% 100 
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Do women think that men limit their rights? 70% 65% 

If a man and a woman are the co-owners of business, can they 

work together without any serious conflicts? 

1

00% 

1

00 

Should there be an equal share of men and women in Supreme 

Council? 

2

8% 

4

5% 

Can women be the President of Ukraine? 35% 100 

 

As you can see the men of our university have standard opinion. They do not 

think that women must have the equal rights with men. We find discrimination in 

the questions of salary, leading position in business, education, and politics. 

By the way, Ukrainian scientist‘s research has found that gender policy causes 

physical and psychological harm to women as well as men. In the men‘s blood the 

level of testosterone steadily decline, and in the blood of women increase, but the 

most interesting thing that psycho-emotional behavior of women is becoming 

more aggressive, and men‘s behavior becomes mild. Scientists predict that in the 

next millennium gender differences at the biological level will be minimized. 

For the first time in the history of independent Ukraine, the issue of gender 

equality is reflected in the activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine in 2003 

in section 2.2. "Creating conditions for the full harmonious development of man‖, 

then the President of Ukraine issued a decree in 2005 "On improvement of central 

and local executive bodies on ensuring equal rights and opportunities for women 

and men" and Supreme Council of Ukraine in 2005 adopted the Law of Ukraine 

"On ensuring equal rights and opportunities for women and men." 

These were the first steps aimed at acknowledging of women‘s rights. We 

think that changes must be started in the family. The great attention to this problem 

has to be paid by mass media and culture. 

Equality between men and women is an integral part of human rights; it is also 

a prerequisite of democracy and social justice. 
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Сакральне у жіночому одязі 
 

Від самого появлення людини мода впевнено і назавжди зайняла своє 

місце у її житті. Людина за будь-яких умов знаходила час і сили прикрасити 

себе і своє житло. І якщо про дуже давні форми костюму ми можемо судити 

лише по прикрасах і аксесуарах, то про традиційний слов‘янський одяг 

охочіше розповідає полотно, бо будь-який одяг, як межа людського тіла між 

зовнішнім і внутрішнім, як медіатор, що розмежовує фізіологію і тілесність 

від культури та соціуму, завжди починається саме з нього.  

Тканина завжди відділяла людину від світу хаосу, світу дикої природи, і 

саме у полотні яскраво проявляється дивовижна співтворчість людини і 

вищих сил. Тканина як оберіг мала сакральне значення, наприклад, у 

родильній обрядовості: новонародженій дівчинці пуповину повитуха 

перерізувала на гребні від куделі, щоб з неї вийшла добра пряля; шматок 

тканини, який називається крижмою (біла тканина, в яку сповивають дитину 

хрещені батьки після обряду хрещення) хрещена мати дарує дитині тощо. 

Полотно для давніх слов'ян – світ Яві, а вишивка на ньому є інформацією 

зі світу Праві, яку жінка-вишивальниця отримує від Богів і своїх предків. 

«Ниткою долі» (поняття, яке є сталим у міфологіях світу) тут виступає 

звичайна нитка.  Саме ж значення нитки, клубка ниток навіки закарбоване і 

в текстах казок: чарівний клубок, як правило, вказує дорогу головному 

героєві, або ж шлях до того світу (тобто цю символіку можна тлумачити і як 

символ життєвого шляху людини, і як символ зв‘язку з потойбічними 

силами, коли нитка поєднує героя з представниками роду у потойбічні).  
Вважалося, що коли у руках вишивальниці нитка починає плутатися, це 

свідчить про те, що жінка щось не те подумала, і нитка повертає її думки 

назад. Отже під час вишивання жінка виступала провідником божої енергії, 

енергії роду і, закладаючи вишивку, вона закладала потрібний їй образ у 

виріб. Саме у цьому проявлялася побутова магія вишивки і вишитих 

полотен.  

Предки не використовували п'яльці, – вони вишивали лише на руках. Це 

пояснювалося тим, що п'яльці наділені тими ж властивостями, що і захисний 

обрядовий круг, через який усередину кола не може зайти нічого поганого 

чи ворожого з інших світів. П'яльці ж – це коло, і тому не можна підживити 

енергією життя той образ, який вишивався всередині кола, а жінка, 

вишиваючи на п'яльцах, постійно встромляла голку вниз полотна, що 

символізує світ Наві. Нагадаємо, що сенсом вишивки є проводження в 
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Явний світ енергіъ зі світу Праві, отже наші предки вишивали на руках, 

наповнюючи полотно енергією життя.  

Давайте згадаємо, як були одягнені жінки древніх цивілізацій: гречанка – 

в хітоні, єгиптянка – в калазірісі (шматок матерії, обгортають фігуру від 

щиколоток до грудей, підтримуваний однією або двома бретелями), 

римлянка – в туніці, жінка Індії – в сарі, японка – в кімоно. Отже і жіночий 

одяг слов'янки також був незмінно довгим: наче земне тяжіння подовжило 

поділ, рукави, кисті паску... Земля наче притягувала до себе жіночу фігуру, 

ставала її продовженням і виникав мов би договір про родючість всього 

сущого і людини. Довгий жіночій одяг асоціювався з природою, глибинною 

наступністю життя, містячи у собі і хтонічну холодність, і витончену красу, 

і бездіяльну пишність. І не зважаючи на те, що довге прийнято вважати 

незручним, саме ця форма жіночого одягу в більшості країн світу 

протрималася аж до XX століття і повертається в ужиток сьогодні. Чому?  

Бо секрет її в умінні носити: повсякденні сорочки були розраховані на те, 

щоб їх можна було підіткнути за пояс, вузькі довгі рукави зафіксувати на 

зап'ястях, довгополі вовняні спідниці і шуби збирають більше тепла, а якщо 

говорити про волосся, то довге зібрати значно простіше, ніж укладати 

коротке.  

Поняття «замкнене» і «розімкнене» становили особливу містичну пару у 

жіночому одязі. Усе замкнене вважалося оберегом. Найбільш виразним 

атрибутом одягу, який фіксував положення між профанним і сакральним, 

був пасок. Його семантика була тісно пов'язана з ідеєю плодючості, 

сексуальної сили, дітонародження, пояс часто фігурує в дівочих ворожіннях 

про весілля. Ритуальне розв'язування червоного паску, переступання через 

нього мало полегшити пологи.  

Також наші предки остерігалися розмикати без потреби воріт і манжети 

сорочок, бо розімкнені вони, як і пасок, відкривали шляхи ворожим силам. 

Замкнений подол сорочки, спідниці також має сакральне значення, бо є так 

званим обережним колом, що забезпечує жіноче здоров‘я і гарну 

репродуктивну функцію. Шви, як і кінці одягу, зазвичай старанно 

прикрашалися, і тут вишивка слугувала бар'єром і оберегом.  Іноді нитка 

могла з'єднувати фрагменти тканини, не зшиваючи їх, а лише притягуючи 

встик. Цей, так би мовити, «анатомічний» прийом указував на те, що одяг 

ставав не тільки другою шкірою, але і другим організмом, аватаром тієї чи 

іншої особистості.  

Для наших предків естетика і необхідність були майже нероздільними 

поняттями. Червоні, чорні, золоті і лазурні кольори у костюмах, вишивка 

білим по білому – усе це давало відпочинок очам від буйної літньо-весінньої 

зелені, нестримного золота осені і безкраїх білих снігів. Предки знали, що 

коли оку є за що «зачепитися», будь-які злі помисли безсилі, бо розсіюються 

десь у строкатих клітинах плахти, зачіпаються за ткані або вишиті ромби з 

гачками, згоряють у жарі тканих вогняних хрестів. Але не тільки те, що було 
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видно людському оку захищало свою господиню, при цьому підкреслюючи 

її статус. Мережки, рядки, мереживо і, знову таки, вишивка є прикладом 

уваги навіть до тих предметів одягу, яких ніколи нікому не видно, окрім 

самої власниці. Вкладати таку працю в приховане – хіба це не повага і 

любов до своєї жіночої суті? 

Типовою жіночою рисою є постійне прагнення міняти свій образ, у якій 

закладено казкове зачарування раптових перетворень, мімікрії. Наприклад, у 

жіночих головних уборах ми бачимо імітації коров'ячих рогів, пташиних 

крил і хохолків, що прийнято вважати відгомонами тотемізму. У головних 

уборах нараховувалося з десяток окремих знімних елементів, нижні з них 

можна було носити і вдома, верхні – по святах. Відголоски прагнення до 

мімікрії давніх жінок ми спостерігаємо у модних тенденціях сучасності. 

Наприклад, останнім часом в моду увійшли жіночі палантини, з яких можна 

спорудити все, що завгодно, від стильно зав'язаного шарфа до зручного 

капюшона, сукні-трансформери майже зовсім стали класикою. Отже 

багатофункціональний одяг має набагато глибше коріння, ніж нам здається. 

Гардероб слов'янки дійсно був дивно об'ємним: тут і перша, перешита з 

материнської, неоковирна одежинка, і яскраві вбрання дівочої пори, 

лебединий убір нареченої, багатий, важкий від дорогої обробки костюм 

статної молодої жінки, зручне плаття господині і матері, приготований ще в 

юності, смертний вузол. Отже свій одяг був і для горя, і для радості, і для 

усіх важливих подій у житті жінки, будучи при цьому символом очікування, 

знаком солідарності, міг виражати покірність чи незалежність, прохання 

тримати дистанцію або запрошення до знайомства.  

Безсумнівно, зазираючи в минуле, можна почерпнути масу ідей, для того, 

щоб, використовуючи новітні технології, створити індивідуальний жіночий 

образ поза тенденціями, образ, не знебарвлений масовою культурою, не 

обмежений рамками надуманої зручності, безсумнівно національний, 

опрацьований до дрібниць. Уже давно нікого не здивуєш тим, що сучасні 

жінки можуть все, але бути зовні і зсередини частиною історії, наступницею 

багатьох поколінь – це спосіб самоствердження, зустріч зі своєю 

незнайомою, потаємною жіночою сутністю. 

Лысяный А.А., 

студент Одесского Национального Университета им. И.И. Мечникова 
Украина , г. Одесса 

Религия как социальный феномен в трудах 
О. Конта, Е. Дюркгейма и М. Вебера  

 

Оказывается Огюст Конт видел свою главную задачу не в создании 

школы позитивизма, а в создании правильной, по его мнению, религии. Но 

для создания таковой именно и требовалось создание «правильной» науки, –
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такой, чтобы она могла систематизировать весь материальный мир с 

помощью точных цифр и свидетельства ее были бы только о таких 

явлениях, которые можно описать с помощью органов чувств. Таким 

образом, получить положительную философию, и уже из нее 

«дистиллировать» положительную же религию.Социология Конта говорит о 

том, что человеческое общество развивается в три этапа: это Божественный 

период, метафизический и позитивистский. [2, с. 209] На первом этапе все 

объяснялось влиянием богов, на втором – влиянием сущностей, 

олицетворяющих явления природы и на третьем этапе людинаконец- то 

понимали, что ни богами, ни сущностями бытие не объяснить и просто 

записывали все, что наблюдали, находили закономерности, надеясь 

научиться прогнозировать и планировать свою жизнь. Но для чего же все 

эти знания, социология, положительная философия? Для создания 

«социолатрии» –преобразования общества с помощью новой, «позитивной 

религии человечества». Здесь Бог – все человечество, как «Великое 

Существо». Оно почиталось поминанием значимых личностей и значимых 

исторических событий. [5, с.163] 

Эмиль Дюркгейм полагал, что религия не возникла по инициативе 

одного человека, а наоборот, –была плодом коллективной деятельности. И 

если люди говорили о сонмебогов, то имелив виду именно идеальное 

социальное устройство, идеальные отношения, справедливые и прекрасные, 

как и сами боги.[1, с. 207]Мыслитель видел в задачах социологии прежде 

всего потребность в знании социальлных фактов, понимании причин их 

возникновения. Социология долджна была показать эталон гармоничного 

сожительства. Кроме того, социология должна была ответить на вопрос о 

том, почему люди вообще нуждаются в совместном проживании? Дюркгейм 

убежден, что стоки религии лежат в потрібностях сообщества людей, что 

религия является ответом на запрос социума по поводу счастливой жизни, –

сытой, защищенной и снадежно обоснованной технологией выживания. Для 

этого человек выдумывает Бога, как авторитетный источник подбной 

технологии. В качестве таковой и выступают заповеди Моисея, Нагорная 

проповедь Христа, откровения пророков Ветхого Завета, учения Зороастра, 

Гаутамы Будды, транслированный Мухаммедом Коран, пропетаяКришной 

для Арджуны Бхагават – Гита и т.д. Религия, по мнению мыслителя,имеет 

стадии развития. Сначала это фетиш, потом анимизм, затемтотемизм, и уже 

попозже, – сонм богов и,наконец, – единоначальный, единовластный 

Бог.Философ считает, что главной функцией религии является сплочение 

общества. Можно редуцировать любую религию к нескольким основным 

требованиям, необходимым для выживания. Их можно назвать заповідями 

[6, с. 102]. 

Макс Вебер предпринялпопыткусозданияособеннойсоциологии, -

социологиипонимающей. Он полагал, чтонужны не сухиецифры и 

сухойанализ, а нужноучитыватьтакжеинтересы, верования людей, 
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ихэмоции. Ученыйутверждал, что в развитиисоциальных и экономических 

отношений очень важную роль играет религия. В частности, быстрое 

развитие цивилизации Западной Европы, мощный подъем экономики, – 

являются прямым следствием появления протестантизма, идеологией 

котрого является накопление богатства, эффективное зарабатывание. 

Объяснялосьэто тем, что Бог наградил людей талантами не просто так, а с 

цельюихреализации. И показателем активной деятельности человека, его 

бого подчиненности являлся его материальный уровень. Таким образом, чем 

болем человек был богат, тем более он был достоин Божественной 

милости.Отсюда – прямой интерес к подъем у экономики, техническому 

прогрессу. Мыслитель обращает наше внимание на то, что разные религии 

по разному относятся к миру: конфуцианство премлет мир, буддизм 

отвергает, христианство, ислам и зороастризм согласны принять мир, но с 

условием того, что мир покается и искупитсвоигрехиВообще, релігія всегда, 

по мнению Макса Вебера, была зависима от социальных отношений между 

людьми. Так, корда общество перестало бать первобытным, корда оно 

разделилось на группы и появилась частная собственность, то тут же 

появилась и иерархия богов; а корда власть стала монополизироваться 

одним лидером, то политеизм стал превращаться в монотеизм. Философ 

понял, что разные слои общества по разному включают духовне критерии в 

свою жизнь. Крестьяне більше ориентируются на магию, – ведь нужно 

уговорить дождь, чтобы онпошѐл; воины отдают свои голоса за рок и 

судьбу, – ведь их жизнь определяется случаем; ремеслекнники болем всего 

полагаются на свое раціональное мышление, свою способность правильно 

организовать производственный процесс, что бы добиться наибольшего 

успеха. Философ обращает наше внимание на то, что всем религиям 

свойственен сотерический характер, – необходимость искупления, спасения. 

У буддистов сотер, – это сам человек; у христиан, мусульман и иудеев 

спаситель, – Бог [3, с. 304]. Мыслитель делит религии по акцентам на 

оригинального носителя религии. Так, в конфуцианстве носителем является 

организующий мир чиновник; в индуизме – упорядочивающий мир маг; в 

буддизме – созерцающий мир бродячий монах; в исламе – захватывающий и 

побеждающий мир воин; в христианстве – странствующий ремесленник. 

Достойны спасения в православии и католичестве – люди, принадлежащие 

церкви; в лютеранстве и иудаизме – люди, искренне верующие; в 

кальвинизме и исламе – люди, подчиняющиеся предопределению. Во всех 

религиях, – отмечает М. Вебер, – аристократов интересуют аспекты 

религии, связанные с реальным миром, а религия низших слоев общества, – 

эсхатология, потусторонняя грань религиозного учения.По мнению 

М. Вебера современное общесто избавляется от влияния церки во всех 

областях своейдеятельности, в экономике, политике, культуре. 

Происходит«расколдование» мира, все явления уже можнообъяснть с 

научной точки зрения и Божественный Промисел стал неактуален. Человек 
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перестал руководствоваться эмоциями, идеалами, Верой, Надеждой и 

Любовью, а вместо этого пришла ЕЕ величество Прагма, – польза и выгода. 

Человек стал действовать целерационально, стремясь не к спасению души, а 

к выгоде, успеху, матеріальному самоутверждению [4, с. 175]. 
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Презентация лингвоцветовой картины мира 
восточнославянского этноса в Словаре В.И. Даля 
 

В сознании этноса реальная действительность отражается как картина 

мира (Л. Витгенштейн, В. Гумбольдт), то есть целостная система 

представлений о мире, его общих свойствах и закономерностях. Под 

картиной мира в самом общем виде понимают «упорядоченную совокупность 

знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном (а также 

групповом, индивидуальном) сознании» [6, с. 36]. В концептуальной картине 

мира «взаимодействует общечеловеческое, национальное и личное» [5, 

с. 64]. 

Мир не одноцветен, он красочен и многоцветен, он не существует вне 

цвета (Г.Э. Бреслав, Й.Л. Вайсгербер, В. Гумбольдт, Я. Парандовский), 

поэтому заметный фрагмент целостной картины мира составляет цветовая 

картина мира – совокупность представлений человека о мире, отражающихся 

через призму цветовых ощущений, материализующихся посредством речи.  

Картина мира складывается через язык и в языке, в сознании индивида 

формируется языковая картина мира (Е.С. Кубрякова, В.Д. Попова, 

И.А. Стернин и др.). Цветовой еѐ фрагмент – лингвоцветовая картина мира 

(далее ЛЦКМ), которая формируется из фундаментальных понятий цвета, 

которыми оперирует носитель языка в своей повседневной речедеятельности 

при описании зрительного опыта.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_18._%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Картина мира всегда этнически обусловлена. Цветолексика – артефакт 

национальной культуры, и эта сторона ЛЦКМ отражается в толковых 

словарях. Одним из таких словарей является «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля [3]. Словарь фиксирует живую речь 

восточных славян и отражает развитие ЛЦКМ на конец XIX века. 

Складывалась цветовая картина русского этноса тысячелетиями, и, благодаря 

Словарю В.И. Даля, можно констатировать, что к концу XIX века она в 

основном практически сложилась в еѐ современном виде.  

По мнению Берлина и Кея (Berlin, Kay) [2], для наиболее развитых языков 

характерны 11 базовых цветов: белый, чѐрный, серый, красный, розовый, 

жѐлтый, оранжевый, коричневый, фиолетовый, зелѐный, синий. В 

восточнославянских языках, в том числе в русском, базовых цветов не 11, а 

12, поскольку есть в цветовой гамме ещѐ голубой цвет. 

Все эти названия цвета отмечены в Словаре, однако цвет фиолетовый 

выделен Далем в отдельную словарную статью и используется в толкованиях 

к другим цветообозначениям: например, лиловый – ‗светлофиолетовый, 

сиреневый, смесь цвета розового и голубого, голубоалый, алоголубой‘. У 

Фасмера юбагр – ‗алый, фиолетовый‘. Это говорит о том, вероятно, что 

слово уже не воспринимается автором как иностранное. Авторы «Краткого 

этимологического словаря» видят в нѐм заимствование из польского языка 

fioletovy, образованное с помощью суффикса –ow– на базе заимствования из 

немецкого языка. Прилагательное розовый помещено в статью «Роза» и как 

относительное (розовое масло), и как качественное, в значении цвета 

(розовое платье – ‗цвета алых роз‘; розовая лошадь – ‗светложелезистая и с 

медным отливом‘), без их дифференциации, а розоватый цвет – ‗самый 

бледный розовый, или с лѐгким розовым (алым) отливом‘, то есть 

фактически слово розовый в значении цвета существует вполне 

самостоятельно. Оранжевый трактуется как ‗ранжевый, цвета апельсина, 

красножѐлтый, жаркой‘. Название цвета коричневый также не имеет 

отдельной статьи в словаре, оно включено в статьи о коре и о корице, более 

того, отмечено как неправильное, употребляемое вместо коричный. 

Отсутствуют названия бордовый и бежевый, ещѐ не вошедшие в основной 

словарный фонд языка. 

Цветообозначение красный в русском языке с точки зрения 

происхождения занимает особое место. Слова, обозначающие этот цвет, во 

многих языках берут своѐ начало от индоевропейского корня rudh (reudh). 

Они существуют не только в древних языках – санскрите, латинском, 

древнегреческом, но и в современных европейских: французском rouge, 

английском red, немецком rot. Большая часть славянских языков связывала с 

корнем rudh не собственно красный, а оттенки рыжего цвета. В русском 

языке мы до сих пор используем слова со старым индоевропейским корнем, 

например: румяный, зардеться ‗покраснеть‘, рыжий. В Словаре Даля 

находим слова с этим корнем – рудой, рыжий [3, т 4, с. 108]. 



33 

 

Славянские языки этот корень в целом не сохранили, в них для 

обозначения красного цвета используются слова с древним общеславянским 

корнем cerv (укр. червони), старославянское чермный. Красный цвет в 

Древней Руси называли червлѐный, червчатый, червонный, черемный – 

перм. вят. сиб. чермный ‗красный, рудой, рыжий‘ (Она белолица, весновата и 

черемна), а также чермный – ‗червленый, багровый, темно-красный; мутного 

красного цвета; рыжий‘ (Воды чермны, яко кровь). Слова с этим корнем 

сохранились в разной огласовке в некоторых говорах. Как полагают 

некоторые авторы, это результат того, что красную краску делали из особого 

вида червей (червецов). Этот корень не сохранил своего значения в XII-XIII 

веках окончательно был вытеснен словом красный. Все перечисленные слова 

включены Далем в статью «Червь», червоный, по Далю, – слово, характерное 

для южных и западных областей, ‗красный, алый, ярко-красный‘. 

Заметную группу в словаре составляют цветообозначения со 

старославянским корнем багръ-: багровый – ‗червлѐный, пурпуровый, самого 

яркого и густого красного цвета, но никак не с огненным отливом, а с едва 

заметной просинью‘, багряный – ‗червлѐный же, но менее густой, алее, без 

синевы; это самый яркий, но и самый чистый красный‘, багор, багр, багрец, 

багрецовый, также исторически вытесненную словом красный. 

Слово синий ученые пытались связать по происхождению со словом 

таусинный (или тиусинный), которое действительно употреблялось в 

русском языке в значении ‗тѐмно-синий‘, как толкует его и Даль. На самом 

деле таусинный происходит от греческого слова, обозначающего ‗павлин‘. 

Ближе к истине, по-видимому, М. Фасмер [7, т.3: с. 624], который возводит 

слово синий к древнеиндийскому cyamas‗тѐмный‘, ‗чѐрный‘, считает его 

родственным словам сиять, сивый. 

Прилагательное зелѐный помещено Далем в статью «Зелие, зелье» и 

толкуется как ‗цвета травы, листьев, разных оттенков цвета от смешения 

синего с жѐлтым‘, этимологи возводят это слово как общеславянское к 

образованию с помощью «суффикса вторичной прилагательности –ен– от 

zelъ – ‗зелѐный‘» [4, с. 161], то есть Даль в этом случае близок к истине. 

Слово серебристый Даль отмечает не только как относительное 

прилагательное ‗в чем есть серебро, примесь‘, но и как цветообозначение 

‗похожий по виду или блеску на серебро‘ (Серебристый свет луны, 

серебристые волны). 

В словаре В.И. Даля встречаются цветообозначения, вышедшие из 

употребления к XXI веку или принадлежащие какому-либо местному говору: 

жаркой – комментарий отсутствует, встречается только в толкованиях 

других названий цвета; рѐдрый – стар. арх. вологодск. ‗рыжий, рыже-бурый‘, 

о рогатом скоте (Да благословляю я, Василий, дочери своей телицу редру, 

полутора году); рудой – ‗рыжий и рыже-бурый, тѐмно– и жарко-красный‘. 

Надо отметить, что В.И. Даль был внимателен к грамматическим 

особенностям цветообозначений как качественных имен прилагательных. Им 
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отмечено наличие кратких форм: бел, гнед, зелен, красен, синь (Синь кафтан, 

синь кафтан, а дурак-то думал; скинь кафтан, – он его снял да и бросил!), и 

под., наличие форм субъективной оценки со значением 

уменьшительности/ласкательности или недостаточности проявления 

признака – безотносительной степени признака: беленький, белѐшенький, 

белѐсенький, белѐхонький, белѐшенек, белѐхонек; беловатый; синенький, 

синим-синешенек, синехонек, синеватый – ‗синявый, иссиня, с синевою, 

просинью, с синим отливом‘; рыженький, рыжѐхонький (Сама рыжехонька, а 

говорит: у меня каштановый волос), рыжеватый; сивенький, сивѐшенький, 

сивѐхонький (Степь сивым-сивехонька, сивешенька – ковыль дошел, 

побелел) и под. 

Особенно богаты зафиксированные В.И. Далем имена существительные, 

образованные от прилагательных-цветообозначений. Приведѐм некоторые 

примеры: синий – синь, синесть, синева, синета, синедь, синина, синятина – 

‗свойство, качество, состоянье синего‘, синюшник, синьки – ‗васильки‘, 

синеватость – ‗качество синеватого‘ (Синеватость стекла – порок, она хуже 

желтоватости, а в белье – наоборот); зелѐный – зелень, зеленя, озимь, зель, 

зеленица, зеленец, зеленчак, зеленыш – ‗зеленый, недозрелый орех‘, 

зеленчук, зеленок, зеленка – ‗порода некрупных и твердых зеленых яблок‘, 

зеленчук, зельяница – ‗растительная пища или блюдо; овощ, слетье, 

огородина‘, зеленушка, зелянка, зазелень и под. 

Отадъективные глаголы также многочисленны в речи, по наблюдениям 

Даля: синий – синить, насинить, пересинить, высинить, недосинить, 

засинить, иссинить, посинить, подсинить, отсиниться, просинить (весь день), 

синиться, синеть – ‗становиться синим, принимать синету, синий цвет‘, 

синеться (Все поле синеется от васильков); зеленить, зелениться, зеленеть – 

‗становиться зеленым‘; рыжеть – ‗становиться рыжим‘; сиветь – 

‗становиться сивым‘ и под. 

Встречаются отадъективные наречия и слова категории состояния: 

синенько насинила, зелено говорить, зелено жить, зелено в глазах и под. 

Очень широко представлено образование сложных прилагательных, что 

было характерно для русского языка ещѐ до XVIII века. Так, в двух 

словарных статьях зафиксированы следующие сложные существительные и 

прилагательные, образованные на основе словосочетаний цветообозначений 

и конкретных существительных: синеглазка, синеголовник, синетал, 

синеворот, синеворонка, синедушка, синехвостка, синешейка; 

зеленоволосый, зеленогорбый, зеленоглазый, зеленогривый, 

зеленоигольчатый, зеленолиственный, зеленолистый, зеленокровельный, 

зеленокрылый, зеленолапый, зеленолапчатый, зеленолицый, зеленорожий, 

зеленомордый, зеленоногий, зеленорылый, зеленотелый, зеленохохлый, 

зеленочерепный и под. 

Не менее интересна цветолексика, обозначающая различные оттенки 

цвета: зеленобагровый, зеленобурый, зеленоголубой, голубозеленый, 
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зеленожелтый, желтозеленоватый, изжелта-зеленый, зеленокрасный, 

краснозеленый, иззелена красный, искрасна зеленый, зеленопегий – ‗в 

зеленых пятнах, пежинах‘, зеленочерный, чернозеленый, исчерназеленый; 

рудожелтый, рудобурый, рудочерный, рудотемный; тѐмносизый и под. 

Даже такой краткий экскурс в историю восточнославянских языков, 

зафиксированную в Словаре В.И. Даля, позволяет сделать вывод о том, что 

1) ЛЦКМ на конец XIX века представлена достаточно широко; 2) особенно 

полно представлены словообразовательные процессы отадъективных 

сложных слов, а также имен существительных и глаголов; 3) наименее 

представлено создание цветообозначений от названий конкретных предметов 

и процесс метафоризации, что является отличительной чертой XX и XXI 

века. Более тщательное и подробное исследование позволило бы воссоздать 

полностью картину ЛЦКМ и создать словарь ЛЦКМ XIX века. 
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Соціокультурна комунікація чоловіка і жінки в 
сучасному світі: пошуки втраченої Жіночності 

 

Рефлексія з приводу жіночності не нова, вона – вічна. Як вічне саме 

життя у своїх найпотаємніших буттєвих витоках, що сягають початку 

світобудови. Ідея жіночності, так само, як і мужності, – трансцендентна, 

позачасова, нескінченна у своїх численних історико-культурних 
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модифікаціях, й одночасно завжди актуальна з точки зору духовного та 

структурно-комунікативного зрізу функціонування суспільства. Сучасний 

світ давно вже кинув серйозний виклик самій сутності Жіночності, яка є 

віддзеркаленням внутрішнього світу жінки, обмеживши це поняття до суто 

зовнішнього смислу: у значенні додаткового, обслуговуючого концепту – 

привабливості в індустрії моди, косметології, а також в області практичної 

психології – як певного способу поведінки у особистих, міжособистісних та 

ділових відносинах. Що стосується глибинно-духовного змісту поняття 

Жіночності, який апелює до сакральних витоків призначення жінки у світі, 

то сьогодні воно набуло цинічної підміни і сприймається як протирічливе, 

застаріле й таке, що не відповідає духу теперішнього часу. Традиційні 

українські морально-етичні й естетико-культурні погляди стосовно образу 

жіночності дівчини, жінки асоціюються зі скромністю, стриманістю, 

витонченістю, співучою ніжністю, але його сучасне розуміння в 

українському суспільстві, починаючи з ХХ століття й до сьогодні, 

кардинально змінилося на користь визнання таких рис у жінки, як мужність, 

змагальність, войовничість тощо, якими споконвічно характеризувався 

чоловік. Тому, на наш погляд, у часи, коли ми розбудовуємо свою країну й 

намагаємося зрозуміти стратегічний напрям її майбутнього розвитку, 

осмислення сучасних тенденцій суспільної думки з приводу ролі і місця 

жінки в українському суспільстві, необхідність виховання жіночності як її 

сутнісної властивості у взаєминах, особливо з чоловіками, набуває вкрай 

важливого значення. 

Що ж таке Жіночність? Численна кількість мислителів намагалися 

відповісти на це питання, розгадати таємницю жіночої привабливості, її 

надзвичайного впливу на історичний розвиток суспільства, адже відомо, що 

за кожним успішним чоловіком – правителем, політиком, бізнесменом, 

навіть, вченим, стоїть жінка, яка надихає, підтримує, надає поради, завжди 

поряд з ним  і в радості, і в горі.  

Європейська традиція стосовно місця чоловіка і жінки й, відповідно, 

впливу жіночності жінки на неї самої та чоловіка починається з біблійної 

історії про Адама і Єву: коли Бог, вирішивши, що Адаму, якого він створив 

за власним образом і подобою, не добре бути самотнім. Єва була замислена 

Творцем як помічниця, подруга Адама, яка оживотворяє, надає дихання, 

зберігає й вирощує плоди, засіяні Адамом (Адам – івр.        – Син Землі, або 

людина, і Єва – івр.       , Хава – жива, або та, що дає життя) (Бут 1: 26-31) [1]. 

Адам, який уособлює образ Творця, наділений усіма рисами ідейного 

стратега, мислителя, активного, вольового, рішучого, дієвого співтворця й 

підкорювача Всесвіту, для розкриття власних духовних сил і талантів став 

уособленням ідеї мужності. Адам постає як цілісна істота, усе необхідне для 

здійснення вищого задуму закладено в ньому у повній мірі; Єва ж, створена 

з ребра Адама, виступає як його частка: кість від кості, плоть від плоті 

Адама, вона має слухатися його, вести з ним діалог, підтримувати його й 
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надихати, приваблювати ніжністю та красою – щоб надалі плодитися й 

розмножуватися (Бут 2: 18-25; 1 Коринфянам 11: 8-12) [1]. Як частина 

Адама, Єва, безумовно, повторює усі його риси, але у другорядному 

значенні, тому що головна мета її існування полягає зовсім у іншому: 

віддзеркалювати й підтримувати усі динамічні проекти Адама, прикрашати, 

вносити спокій та впевненість в його життя й народжувати нащадків в 

любові й злагоді сімейного затишку. До речи, статеві хромосоми ДНК 

поділяються на чоловічу – XY-хромосому та жіночу – XX-хромосому, і хоча 

X-хромосома у 6 разів більша за розмірами, ніж Y-хромосома, роль 

останньої – надважлива. Можна уявити, що повна інформація про всіх 

живих істот – як чоловічої, так і жіночої статі зберігається саме у геномі 

чоловіка, у жіночому ж ДНК – лише частина інформації. Тому, на наш 

погляд, гіпотетично можна припустити, що без чоловіка наслідування життя 

взагалі неможливе, без жінки – при певних технологіях майбутнього воно 

завжди може відродитися. Зрозуміло, що це вкрай умовне припущення, бо 

дитина виношується в материнській утробі, тобто саме жінка втілює 

геномний проект, але все ж-таки ця модифікація й чіткий поділ на певні 

«обов‘язки» вже на рівні генів вказує на глибинний рівень проблеми 

відносин й призначення чоловіка і жінки. Крім того, сьогодні відомо, що 

саме жінки є носіями прихованих генетичних хвороб, які зчеплені зі статтю 

людини – за своєю здатністю продукувати хвороби X-хромосома займає 

перше місце серед усіх людських хромосом [2]. Цей екскурс у біологію, 

безумовно, не є базовою ідеєю, яка визначає категорію жіночності в її 

високому духовному насиченні, але для нас цікаво, що на мікрорівні наше 

життя має схожі параметри відносно чоловічого й жіночого начал всього 

існуючого.  

Гріхопадіння призвело до розділення чоловіка і жінки як на фізичному, 

так і на духовному рівні й знаменувало початок війни статей, ворожнечі, 

протистояння, протидії жінки чоловікові – можливо, за зраду Адама, який 

звинуватив у своєму падінні не тільки Єву, а й самого Бога, не взявши усю 

провину за спільний гріх на себе – того, хто за призначенням своїм має 

відповідати за двох, закривати собою свою улюблену половинку (Бут 3: 1-

24) [1], [3]. Напевно, саме тоді вперше мужність і сила Адама зазнали 

поразки, й відтоді і донині нові й нові покоління чоловіків мають доводити 

собі, жінці, світові, наскільки вони є мужніми, надійними й відповідальними 

захисниками роду людського. 

Далі історія людства у тій чи іншій мірі відображує цю споконвічну 

ворожнечу, яка оповита неймовірною любовною пристрастю, що кидає 

чоловіка й жінку в обійми одне одного – нерідко проти їхньої волі, й тоді в 

них виникає нестерпне бажання повного єднання-злиття, повернення до 

райського стану блаженної небесної гармонії, яка поєднує протилежності 

чоловічого й жіночого, сонячного й місячного, логічного й інтуїтивного, 

форми і змісту, гарячого й прохолодного, могутнього й тендітного, 
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стриманого й емоційного, сили й слабкості, твердості й гнучкості, активного 

й пасивного, батьківського й материнського.  

Ідея змагання як чоловічого принципу розвитку, прогресу, шляху до 

перемоги, життєвого успіху свого найвищого ступеню досягла у 

давньогрецькій культурі агону (грец. agon – змагання), причому у полісному 

громадянському суспільстві змагальністю відзначені були майже усі сфери 

життя греків; однак, жінки не були причетні до неї, бо займали другорядну 

роль порівняно з чоловіками – вони вели домашні справи й виховували 

дітей. Але грецька міфологія пропонує багато жіночих божеств з чоловічими 

рисами характеру, які на Олімпі іноді здійснюють зовсім не жіночі справи: 

нам добре знайомі войовничі амазонки, Афіна Промахос – боєць передової, 

Артеміда – мисливиця тощо, які не поступаються чоловікам мужністю, 

хоробрістю, вправністю, навіть, силою [4]. Намагання в усьому бути рівною 

чоловікові відтоді крокує через століття й набуває все більшої 

спрямованості у досягненні цієї мети: від християнської ідеї рівності 

чоловіка і жінки у моногамному сімейному союзі, освяченому любов‘ю і 

відданістю одне одному перед Богом (хоча у Євангелії відгукується саме 

прадавня старозавітна ідея, що жінка має слухатися чоловіка, він же 

повинен любити її як самого себе (Єффесянам 5:22-33) [1] – до 

феміністичного руху сьогодення, формування сучасного ідеалу стервозної 

«рокової жінки», конкурентної боротьби жінки з чоловіком у всіх сферах 

життєдіяльності, навіть у воєнній справі.  

Жіночність – це органічне слідування природному призначенню жінки: 

від анатомо-біологічних властивостей до її психологічних особливостей. Не 

можна рядитися у чужий – чоловічий – одяг, це – незручно й недоречно. І 

якщо жінка не пристосована до важкої фізичної праці, то протиприродно й 

аморально в наш час намагатися оспівувати її маскулінні риси: 

спроможність «увійти у хату, що палає вогнем», чи «коня на скоку 

зупинити», чи вправно покласти асфальт – часи, коли жінку безжалісно 

експлуатували як дешеву робочу силу, мають вже піти у далеке минуле. 

Взявши на себе чоловічі ролі, жінка автоматично позбавляє чоловіка права 

вибору та бажання діяти – адже вершити справи є завданням чоловіків. 

Сьогодні варто повернутися до сутності жінки, яка вміє кохати чоловіка й 

народжує дітей, створює сімейний затишок й підтримує чоловіка, вірить у 

нього, не конкуруючи за право першості в усьому. У давньоіндійському 

ведичному вченні йдеться про те, що жінка у своїй долі може перемогти, 

тільки якщо не воює. Згідно Вед, любов і турбота є призначенням жінки, а 

жіноча краса проявляється на трьох рівнях: зовнішньому – як привабливість 

фізичного тіла, внутрішньому – як привабливість тонкої краси, що 

безпосередньо пов‘язана з психічною енергією, й духовному, який 

розкриває глибинну сутність жінки. Жінка вважається джерелом успіху 

чоловіка, мужній чоловік у шлюбі допомагає жінці розкрити в собі 

жіночність [5].  
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Вважаємо, що варто також згадати й повернутися до християнського 

уявлення образу Жіночності, який найглибше розкривається у православній 

традиції й має безпосереднє відношення до української культури. Високо 

оцінюється християнськими філософами ідеал жіночої святості, втіленої у 

образі святої Діви Марії. М. Бердяєв у праці «Філософія свободи» 

розмірковує: «Вічна жіночність є цнотливість Марії, і вона з‘єднується з 

вічною мужністю, з мужністю Логосу (…) Тільки в містичному шлюбі 

розкривається таємниця сполуки Логосу з жіночною душею світу, з землею» 

[6]. Культ Діви Марії визначає святі почуття до Вічної Жіночності, пов‘язує 

земний світ з Царством Небесним. Кожна жінка є втіленням Софії, яка має 

здійснити злиття з Вічною Жіночністю через випробування любові, що є 

найпрекраснішою метою її існування. 

Отже, Жіночність завжди була і буде запорукою великої любові, щастя, 

материнства, внутрішнього спокою, врівноваженості, умовою зміцнення 

сімейних стосунків, злагоди й порозуміння, яке з сім‘ї розповсюджується на 

все суспільство, сприяє його гармонійному розвитку, розквіту й укріпленню 

– отже, час повертатися чоловікам і жінкам обличчям одне до одного, 

уважно вдивляючись у очі коханих з любов‘ю й довірою – до самої сутності 

виявлення в них вічної Жіночності і вічної Мужності. 
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бессмертия 

 

Развитие квантовой физики дало возможность человеку предположить, 

что Вселенная – это большой компьютер, а мир – его голографическая 

проекция. Из этого следует, что в нашем голографическом мире существует 

собственная голографическая модель вещей, которые в самом ближайшем 

будущем будут использоваться даже в быту. Исходя из всѐ более 

усложняющегося и нередко угрожающего влияния современных технологий 

на естественно-природную жизнедеятельность человека, следует серьѐзно 

задуматься: как может отразиться использование голографических 

технологий на межличностном, социальном, мультикультурном уровне 

взаимодействия, и каких результатовчеловечество способно достичь в своѐм 

развитии в этой сфере? 

Термин«голограмма» (hologramma, греч. holos–целостный, полныйи 

grapho– запись)был введѐн нобелевским лауреатом Д. Габором в 1949 году 

применительно к полной, целостной записи информации в электронной 

микроскопии. Cначала 60-х годов ХХ века, после работ по оптической 

голографии американских ученыхЛейта и Упатниексаи российского 

ученого, Лауреата Ленинской премии 1970г. Ю.Н. Денисюкапонятие 

«голограмма» активно вошло в научный обиход и связано с 

«завораживающим» действием голографического изображения на 

наблюдателя. Голограмма– это полное трехмерное изображение предмета, 

созданное при помощи специальной лазерной техники [1]. Наиболее 

удивительным в голограммах является то, что каждая еѐ часть содержит 

информацию о целом. 

Сегодня трудно кого-то удивить информацией о широком использовании 

голографических технологий в различных сферах, однако, просто дух 

захватывает от невероятных возможностей, которыми обладает голография. 

На наш взгляд, в этическом смысле голографические технологии можно 

разделить на две группы: первая отображает безусловную пользу и 
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способствует качественному развитию цивилизации, вторая – несѐт угрозы 

дегуманизации и нивелирования человеческого в человеке. 

К первой группе можно отнести использование голограмм в культурной 

традиции (художественных музеях, художественных выставках, которые 

позволяют с помощью лазера запечатлевать арт-объекты в трѐхмерном 

измерении), в медицине (создание биомедицинской оптики, визуализации 

органов, проведение медицинских анализов), делопроизводстве (защита 

различной документации), в сфересвязи (создание голографического 

смартфонаTakee1, голографического телефонного 3D-видео, 3D-голограммы 

«Интерактивнаятрѐхмерная система отображения» в устройствахApple) и 

т.д. [2]. 

Вторая группа голографических технологий, наряду с несомненными 

интересными свойствами, имеет ряд глубинных тенденций, несущих 

большую угрозу идентификации человеческого в человеке, дегуманизации 

пространства человеческих взаимоотношений, фальсификации информации, 

утраты контроля сознания над ситуацией. Остановимся на некоторых из 

них. 

В ближайшие 20 лет планируется создание офисов будущего: 

возможность отправлять виртуальных помощников или собственные 

голограммы для участия в совещаниях вместо себя. Но есть уже и 

противники подобных нововведений – 29% опрошенных специалистов 

считают, что подобный подход лишает организацию возможности 

увеличить производительность, а также грозит потерей квалифицированных 

сотрудников [3]. 

Считается, что наступила эра виртуальных политиков: в начале 2014 года 

3D-голограмма турецкого премьера Эрдогана «выступила» перед своими 

избирателями: «голографический Эрдоган», возвышаясь над залом и 

растворяясь в пространстве, заявил, что его партия идѐт на выборы [4]. 

Подобное представление увидели и жители Индии: премьер-министр 

страныНарендраМоди выступал в поддержку переизбрания, используя 

довольно необычный метод: вместо премьер-министра на сцене стояла его 

трехметровая голограмма. Осуществить такое выступление он смог с 

помощью американских инженеров компании Hologram USA.Согласно 

прогнозам, технология голограмм будет использоваться на президентских 

выборах США в 2016 году. Кроме того, прорабатывается идея «воскресить» 

и использовать во время предвыборной кампании образы известных 

политиков, таких как Джон Кеннеди, Рональд Рейган и других. Безусловно, 

в случае политических технологий голографические образы преследуют 

лишь одну цель – манипуляции сознанием обывателя, получение 

максимальной выгоды в виде победы на выборах, психологическое 

внушение и гипнотическое воздействие: голограммы полностью 

завладевают вниманием человека –такова их изначальная сущность.  
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Интерес к голограммам активно используется в реальной постановочной 

деятельности. Однако, помимо обычных развлекательных шоу, вызывает 

тревогу тенденция «оживлять» умерших кумиров и «взаимодействовать» с 

ними вживую на сцене.На церемонии вручения престижных музыкальных 

наград BillboardMusicAwards 2014, проходившей в Лас-Вегасе, публика 

была весьма заинтригована выступлением «ожившего» на сцене благодаря 

голографическим технологиям «короля поп-музыки» Майкла 

Джексона.Голограмма «исполнила» песню «SlavetotheRhythm», входящую в 

посмертный альбом артиста «Xscape». Наряду с голограммой Джексона, на 

сцене также выступали профессиональные танцоры, что, в свою очередь, 

позволило зрителям полностью погрузиться в атмосферу живого 

выступления [5]. Подобные шоу уже проводились с другими, ныне 

покойными исполнителями, в планах есть увидеть подобную мистификацию 

с Джоном Ленноном и другими кумирами. На наш взгляд, это кощунственно 

и непристойно в отношении памяти известных исполнителей. Одно дело 

смотреть их выступления в записи, с сохранением атмосферы времени, 

живых современников. Другое дело – ворошить дух умершего и вступать во 

взаимодействие с тенями прошлого. Конечно, можно возразить, мол, это 

встреча времѐн, поколений, ощущение эффекта присутствия известного 

исполнителя, ностальгия по прошлому, и всѐ же… человеческая душа 

требует памяти и уважения, а не превращения почитания исполнителя в 

развлекательную, пошлую, низкопробную технологическую«картинку» на 

потребу самым примитивнымчеловеческим пристрастиям. 

Но наиболее шокирующей на сегодняшний день оказалась информация о 

том, что российский президент холдинга NewmediaStars, миллиардер 

Дмитрий Ицков готов сделать людей бессмертными уже к 2045 году. Он 

организовал партию, интернет-движение и сбор пожертвований на создание 

неочеловека. В техническом проекте участвуют известные российские и 

западные ученые. Создано общественное движение «Россия 2045», и 

политическая партия с похожим названием – «Эволюция 2045». Цели у 

обоих объединений одинаковые и фантастические: создание «управляемой 

эволюции человека на основе технологий кибернетического 

бессмертия», «выращивание будущего высокоэтичногонеочеловечества» к 

2045 году. В рамках идеи бессмертия родился технический проект, 

получивший название «Аватар», состояший из нескольких этапов: этап «А» 

(2015 – 2020 годы) связан с созданием искусственных органов 

человеческого тела и органов чувств, новых человеко-компьютерных языков 

для взаимодействия людей и машин, а также дистанционно управляемое 

искусственное тело; на этапе «Б» (2020 – 2025 годы) в искусственное тело 

планируется пересаживать мозг. По мнению некоторых ученых, мозг 

способен жить намного дольше, чем тело, – лет до двухсот-трехсот. 

Соответственно, человек с синтетическим организмом сможет прожить 

столько же. На третьем этапе «В» (2030 – 2035 годы) будет разработана 
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методика по переносу нематериальной структуры человеческого сознания в 

искусственное тело.На четвертом этапе «Г» (2040 – 2045 годы) планируется 

создание некоего виртуального тела-голограммы.Участники проекта 

считают, что голограммы-аватары будут очень полезны человечеству –

для реабилитации инвалидов, замещения живых людей на вредном 

производстве, при ликвидации последствий аварий, во время 

миротворческих миссий (по сути – войн), освоения космоса, а также для 

«персональных бизнес-коммуникаций» и туризма с помощью «технологий 

телеприсутствия» [6]. 

Вполне очевидно, что развитие голографической модели, в первую 

очередь, направлено на улучшение качества жизни человека: 

голографические силуэты вскоре смогут заменить человека в разных 

областях жизнедеятельности и свести на нет человеческий фактор. 

Безусловно, положительный момент повсеместного использования 

голографии поможет избежать многих человеческих проблем, так как 

машина не испытывает эмоций, боли. Однако, у голографической машины 

нет способности к эмпатии – она не может сочувствовать, сопереживать и 

ощущать. Люди умеют любить и ненавидеть–голографическая 

проекциялишена способности чувствовать, у неенет души: ведь это 

исключительночеловеческоесвойство.  

Машины – продукт человеческого мышления, продолжение его «ума», 

материализация, воплощение его идей. По сути, машины являются 

нструментами-посредниками между человеческим разумом и окружающим 

миром, значительно облегчающими его жизнь и способствующие его 

комфортному существованию, но только лишь при условии соблюдения 

меры, баланса в использовании техники – не в ущерб человеку. Замещение 

продуктивной трудовой деятельности человека техническими 

приспособлениями всякого рода: машинами, роботами, голографическими 

проекциями, нивелирование активного творческого воображения, фантазии 

как главного стимула развития человеческого сознания, способствует 

примитивизации, деградации дальнейшего существования людей. 

Постепенное вытеснение людей машинами из сферы ихжизнедеятельности 

неуклонно приведѐт к дегуманизации человечества и в итоге – к гибели 

цивилизации. 

Трудно вообразить последствия нынешних электронно-голографических 

игр человечества… Думается, что это – серьѐзный вызов, брошенный Богу, 

жизни, а также идее Добра, Истины и Красоты… 
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Антропологічна філософія політичного 
традиціоналізму 

 

Обрана мною методологія дозволяє обгрунтувати дві універсальні 

категорії політичної антропології: негативний традиціоналізм (для українців: 

демоанархія) і позитивний традиціоналізм (для українців: націонал-

консерватизм). Приклади останнього: абсолютна та консервативна монархія, 

що була формою державного устрою на певних відтинках українського 

історичного процесу. Найбільш яскраво вона представлена окремими 

періодами Київської Русі, Галицько-Волинської Держави, у Гетьманщині Б. 

Хмельницького (1648-1657) та в Українській Державі П. Скоропадського 

(1918 р.). Для «позитивного» традиціоналізму характерним є визнання нації, 

необхідності її державності як пріоритетної позиції. Це перетворює 

звичайний консерватизм соціальної свідомості у політичний націонал-

консерватизм, який становить поєднання культурного, етнічного та 

державного традиціоналізму і повністю відкидає будь-які ліберально-

демократичні тенденції. Демократія у її західному сенсі – породження 

нетрадиційне для українського історичного та суспільно-політичного 

процесу. Те, що в Західній Європі розуміється під демократичною свободою 

людини, в українських умовах завжди приводило до анархії (дезорієнтації 

колективної структури свідомості, напротивагу, етноцентричній 

організованості колективної структури свідомості). Тому створення 

«демократичної» системи свобод і правових цінностей має бути інтегроване 

до націонал-консерватизму. 

http://www.fergananews.com/news.php?id=21744
http://itc.ua/news/maykl-dzhekson-ozhil-blagodarya-golografii-i-vyistupil-na-billboard-music-awards-2014/
http://neboley.com.ua/ru/ukraine/2014/08/31/113006
http://holography.by/infocenter/publications/118/
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Політико-психологічна демоанархія прийшла на українські землі після 

ліберального перевороту свідомості киян 1068 р. і трансформувалась до 

міжусобиць рівня 1132-1240 та 1659-1687 рр. Третім періодом демоанархії 

виступають 1917-1921 роки. Каталізатором цього негативного процесу в 

українській історії був і нині залишається торгівельно-олігархічний клас, 

тобто великий інтернаціональний капітал – стан фінансистів для яких 

держава з її апаратом насильства відіграє роль макроекономічної одиниці, а 

нація виступає як ринкове середовище споживачів. Намагаючись допомогти 

встановити демократію «західного» зразка, великий капітал через 

лібералізацію політики та деморалізацію свідомості, бажає він того або не 

бажає, створює передумови для розвитку анархії, результатом якої є руїна 

колективної свідомості (зокрема, сприйняття радикалізованих політичних 

ідеологій, інституціоналізоване встановленням диктатури; чергова втрата 

державного суверенітету). Демоанархія звертає свою увагу на біологічне 

існування, інстинктивні потреби, тоді як націонал-консерватизм звичаєвими і 

фундаменталістськими шляхами бореться протягом цілого історичного 

процесу за духовну площину людини, свідомість як особистості, так і 

колективу. В цьому і полягає глибинне розмежування двох традиційних для 

української етноісторії політико-антропологічних категорій [Мельник, 2013]. 

Демократія може бути реалізована лише після втілення національної 

внутрішньої політики консерватизму, як грамотна політика централізації у 

самоврядуванні, зокрема, відносно окремих національних меншин, як 

забезпечення чесності та моральності парламентських виборів, відсутності 

партійних, кланово-олігархічних інтересів у владних представницьких 

органах. Вищевикладене і є демократією в українських умовах, непорушним 

принципом якої має стати опертість саме на українську традицію. Її зміст має 

бути не ліберальним, а національним. Лише побудова консерватизму, на мою 

думку, дозволить збудувати в Україні таку демократію, котру уможливлює 

специфічна українська. 

Негативний традиціоналізм і позитивний традиціоналізм – це категорії 

політичної антропології в науковому контексті і стереотипи колективної 

(соціоетнічної) структури свідомості в психологічному контексті. Досвід 

українського історичного процесу демонструє тотожність поняття 

позитивного традиціоналізму консервативній політичній ідеології, тоді як 

поняття негативного традиціоналізму можна проаналізувати на прикладі 

ідеологічної взаємодії демократії і лібералізму західного (протестантського) 

типу за умови практичного застосування результатів цієї взаємодії в 

українських реаліях. Етнічна психологія українців визначається 

індивідуалізмом і традиціоналістичною замкненістю (культурним та 

економічним консерватизмом), в результаті чого практичний розвиток 

ліберально-демократичних цінностей призводить до хаосу колективної 

свідомості. Етнопсихологічний хаос колективної свідомості можна простіше 

пояснити політологічно: анархія. 
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Для політичної антропології важливо аналізувати етнічну психологію 

досліджуваної групи людей, спільноти. Однак, переходячи до закономірної 

характеристики політичної психології людської групи (вже на базі психології 

етнічної) важливо конкретизувати суто політологічний ідеологічний вимір. 

Проблематика двох універсальних категорій політичної антропології, 

матеріалізованих у колективній структурі свідомості (позитивний 

традиціоналізм, негативний традиціоналізм), на прикладі українського 

етносу, змушує вирішувати глобальне філософське завдання з об'єктивного 

розмежування суб'єктивних ідей. З одного боку – консерватизм, з іншого – 

лібералізм. Стаючи суб'єктами політичної психології, вони впливають на 

об'єкт – на свідомість людського колективу. В даному процесі впливу 

формуються продукти взаємодії, матеріалізовані в ідейно-політичному 

контексті (тобто, легітимізовані психологічно): націоналізм, анархізм. Тобто, 

взаємодія між філософською ідеєю та колективною структурою свідомості 

матеріалізується політично. Це розкриває термін «політизація свідомості». 

Побічні продукти взаємодії ідей і людей з'являюється завдяки 

«додаванню свого» – обов'язковому домішку традиційного. Знайти 

традиційне (етнічно-антропологічне) у глобальному (ідейно-філософському) 

дозволяє лише суб'єктивна чіткість в суб'єктивно-ідеологічній політології. 

Кожен етнос має власні традиційні критерії перетворення глобальних 

філософських ідей у політичні ідеології. Простіше кажучи, політична 

антропологія дає зрозуміти чим український консерватизм чи лібералізм 

відрізняються від глобальних ідейно-філософських оригіналів. Даний 

результат неможливий без характеристики продуктів політизації свідомості. 

В українських умовах, для політичного антрополога важливими є: 

ідеологічна та психологічна взаємодія між консерватизмом, націоналізмом, 

фундаменталізмом, ідеологічна та психологічна взаємодія між демократією, 

лібералізмом, анархізмом, віднайдення суто українського – 

традиціоналістичних аспектів у таких взаємодіях.  
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Коеволюційний контекст структурування змісту 
гуманітарної складової в системі вищої освіти 

 

Зміни, що відбуваються в природі і суспільстві, вимагають від вищої 

освіти (структурування її організації та змісту) України всебічного розкриття 

універсальної взаємозалежності і взаємозв'язку всіх Всесвітніх явищ. 

Сучасна особистість повинна усвідомлювати зростаючу динаміку змін 

природних процесів під впливом діяльності людської цивілізації.  

При цьому слід враховувати, що темпи змін у природі і суспільстві 

фактично синхронізувалися. Це вимагає здійснення принципових змін, що 

здавалися непорушними в змісті й організації вищої освіти.  

Мається на увазі перехід від моделі, коли природне середовище 

розглядалося як інваріант, а роль рушійного чинника була за суспільством, 

до моделі, що в ній і суспільство, і природа перебувають у процесі 

трансформаційних змін, й одночасно, рівноваги – стабільного коіснування. 

Сучасні наука й освіта покликані виробити системне розуміння молодою 

особистістю єдності суспільства і природи, що перебувають у стані 

функціональної взаємозалежності, й закласти в структурний розвиток 

напрями цілісності (холізму) цієї системи, що одночасно виступають як 

закони її збереження.  

Необхідним за часом стає перехід у змісті й організації вищої освіти 

України від світоглядного антропоцентризму, на якому базувалася суспільна 

культура, особливо ХХ–го століття, до формування нового світогляду 

біосфероцентричної спрямованості.  

Це, в свою чергу, неминуче має призвести до переоцінки всієї системи 

духовних цінностей і, насамперед, відповідного розуміння людиною місця і 

ролі суспільства в біосфері як однієї з частин цієї унікальної системи. 

Перед освітою і наукою у XXI – му столітті постає завдання, яке можна 

сформулювати як необхідність забезпечення відмови людини під укорінених 

світоглядних стереотипів, що грунтуються на концепції вичерпності 

природних ресурсів та їх неконтрольованому використанні. 

Методологічний людиноцентризм, спрямований на задоволення 

особистісних потреб, сприяв свого часу, удосконаленню засобів і знарядь 

праці й, зрештою, звільнив людину від безпосередньої залежності від 

природного середовища.  

Завдяки розвиткові інтелекту людини стали можливі аграрна, промислова 

й, зрештою, компьютерно-інформаційна революції.  
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Водночас, кардинальні зміни, що відбулися в аграрну, індустріальну і 

постіндустріальну епохи, мають і інший бік, – людина стала заручницею 

своїх інтелектуальних перемог.  

Усвідомлення цього у ІІІ-му тисячолітті передбачає формування 

парадигми біосфероцентризму як ціннісної, пізнавальної настанови в 

діяльності людини.У такому контексті наука і освіта покликані сформувати 

не тільки філософські засади, а й закони життєдіяльності, що виходять з 

визнання рівнозначності і цінності всіх форм всесвітнього життя як 

необхідної умови збереження цілісності й сталого розвитку суспільства і 

природи.Реагуючи на такі наукові підходи, зміст і організація вищої освіти 

України покликані сформувати світоглядні орієнтири, що ґрунтуються на 

переконанні, відповідно до якого система, насичена великим видовим 

різноманіттям, набагато ефективніше долає перешкоди, ліквідує 

пошкодження і швидше повертається до звичного стану.  

Суспільство за допомогою вищої освіти має виробити новітню шкалу 

цінностей, що змінить звичні уявлення про рівень життя і потреби людини з 

урахуванням необхідності збереження Всесвіту для життєдіяльності 

майбутніх поколінь. В основу цієї шкали мають бути покладені принципи 

самообмеження, самодостатності, урахування запасів природних ресурсів, 

можливості їхнього самовідновлення.  

Сучасна вища освіта має орієнтувати майбутніх фахівців на 

впровадження новітніх технологій, що базуються на економічному і 

раціональному використанні природних ресурсів, підвищення ефективності 

взаємодії суспільства і природи в напрямі забезпечення їх сталого 

коеволюційного розвитку тощо.  

Що ж стосується структурування змісту гуманітарної освіти в ВНЗ, 

йдеться про подальшу фундаменталізацію знань про напрями 

коеволюційного розвитку суспільства в межах біосфери. Такі знання мають 

бути насичені духовним змістом, сутністю якого є структурована рівневість 

цінностей (природних, суспільних, індивівідуально-особистісних) відносно 

шарів свідомості — що складає зміст і форму філософсько осмисленої 

категорії — життя. Всебічне розкриття таємниць останнього (на рівні 

процесу пізнання і суб‖єктивації особистістю, яка навчається), має бути 

спрямоване на не просто на засвоєння знань, але й на стан переживань 

особистісної причетності до впливу на перебіг коеволюційного життя — 

суспільства і природи. Саме тут спрацьовує методологічний принцип: 

‖Мисли стратегічно, дій — тактично!‖. Йдеться про застосування принципів 

самообмеження стосовно взаємовпливів суспільства і природи. Саме їхня 

реалізація в змісті гуманітарної освіти (й перш, за все філософськи 

усвідомленої й обгрунтованої) дозволить реалізувати коеволюційну 

концепцію, що на сьогоднішній і майбутній час є головною передумовою 

виживання людства взагалі, й спрямування змісту вищої освіти, зокрема. 

Можливо, таким чином вища освіта здійснить ідеал особистості ХХІ-го 
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століття: людини, здатної оптимально екстраполювати загальнолюдські, 

суспільні, коеволюційні цінності на приватне життя; здатної творити новітні 

цінності, виходячи з усвідомлення загальнолюдського, національного, тощо, 

досвіду, у галузі встановлення адекватних часу і простору стосунків між 

суспільством і природою; здатної творити новітні знання про суспільство і 

природу, базуючись на досягнення постіндустріальної доби, враховуючи як 

загальнолюдські, так і національно орієнтовані знання. 
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Gibran Kahlil Gibran’s spiritual world 
 

  

Gibran Kahlil Gibran was one of the outstanding representatives of Arabic 

literature in USA at the beginning of the 20th century. Poet, writer, philosopher, 

and painter Kahlil Gibran is at the head of the Mahjar group which denounces all 

Arab traditions and vouches for a revival in Arabic literature. In the creativity he 

united most of the characteristics of Eastern and Western culture. Simultaneously, 

however, he tries to bring the two opposing poles of the West and East together in 

his spiritual works. He wrote in Arabic and English and his novels showed his 

philosophical ideas to the Western world and helped to create the religious and 

philosophical thoughts of European and American literature. Gibran‘s prose poetry 

The Prophet has a colossal readership all over the world, having been translated 

into a host of different languages. The novel gives Gibran‘s human conceptions 

and submits some characters with his thoughts on faith. 

In his oracular work, Gibran shows the prophetic figure of Al-Mustafa at 

grapple with the demands of modern life, for each one of which he seeks a 

spiritual solution. Gibran‘s spiritual dialogism is an attempt to confront the 

anxieties that modernized Arab world was experiencing. His English writings, 

especially The Prophet, represent the best of both worlds, a richly harmonious 

blend of East and West [7].  
Kahlil Gibran‘s The Prophet consists of twenty six prose-poems delivered as 

sermons by Al-Mustafa. The narrative starts abruptly with the arrival of a ship 
with which the prophet is to be taken back to his homeland after twelve years of 
exile in Orphalese. Upon his departure, people gather around him and ask different 
questions. This dialogical structure which accords authority to the all-knowing 
figure of Al-Mustafa is a play of power in the asymmetrical relation between him 
and the people; utilizing this privilege, Al-Mustafa sloganizes the spirituality 
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which he finds missing among people. Love is one of the most fundamental issues 
committed by the works of Gibran. He treated the love concept in a religious and 
philosophical content. According to Gibran, Love is one of the light paths that 
reaches the people to absolute reality in this world. Love is a concept that has its 
root in depths. Human love is a part of universal love [1; 2]. 

 Kahlil Gibran wrote The Prophet during World War One and got it published 
in 1923. That time was the peak of modernism under the spell of which Gibran 
brought a renaissance in Arabic literature. Modernism is widely known as the 
apolitical and ahistorical movement, foregrounding universal and universalizing 
ethos. This purely cultural trend has shaped the fictional figure of Al-Mustafa 
preaching to some people at some unspecified time. Most of the characters are 
known by their professions. Rendering the characters nameless is the writer‘s 
strategy to transcend the spatio-temporal borders – a typical impulse for 
modernists. Kahlil Gibran who takes up the fictional persona of Al-Mustafa to 
shed his critical lights on the modern age. Envisaged through a Deleuzian lens, The 
Prophet sloganize against postmodern man‘s value-system.  

The Prophet is a slim volume of fewer than 20,000 words, in which its hero, 
Almustafa (Gibran), at the invitation of his muse, Almitra (Mary Haskell), tells the 
people of Orphalese (New York) what he really thinks about everything. Its poems 
are incantatory and willfully symbolic, and they resonate of Blake, Yeats, the King 
James Bible, Laotzu and, occasionally, the off-kilter whimsy of the Portuguese 
poet Fernando Pessoa. Gibran was to complete four more books in English: Sand 
and Foam, The Earth Gods, The Wanderer, and the best of his late works, Jesus, 
the Son of Man. But the work on which his fame rests will probably always be The 
Prophet, which Mary Haskell called ‗the most loving book ever written.‘ The 
character of Almitra is thought by many to be based on Mary Haskell, a logic 
which identifies Gibran himself as Almustafa, and New York or perhaps America 
as a whole as the city of Orphalese.  

Kahlil Gibran, however, was not only a man from the East who brought a much 
needed element of spirituality to the West. He equally became a man of the West, 
benefiting from an environment in which freedom, democracy and equality of 
opportunity opened doors before him as would have been possible nowhere else in 
the world. His achievement thus symbolises the achievement of America herself, a 
nation of immigrants which through its ingenuity and largesse has created a truly 
international society thriving on unity in diversity. 

Gibran‘s optimistic definition of good and evil emanates from his romanticized 
view of man; so when he is asked about good and evil, he evades explaining evil, 
―Of the good in you I can speak, but not of the evil. You are good in countless 
ways, and you are not evil when you are not good‖ [6]. He takes modernity and 
civilization in charge of this evil. When he diagnoses humanity for detecting 
reasons for man‘s suffering, he comes upon the breakage in human bonds and 
relates it to modernity. 

Despite the immense popularity of his writing, The Prophet was panned by 

many critics in the West who thought it simplistic, naive and lacking in substance. 
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―In the West, he was not added to the canon of English literature,‖ says Cole. 

―Even though his major works were in English after 1918, and though he is one of 

bestselling poets in American history, he was disdained by English professors‖ [5].  

In truth, The Prophet is a work of such universal appeal that there is little to be 

gained from speculating on the identity of persons or places represented in it. For 

Gibran‘s purpose was a lofty one, and his belief in the ‗unity of being‘, which led 

him to call for universal fellowship and the unification of the human race, is a 

message which retains its potency today as do the messages of all great poets.  

―And though I have eaten berries among the hills when you would have had me 

sit at your board,  

And slept in the portico of the temple when you would gladly have sheltered 

me, 

 Yet was it not your loving mindfulness of my days and my nights that made 

food sweet to my mouth and girdled my sleep with visions?‖ [6] 

 The Prophet is a fictional narrative in prose-poetry, Bushrui and Jenkins, 

wishing to claim Gibran for Islam, insist that he also echoes Sufi precepts, and 

there is no reason to rule that out, either [3; 4]. Gibran‘s drawings and watercolors, 

which are often dismissed as overpretty, resonate of Rodin, Picasso‘s ‗Romeo and 

Juliet’ and assorted Pre-Raphaelites. Finally, the themes he chooses to discuss are 

in no way original: Gibran wrote on love, family, beauty, pain and death. Of 

married love, he wrote: ―Make not a bond of love: Let it rather be a moving sea 

between the shores of your souls.‖ Of children, he wrote: ―Your children are not 

your children. They are the sons and daughters of Life‘s longing for itself.‖ 

Beauty, he apostrophized, is ―eternity gazing at itself in a mirror. But you are 

eternity and you are the mirror.‖  

Gibran‘s English and Arabic prose and poetry represent, in fact, an anguished 

cry to humanity to rediscover its lost harmony with nature; to evolve a universal 

code of human rights; to promote the emancipation of women; to build bridges of 

understanding between cultures and religions; to lessen the gap between the rich 

and the poor; and to curb all forms of exclusivity – whether ethnic, nationalistic, or 

religious – in recognition of one common humanity and a shared spiritual heritage. 

Gibran often depicts himself as a lonely poet who is more sensitive than other 

people and who is capable of revealing eternal truths. Again in Sand and Foam he 

writes: ―There lies a green field between the scholar and the poet; should the 

scholar cross it, he becomes a wise man; should the poet cross it, he becomes a 

prophet‖ [3]. This more elevated role that Gibran started to play continued to live 

with him. It, however, reached its profoundest expression through The Prophet in 

which Almustafa seems to voice Gibran‘s own spiritual teachings. Indeed when in 

an interview Gibran was asked how he came to write The Prophet, he answered: 

―Did I write it? It wrote me‖ [5].  

Kahlil Gibran embraced the American Transcendentalists like Whitman, 

Emerson and Thoreau. His work bears the influence of their ideas of selfreliance, 

reincarnation, and the presence of a greater self that each individual is able to grow 
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into. For Gibran human beings are able to progress toward a divine world. He 

repeatedly celebrates joining the metaphysical realm as the key to better 

understand the world and discover higher meanings of life. Together with 

Nietzsche, William Blake‘s works also contributed in shaping Gibran‘s religious 

ideas. 

Gibran strove to resolve cultural and human conflict, in the process developing 

a unique genre of writing, and transcending the barriers of East and West as few 

have done before or since. He became Gibran of America, the voice of global 

consciousness. In a world where anger, disintegration, corruption, disorientation 

and anarchy are the order of the day, Kahlil Gibran stands on his own, as one of 

those rare writers who actually transcends the barrier between East and West, 

emphasizing the importance of reconciling reason and passion, of balancing the 

physical with the spiritual, and of finding practical and moral solutions to the 

major global issues that face humanity today. 
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Место церкви в современном обществе  
 

Церковь в буквальном смысле – «божий дом». Это христианское 

культовое здание, имеющее алтарь, а также помещения для богослужения. 

Церковь обеспечивает регулярные отношения между членами религиозного 

объединения и его подразделениями. 

В организационной структуре церкви часто существуют группы 

духовенства и мирян. Первая состоит из служителей культа, которые 

совершают религиозные обряды и проповедь вероучения. 

Мирянами являются рядовые верующие, оставшиеся за пределами круга 

духовенства и составляющие подавляющее большинство приверженцев во 

всех религиях. 
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Иерархию духовенства составляет порядок его подчиненности снизу 

доверху; в некоторых религиях он отличается дифференцированным 

характером, в других же, напротив, упрощенным (например, в 

протестантизме). Специфической формой организации духовенства является 

институт монашества (в буддизме; христианстве – у католиков, 

православных, в мусульманстве). Причем у христиан монахами могут быть 

как мужчины, так и женщины, а у буддистов и мусульман – только мужчины. 

В целях укрепления влияния христианства среди населения Ватикан и 

всемирный Совет церквей ориентирует школы, связанные с церковью, на 

«подрыв привилегированности» образования в развитых странах, 

подчеркивая их «живой контраст» правительственной политике в этой сфере. 

В наши дни Всемирный Совет церквей выделяет область образования и 

обновления знаний среди основных направлений своей работы. Совет имеет 

Агентство по развитию христианской литературы, Комиссию по всемирной 

миссии и евангелизации. Также действует комиссия по евангелическому 

единству, осуществляющая три программы: «Вера и свидетельство», 

«Справедливость и служение», «Образование и обновление», которые в свою 

очередь имеют подразделения. Под его эгидой действуют воскресные 

школы, многие из них в 2010 году отпраздновали 230-летний юбилей. 

Общественному резонансу деятельности церквей способствует осуждение 

ими распущенности нравов, преступности, алкоголизма и наркомании, 

осуждение некоторыми из них столкновений на национальной и религиозной 

почве, активное участие в международной миротворческой деятельности, в 

консолидации усилий мировой общественности, направленных на 

предотвращение экологической катастрофы. Их проповедь предостерегает об 

опасности дефицита человеческой доброты, предлагает разнообразные 

средства, если не преодоления, то хотя бы смягчения негативных тенденций 

общественного развития. 

Вместе с тем, даже отделение церкви от государства, завершающее 

процесс секуляризации в правовом государстве, не снимает задачи 

взаимодействия светских церковно-религиозных и общественных сил и 

утверждения общечеловеческих норм и принципов во внутренней жизни 

общества и во внешнеполитической сфере. 
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Колін Мак-Гін про непросторовість свідомості 
 

Матеріалізм говорить, що усе, що існує – це фізична реальність. 

Опоненти матеріалізму вважають, що це не так: наші думки, відчуття, емоції, 

а також наукові теорії, зміст художньої книги чи музична симфонія, – усе, 

що належить до поняття свідомості або духовного, – не є ані тілами, що 

певним чином розташовані у просторі, ані чимось концептуально зводимим 

до просторових структур і відношень між тілами та до змін цих структур і 

відношень у часі (руху). 

Поняття свідомості, відчуття, мислення, ідеї, теорії означають щось 

непросторове, таке, що не характеризується атрибутом протяжності 

(координатами, розміром, формою), – хоча це щось і може бути пов‘язане з 

розташованими у просторі матеріальними об‘єктами (свідомість – з тілом, 

особливо мозком, людини; наукова теорія – з книгами, в яких вона описана, 

тощо). Свідомість характеризується насамперед суб’єктивним характером 

своїх станів (відчуттів, емоцій, усвідомлення, розуміння тощо); а витвори 

духовної діяльності людини (науки, мистецтва, філософії, релігії) – смислом, 

який свідомість здатна осягнути. 

Тезу про непросторовість свідомості вперше чітко сформулював та 

обґрунтував Декарт [1]. Нещодавно до цієї теми звернувся один з провідних 

сучасних філософів свідомості, Колін Мак-Гін, у статті ―Свідомість і 

простір‖. Далі в цьому тексті я слідуватиму за Мак-Гіном, за потреби 

доповнюючи його роз‘яснення власними коментарями. Стаття починається з 

ясного й лаконічного роз‘яснення тези Декарта, як такої, що виражає ―наше 

звичайне розуміння природи психічних явищ‖ як ―непросторових за своїм 

характером‖ [2, c. 93]. 

Розглянемо, наприклад, деякий візуальний досвід. Хоча він і пов‘язаний з 

певними нейронними просторовими структурами в мозку, сам цей досвід не 

розташований десь у фізичному просторі. Наприклад, якщо я уявлю собі 

червону пляму, то ця уявна червона пляма ―не розташована в якомусь 

певному місці; не займає певного обсягу у просторі; не має форми; не 

складена з просторово розташованих частин; не має просторових вимірів; не 

має твердості. Навіть запитувати про її просторові властивості – значить 

робити свого роду категорійну помилку, аналогічну питанню про просторові 

властивості чисел‖ [2, c. 94]. 

Можливо, цю думку слід пояснити й уточнити. Йдеться про те, що 

червона пляма, яка є в моїй уяві (свідомості), не розташована ніде у 
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фізичному просторі: як би ретельно вчені не сканували мій мозок, вони не 

знайдуть там цієї червоної плями. Разом з тим, можна сказати, що вона 

розташована в особливому просторі – феноменальному просторі моєї 

свідомості. Якщо я змалюю в своїй уяві хоч трохи складну візуальну 

картину, то різні її елементи в моїй уяві будуть якось розташовані, − 

наприклад, я можу уявити червону пляму зліва або знизу від зеленої. Але 

нічого цього немає в фізичному просторі: коли я уявляю червону пляму зліва 

або знизу від зеленої, в моєму мозку немає ані червоної, ані зеленої плями. 

Елементи досвіду, суб‘єктивних сприйняттів (термін, прийнятий в 

англомовній літературі, − лат. qualia) не розташовані у фізичному просторі, 

хоча й можуть бути описані як розташовані в феноменальному просторі 

свідомості. Феноменальні простори існують поза фізичним простором, в 

свідомостях, а не у фізичній реальності. 

Непросторовість психічних явищ ―пов‘язана з фактом, що стани 

свідомості не сприймаються у зовнішньо-чуттєвий спосіб. Ми сприймаємо 

різними чуттєвими органами різноманітні матеріальні об‘єкти, що займають 

певний об‘єм і розділені певними відстанями. Таким чином ми дізнаємося 

про ці об‘єкти зовнішньо-чуттєвого сприйняття як просторові сутності 

(entities); сприйняття безпосередньо інформує нас про їх просторовість. Але 

свідомі суб‘єкти та їх психічні стани не є об‘єктами такого сприйняття. Ми їх 

не бачимо, не чуємо, не відчуваємо на дотик…‖ [2, c. 94]. 

Мак-Гін розглядає також можливе заперечення: можна сказати, що хоча 

ми й не приписуємо нашим психічним станам та нашому Я (суб‘єкту 

психічних станів) чітко визначеного місцеположення, але приписуємо їм 

приблизне місцеположення: ―Ми напевно не вважаємо, що я десь в іншому 

місці, аніж моє тіло, і ми локалізуємо мої думки ближче до моєї голови, аніж 

до моєї ноги. Тож можна сказати, що ми приписуємо свідомості просторові 

характеристики, принаймні зачаткові‖ [2, c. 96]. Щодо цього заперечення 

Мак-Гін зауважує, що воно насправді по суті не стосується властивої 

психічним станам непросторовості. Адже ми ―локалізуємо‖ наше Я там, де й 

наше тіло, а наші думки скоріше в голові, аніж у нозі, не тому, що ми 

можемо спостерігати наше Я чи думки в певному місці, а тому, що знаємо 

про причинно-наслідкові зв‘язки між відповідними фізичними об‘єктами та 

нашими психічними станами: ―Я там, де те тіло, чиї фізичні стани найбільш 

прямо впливають на мої психічні стани; і мої стани свідомості розташовані 

десь в районі того мозку, чия діяльність найбільш безпосередньо задіяна в 

причинних зв‘язках, які управляють моїм психічним життям‖ [2, c. 96]. 

Таким чином, насправді йдеться не про просторове розташування мого Я чи 

моїх думок, а про просторове розташування тих фізичних об‘єктів, з якими 

моє Я чи мої думки найбільш безпосередньо і тісно пов‘язані. Моє Я та мої 

думки усе ще залишаються речами без форми, розміру, координат, – тобто, 

по-суті, без власного просторового розташування. 
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Інше заперечення – про те, що деякі психічні стани ми локалізуємо 

досить точно. Наприклад, ми говоримо про біль у нозі і можемо досить точно 

визначити, де саме у нас болить нога. Але це − лише неточність 

повсякденних висловлювань. ―Біль у нозі‖ насправді не є річчю, яка 

розташована десь у нозі. ―Біль у нозі‖ – це психічний стан, стан свідомості, 

викликаний якимось пошкодженням ноги. У випадку болю в нозі ми 

локалізуємо не саме відчуття болю, а його джерело, ті фізичні 

пошкодження, які його викликають. Відомо, що люди з ампутованою ногою 

можуть відчувати ―біль у нозі‖: відчуття таке ж саме, і свідомість помилково 

визначає його джерело як ногу, хоча ноги вже немає. Або шляхом певних 

спеціальних впливів безпосередньо на мозок можна викликати у людини 

відчуття ―біль у нозі‖, хоча з її ногою усе в порядку. 
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Ціннісний вимір онтології людського буття 
 

Згідно з базовим – філософсько-антропологічним підходом до теми 

людини, що вимагає розгляду її як специфічної цілісності, особливого роду 

сущого, людське буття можна охарактеризувати буттям «з позиції» 

свідомості, точніше його інтенціональної, тобто смислопокладаючої 

(феноменологічний термін) активності, яка визначає цілісність людини, 

автентичність її самості у свідомо-мотивованих актах її життєдіяльності. Як 

пише український філософ Н.Хамітов,«людське буття – максимально широка 

категорія, що включає в себе всі аспекти людського відношення до 

реальності. Ця категорія поєднує людину й усе інше у світі» [8, с. 125]. 

Відповідно,онтологія людськогобуття–це сам спосіб існування людини як її 

відношення до світу/дійсності, що незмінно проявляється в її 

життєдіяльності.  
В принципі людське буття в його сутнісних – онтологічних підставах 

може бути визначено сукупністю усіх сообразних зі свідомістю, його 
інтенціональноюактивністю, форм (осмисленого) відношеннялюдини-суб‘єкта 
до дійсності. І оскільки людське буття є, перш за все, покладаюче смисл 
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відношення до дійсності, що ініціюється свідомістю, тобто буття з позиції 
смислової детермінації, остільки воно є цінність або ціннісне відношення. 

Головна і сама істотна характеристика цінності, її наявності і дієвості – 
(смислова) значимість; цінність або цінністність – це завжди певне значення 
або значимість. Людське буття має значимий характер, сполучено зі смислом 
і є буття з позиції цінності. Згідно з таким – семантичним (грец. semantikos– 
означаючий) розумінням цінність є спонукальна значимість, що передбачає 
суб‘єктне світовідношення; це – засвідчувана свідомістю предметна 
визначеність смислу, що проявляється як його значення. Український 
філософ Г. Гребеньков справедливо відзначає, що «під цінностями сьогодні 
розуміють не тільки «світ належного», але й усі феномени як соціального, 
природного, так і психологічного «світу сущого», що має смислову 
значимість (нормативну, світоглядну) для суб‘єкта» [2, с. 10].  

У феноменологічному плані, найбільш релевантному семантичному 
розумінню цінності, їх можна кваліфікувати як притаманні свідомості 
антропоморфні смисли, які являють собою його інтенціональні «смисло-
форми», що виступають ініціюючим, інтегруючим і керівним началом усіх 
форм його сообразній зі смислом активності і форм свідомо-мотивованої 
діяльності суб‘єкта, що ґрунтуються на них; інтенціональність (лат. intentio – 
прагнення) є таке, що ініціюється свідомістю предметне смислоутворення. 

Людське буття завжди занурене у світ цінностей – світ по-людському-
значимих/антропоморфних смислів (священне і профанне, добро і зло, істина 
і омана, прекрасне і потворне, любов і ненависть, корисне і некорисне та ін.). 
Цінності виступають як біполярні семантичні структури – кожна актуальна 
цінність передбачає протилежну їй антицінність, що свідчить про її 
трансцендентальний характер, про те, що людина сприймає дійсність через 
призму ціннісних уявлень. Цінності є осереддям всіх актуальних для людини 
смислових змістів, у них сублімується смисловий зміст людського буття. Вся 
його свідомо-мотивована формація ініціюється й інтегрується цінностями, 
які виступають смислоутворюючим творчим началом людської дійсності. 

Цінність не існує ні як довільний утвір «з нічого» у свідомості, ні як 
автономна «річ у собі». Будучи смислопокладаючим відношенням людини до 
дійсності, вона має суб‘єктно-об‘єктний характер, визначаючи такий, що 
сублімуєтьсяусвідомості зв‘язок людської суб‘єктивності і суб‘єктності й 
об‘єктивної дійсності, що надає їй значимість або розкриває у ній таку. 
Цінність завжди є цінність чогось/когось, і длякогось. На її основі 
конституюється корелятивна система зв’язків «людина-світ», онтологічна 
система світовідношення людини, в якійздійснюєтьсяїї життєдіяльність. На 
суб‘єктно-об‘єктну природу цінності, обумовлену способом буття людини, 
системою суспільних потреб, що спонукають до активної діяльності вказує 
український філософ А.Кавалеров [3, с. 37-38]. 

При тому, що основою цінності може бути об‘єктивна дійсність 
природного або штучного походження, вона не зводиться до неї (повне 
ототожнення цінності й об‘єкта, що виступає її носієм – натуралістична 
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помилка).Цінність–антропогенна,авграничному й оптимальному вираженні – 
культурогенна, оскільки вона, будучи осереддям по-людському-значимих 
змістів, актуалізується в процесі таких, що об‘єктивують її (смисловий) зміст 
мислення, поведінки, комунікативного спілкування, діяльності.    

Специфіка цінності як відношення за твердженням російського філософа 

М.Кагана полягає у тому, що «…цінність пов‘язує об‘єкт не з іншим 

об’єктом, а із суб’єктом (М. Каган), тобто носієм культурних і соціальних 

якостей…» [4, с. 67]. Засвідчуючи інтенціональне (таке, що покладає смисл) 

суб‘єктно-об‘єктне відношення людини до дійсності цінності мають 

об‘єктивний характер. Так російський філософ Л.Столовіч відзначає: 

«цінність об‘єктивна не тому, що об‘єктивний її носій – предмет або явище. 

Вона сама об‘єктивна як суб‘єктно-об‘єктне відношення» [6, с. 92]; тим 

самим цінності актуалізуються як об‘єктивне суб‘єктно-об‘єктне 

відношення, опредметнюються в його результатах як блага. У цілому 

ціннісне відношення треба розуміти як систему людського світовідношення, 

і як таке, у своєму усталеному стані, воно є онтологією людського буття. 

У структурі цінності як ціннісного відношення слід виділяти: суб‘єкт 

цінності (індивід, соціальна спільність, суспільство, людство); 

антропоморфний смисл, що обладає позитивною або негативною значимістю 

для суб‘єкта; об‘єкт – носій цінності, що виступає предметним благом; 

пов‘язане з об‘єктивацією цінностей праксеологічне відношення суб‘єкта до 

дійсності.Суб‘єктно-об‘єктне ціннісне відношення може проявлятися на 

індивідуально-особистісному, колективному і загальнолюдському рівнях 

людської суб‘єктності. Відповідно цінності, по діапазоні своєї значимості 

можуть бути: індивідуальними, груповими і загальнолюдськими. 

Прицьомуна колективному рівні суб‘єктностіціннісне відношення набуває 

інтерсуб‘єктивного або міжсуб‘єктного характеру. Людські індивіди 

поєднуються в соціальні спільності на основі загальної, спільно поділюваної 

системи цінностей (що акцентує у своїх роботах Т.Парсонс).  

Осмислення цінності як відношення є найбільш адекватне її осмислення з 

позиції суб‘єктності людського буття, що не елімінує інших підходів до 

тлумачення природи цінності, але засвідчує її з позиції суб‘єктного 

(людського) світовідношення, де цінність постає як конкретна детермінація 

життєдіяльності.Уструктурісамогоціннісноговідношенняслідвиділититри 

необхіднихкомпоненти:суб‘єкт(індивідуальнийабоколективний) – ініціатор 

цінності, об‘єкт – носій цінності, і відношення між ними – об‘єктивація 

(опредметнення) й інтеріоризація (розпредметнення) цінності. Ідеально-

реальна по своїй природі цінність є діалектичною єдністю суб‘єктивного й 

об‘єктивного, ідеальної (значення) і реальної (дійсність) сторін сущого.  
Беручи до уваги, що цінність як актуальний смисл (значення) є 

людськевідношення до дійсності позиціонується в семантичному просторі 
суб‘єктно-об‘єктного відношення, треба виділити суб‘єктні й об‘єктні 
цінності. 
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Так, все різноманіття дійсності може бути представлене у вигляді 

об‘єктних цінностей. До них, наприклад, відносяться створювані людиною 

предметні культурні блага – артефакти, а також об‘єкти природного 

походження, що втягуються у сферу соціокультурної життєдіяльності 

людини. Цінності характеризуються як об‘єктні, якщо вони постають як 

об‘єкти, що відповідають людським потребам і відповідно – інтересам. При 

цьому акцент на власне об‘єктному статусі/характері цінностей передбачає їх 

натуралістичне розуміння. Об‘єктні цінності можна охарактеризувати як 

предметні блага, які постають перед людиною через призму оцінки.  

Суб‘єктні цінності представляють собою ціннісно-нормативну форму 

орієнтації і праксеологічного відношення людини до дійсності. Це – така, 

притаманна свідомості ментальна (англ. mental– розумовий, психічний, 

духовний) форма, що, як вважають українські філософи Ф.Лазарєв і 

М.Трифонова, передбачає і «кодує» зміст правил і принципів людської 

діяльності у вигляді настановних норм й оцінок: «так повинно бути», «так 

прийнято», «так треба поступати», «до цього треба прагнути» і т.п. [5, 

с. 326].  

Оскільки суб‘єктні цінності виступають формою орієнтації людини, 

мотивацією і нормативними критеріями її поведінки, діяльності, а також 

критеріями оцінювання, до них відносяться: установки, вимоги, імперативи, 

заборони, оцінки, що виражаються як соціокультурні норми. Таке розуміння 

відповідає позиції аксіологічного нормативізму (представленого в роботах 

М.Вебера), що ототожнює цінності із загальнозначимими нормами і тими 

уявленнями, переконаннями й оцінками, які забезпечують їх функціонування 

в рамках соціокультурного контексту. Показовим прикладом суб‘єктних 

цінностей, їх імперативної значимості може служити декалог Мойсея. 

Суб‘єктні цінності впливають на процеси соціалізації особистості. Надалі 

людина або залишається в рамках устояної в культурі суспільства системи 

цінностей, або істотно переглядає своє відношення до неї.  

Акцент на суб‘єктному характері цінностей передбачає їх 

феноменологічне розуміння як такого, що конституюється свідомістю 

суб‘єктаактуального смисловогозмісту,що втілюється у тому,що об‘єктивує 

цінність праксеологічному відношенні до дійсності. Тим самим онтологія 

людського буття розкривається як його феноменологія.  

Смисловий зміст суб‘єктних цінностей розкривається як нормативна 

належність. Відповідно до вищерозглянутої класифікації в центрі розуміння 

цінності перебуває ціннісне відношення людини-суб‘єкта до дійсності, 

сторонами якого є суб‘єктній об‘єктні цінності.Суб‘єктно-об‘єктне(ціннісне) 

відношення, що виступає в його практичній іпостасі – об‘єктивно, оскільки 

воно об‘єктивує цінність; будучи відображеним в оцінці це відношення 

суб‘єктивно. Суб‘єктні й об‘єктні цінності утворюють інтенціональну 

кореляцію у системі ціннісного відношення, що визначає людське буття.  

Аналіз суб‘єктних цінностей у контексті ціннісного відношення 
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розкриває цінності як актуальні смисли (значення), що визначають 

світоглядні/смисложиттєві уявлення людини, мотивацію, орієнтири й норми 

її діяльності, принципи світовідношення. Цінність є універсальним 

антропологічним феноменом, що засвідчує сутнісну специфіку людського 

буття і виступає осереддям усіх його смислових визначеностей. Як ціннісне 

відношення вона є антропогенний простірв виробництва «людського в 

людині». 

Аксіологічна сфера цінностей або аксіосфера (М.Каган) – це уся сфера 

людського буття, що простирається усередині людини, у ментальному світі її 

суб‘єктивності, і зовні – в усій системі її об‘єктивного світовідношення, що 

засвідчує онтологію її буття. Буття людини як таке завжди пов‘язане із 

цінностями, являє собою їх багатомірну об‘єктивацію, втілювану в усьому 

різноманітті суб‘єктного ціннісного відношення до дійсності.  

В цілому обумовлену цінностями онтологічну систему людського 

світовідношення в усій сукупності її оптимальних – конструктивно-творчих 

проявів можна кваліфікувати як культуру.Розуміння культури як світу 

цінностей слід вважати аксіологічним; його початок був покладений 

роботами В.Віндельбанда і Г.Ріккерта, де цінності трактуються ідеальними 

нормами, що утворюють загальний план усіх функцій культури.Через 

культуру як хронотоп творчої об‘єктивації цінностей (як блага) створюються 

і відтворюються онтологічні підстави людського буття. Російський філософ 

Л.Баєва з посиланням на В.Веркместера відзначає, що «існування людини 

зобов‘язане його здатності створювати цінності певних речей і явищ, тому не 

матеріальні умови виступають первинними для її буття, а творчість зразків 

культури, що прагне до реалізації цінностей» [1, с. 47]. Можна констатувати, 

що «саме істотне в людині, що визначає всю його багатомірну унікальність – 

це здатність актуалізувати і втілювати у своєму житті цінності» [7, с. 102].   

Цінність виступає онтологічною підставою людського буття, що 

конституює його (специфічно людську) визначеність в усьому різноманітті 

проявів і специфікацій. У своєму оптимальному стані і дії ця онтологічна 

підстава має самоконструктивний характер. Аксіологію як спеціальну 

філософську теорію цінності слід мислити як онтологію людського буття, що 

осягає його сутнісні підстави, що сублімуються в гуманітарному освоєнні 

дійсності, і надаєрозуміннятого,яким треба бути, щоб бути людиною.  

Виходячи з вищевикладеного, можна говорити про ціннісний вимір 

онтології людського буття, що має визначальний для нього характер, а 

можливо і про ціннісну онтологію людського буття як таку. Аксіологічне 

розуміння людського буття з позиції його онтологічних підстав особливо 

актуально, оскільки на сучасному етапі культурно-історичного розвитку 

людства, в епоху НТР і глобалізації антропогенного впливу, стає ясно, що 

долі світу в остаточному підсумку залежать від питань ціннісного порядку. 
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Деконструктивистский дискурс в 
постмодернтеологии 

 

Время постмодерна уходит, а пониманий между автономным субъектом и 

христианством всѐ меньше. В связи с этим, актуальным остаѐтся вопрос о 

путях нахождения механизмов взаимодействия между изменчивой культурой 

и незыблемыми христианскими истинами. Другими словами: может ли 

Евангелие быть транслировано в условиях постмодерна? 

Наиболее постмодернистской является деконструктивистская теология, 

т.к. термин «деконструкция» является центральным в данном культурном 

феномене. Восприняв методологию Деррида, теологи увидели для себя 

возможность говорить о кенотическом Боге, который не присутствует явно в 

господстве над миром. Рассмысливание смыслов – есть, по сути, обретение 

человеком более глубокого смысла. Процесс этот понимается как никогда не 

завершающийся. Таким образом, понятия «атеизм», «безверие», 

«заблуждение», «ересь», «антиметафизичность», приобретают позитивный 

смысл, т.к. являются фиксированием многоаспектного отношения между 

Богом и человеком. Деконструкция понимается как терапевтическая работа 

ввиду опасности идолизации христианской вести. Так же делается акцент на 
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изменчивости мира. При этом изменчивость необходима для 

структурирования христианской вести. Изменчивость указывает на 

христианскую весть – на «что» христианской вести. Акцент делается на том, 

что история появляется вместе с христианством, а значит и роль еѐ 

непреложна в деле христианской вести. 

Следуя идеям Деррида, такие теологи деконструктивисты как К. Рашке и 

М. Тейлор констатируют уход из человеческой жизни трансцендентного 

измерения, отождествляя смерть Бога со стиранием «трансцендентного 

обозначенного», которое разрушает все препятствия на пути бесконечной 

игры истолкования. Такая трактовка смерти Бога приводит не только к 

разрыву с теологической традицией, но свидетельствует о конце теологи [1]. 

Воплощенный Бог стал частью культуры, поэтому Его нельзя ограничить 

кругом сакрального, церковного, традиционного. Тотальная бездуховность 

мира понимается как позитивный факт, поскольку не приемлется само 

деление на духовное и материальное, на потустороннее и земное. Только в 

полностью человеческом являет себя полностью Божественное. «Смерть 

Бога» – не только убийство, не только преступление людей, но и выбор 

Самого Бога, Его жертва. Бог предпочел умереть, чтобы смертью связать 

Себя с людьми, их миром, их историей. Можно не искать Бога, который 

недостижим в силу Своей трансцендентности, но нельзя отделаться от Бога, 

Который сошел и умер, воскрес и живет среди нас (Альтицер, Милбанк). 

Таким образом, в рамках деконструктивистской теологии смерть Бога, 

завершающая процесс Воплощения, есть окончательное записывание 

духовного откровения. «Только принимая наступление смерти Бога в нашем 

опыте, и даже желая этого, мы можем освободиться от потустороннего, – от 

того чуждого потустороннего, которое опустело в результате 

самоуничтожения Бога во Христе» [2]. 

Деконструктивистская теология в частности обнаруживает себя как 

апофатическая. Если Бог, по мысли деконструктивистов, превосходит 

понятия, то теологический дискурс становится или вообще невозможным, 

или таким, каким он является нам в процессе деконструкции (Ж-Л Марион). 

На ряду с этим, постмодернтеология в лице теологов-деконструктивистов 

пытается преодолеть рационализацию модерна в понимании дела Христа, 

чем и обнаруживает свой положительный характер. 

Таким образом, постмодернтеология, заимствуя язык постмодерна, 

выходит на современный нынешней культуре уровень дискурса, принимая 

базовые антихристианские стереотипы («смерть Бога» и др.) как 

внутрихристианскую проблему. В то же время, преодолевая рационализацию 

модерна, теология постмодерна (протестантская и католическая 

деконструкция в теологии) обнаруживает в себе некоторые черты 

классического христианского дискурса (обращение к апофатике). Бог 

превосходит понятия – центральный тезис теологии постмодерна. 
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Принимая во внимание культурную ситуацию, в которой оказался 

христианский теологический дискурс второй половины ХХ – начала ХХІ 

столетий, следует так же отметить, что принципиальное отрицание 

метафизики постмодернтеологией привело к отрицанию амбивалентности 

бытия (деления на духовное и материальное, потустороннее и земное). 

Результатом подобного дуализма, с одной стороны, стало принятие 

тотальной бездуховности как позитивного факта, в виду которго возможно 

говорить о полностью человеческом, как о манифесте полностью 

Божественного (Альтицер). С другой же стороны, «принятие языка и 

методологии постмодерна привело современный протестантский дискурс к 

искушению поставить человеческое творчество над Божественным». В 

немалой степени этому способствует негативное понимание принятия 

бездуховности постмодернтеологией автономным субъектом постмодерна. 

Вовлечение же теологического дискурса во все сферы человеческого бытия 

(Дж. Милбанк), может возыметь эффект профанации христианской вести. 

Однако какую форму, в конце концов, примет христианская мудрость в 

условиях постмодерна, возможно, говорить ещѐ слишком рано. 
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Віртуальна реальність чи суб’єктивна думка? 
 

Так що ж таке віртуальна реальність? Цим питанням знову і знову 

задаються сучасні філософи. В давнину гострого інтересу воно не викликало. 

Тобто термін «віртуальний» не ставав центром суперечок. Швидше цей 

термін був допоміжним словом для опису інших понять, станів. Так в епоху 

античності віртуальність вживалася в значеннях «можливості», «способу 

існування ідеї», «внутрішньої сили». У середньовіччя – в сенсі «чесноти», 

«можливості», «дійсності». У Новий час – «неусвідомленого вмісту в 

розумній душі», «свого іншого»[3, с. 49]. Сьогодення характеризується 

проникненням терміну «віртуальність» практично в усі сфери 

http://dcu.org.ua/ru/interesnaya_kniga._alticzer_t._smert_boga._evangelie_xristianskogo_ateizma.html
http://dcu.org.ua/ru/interesnaya_kniga._alticzer_t._smert_boga._evangelie_xristianskogo_ateizma.html
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життєдіяльності людини.У сучасних наукових публікаціях навіть йдеться 

про «віртуальнуцивілізацію». Часто-густо «віртуальне»розуміється як 

синонім «можливого», можливості існування як такої. Проте найчастіше у 

пересічної особице поняття асоціюється з комп'ютерними технологіями. Як 

відомо наука покликана задовольняти потреби суспільства, соціальних груп і 

особистості. Тому більшість сучасних досліджень в області віртуальної 

реальності пов'язані саме з комп'ютерними технологіями.  

Тим не менш, філософська рефлексія на дану тему вкрай необхідна. Це 

пов'язано з плутаниною, яка супроводжує вживання терміна «віртуальний». 

Поширеним є уявлення про те, що весь простір Інтернет – це віртуальна 

реальність. Розповсюдженою помилкою є використання концепту 

«віртуальний» в сенсі «суб'єктивний». Приміром, автор статті 

«Виртуальнаяреальностьнашейповседневности» А.Алексєєвв якості 

прикладу віртуального об'єкта наводить віртуального собаку, якого створив 

хлопчик, що сховався за високим парканом і вдало імітував звуки видавані 

псом [1]. При цьому автор вказав, що даний об'єкт є віртуальним для 

перехожого, який не здогадується, що його обманюють. У цьому й криється 

суть омани, на наш погляд. У зв‘язку з цим виникає необхідність з‘ясування 

співвідношення об‘єктивної, суб‘єктивної і віртуальної реальностей. Перш, 

ніж віднести об'єкт до категорії віртуальності, слід задати тіло відліку. Тобто 

визначити для кого цей об'єкт є віртуальним. Далі слід провести аналіз в ході 

якого, виявити наявність у даного об'єкта ознак віртуальності. Арто, в якості 

необхідної умови віртуальності називає переживання події, яка реально не 

відбувається (вбивство на сцені) як реальності [2, с. 38]. Ключовим словом 

тут є «як». Тіло відліку знає про оману, ілюзію. (Глядач у Арто знає, що 

вбивство насправді не відбувається). У разі перехожого і хлопчика, 

перехожий не знає про брехню. Тому для перехожого собака за парканом – 

не віртуальна реальність, а суб'єктивна думка.  

Таким чином, використовуючи дану методологію, можна визначити 

приналежність об'єктів кіберпростору до категорії віртуальності. 
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Границы предельности: философская рефлексия 
 

Своеобразной фигурой, олицетворяющей постмодернистский тип в 
античности, является образ древнегреческого отшельника и гонимого – 
Диогена, проповедовавшего «собачье бытие»: оно заключает в себе жест, 
обращенный на предел [1, 2]. Социокультурные, поведенческие паттерны, 
благодаря которым Диоген низвергает общественную мораль 
древнегреческого полиса-государства, ставит под сомнение каноны и 
правила социального, культурного порядка. Вызов и нигилизм – состояния, 
которые пронизывают бытие киника-одиночки. Даже «бочка» как образ-
метафора вне-укорененности, отсутствия дома, принадлежит к числу 
временного, зыбкого, прорывающего границы предельности – границы 
между возможным и невозможным. Феномен, фиксирующий переход 
непроходимой границы, представлен понятием трансгрессии – одного из 
ключевых в области  практик постмодерна [2].  

Гуманитарное наследие XX века содержит в себе практики 
поливариативного характера, которые порой могут быть рассмотрены в 
пространстве амбивалентности, т.е., проявляя свою актуальность в крайних 
полюсах накопленного знания, а также путем рефлексии аксиологического, 
онтологического, праксиологического, экзистенциального модуса. Многие 
достижения культурной направленности в области искусства, 
взаимоотношений в системе человек-предмет инициируют механизм 
выведения человека за «скобки» бытия, востребованной оказывается 
способность «забыть себя» (аналогия с восточными визиями), формируются 
идеи, в соответствии с которыми, например, «пятно» может представлять 
большую ценность, чем непосредственно субъект (В.Кандинский) [1]. В 
таком случае трансформируется само понятие объекта посредством 
введения новых концептов, таких как «внутренний объект» (Мондриан) или 
«чистые ощущения» (К.Малевич) [1]. Принятие подобных творческих 
поисков в истории ряда стран сопровождалось глубинными флуктуациями, 
репрессивной тотальностью, катастрофическим мунковским криком. 
Вспомним обвинения нацистской идеологии в отношении творений 
абстракционистов,  определившей их «дегенеративным искусством», или 
«бульдозерную выставку» в  московском Манеже (60-е годы СССР). 
Сложность заключается в том, что весь предыдущий опыт прошлой 
традиции в своей основе  представляется комплексом предпосылок, от 
которых нужно отвернуться, чтобы стать, то есть сотворить нечто новое [1]. 
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В таком случае философия определяется в контексте постоянного отрыва от 
этой истории, чтобы творить новые концепты, которые лишь вливаются в 
нее, а не проистекают из нее.  

Античный образ мыслителя-странника обрамляется характеристиками 
внесистемности, распредмечивания, демонтажа семантической пары 
означаемое / означающее. Движущей силой выступает актуализация 
феномена вне-предельности, парадигмы гуманитарной направленности, 
которая заключает в себе механизмы, направленные на снятие границ 
предельного.   

Данные свойства олицетворяют ризоматическую мировоззренческую 
установку, активно реализуемую в пространстве искусства, морали, 
культуры, моды. Так, индустрия моды, выступающая сопряженным образом 
с культом «потребления», раскрывает десмысловые контаминации, 
предъявляя идею трансгрессивного выхода субъекта за пределы обыденной 
психической, социокультурной «нормы» [2]: и вот по подиуму феерично 
вышагивают модели в платьях, сшитых из детских, плюшевых игрушек, 
пластиковых бутылок, обернутые в туалетную бумагу или пропитанные 
шоколадным муссом («съедобная» одежда), а также из свежих цветов. Стоит 
ли удивляться, что на одной из церемоний вручения музыкальной премии 
популярная певица Леди Гага облачилась в «платье из мяса»: публика 
ликовала – коктейль из шока и провокации успешно реализовался: «чтобы 
обрести целое, следует крошить образ или вводить пустоту» [1, с. 115]. В 
результате, общественное табу низвергнуто, традиция опрокинута, а потому, 
вопрос относительно существования той или иной бинарной оппозиции, 
которая пронизывает в данный момент действительность, становится 
неуместным. Как следствие, возвращаясь к примерам из индустрии моды, 
платье, изготовленное из распечатанных фрагментов Святого письма или 
какого-либо иного священного теологического источника, будет 
восприниматься обществом и получит «путевку в жизнь», ибо сущностным 
моментом трансгрессии является разрыв с презумпцией линейной 
преемственности и выхода «радикальной вне направленности» (М. 
Бланшо) [2]. Концепция трансгрессии открывает возможность 
«непозитивного утверждения»: так, согласно взглядам М. Фуко, речь идет 
не о каком-то всеобщем отрицании, речь идет об утверждении, которое 
ничего не утверждает. Новизна смыслов по отношению к предыдущему 
состоянию обладает статусом и энергией отрицания.  

Таким образом, феномен трансгрессии представляет выход за рамки 
наличного (действительного), к тому, что в настоящей системе отчета 
мыслится как «невозможное».  
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Умови й способи маніпуляції індивідуальною й 
суспільною волею  

 

Інтенсивний розвиток людства у напрямку не тільки технологізації, а й 

ускладнення соціальної сфери буттєвості зумовлює звернення до 

дослідження ірраціональних пластів буттєвості. Інтерес до цієї проблематики 

пов‘язаний з деструктивним проявами маніпуляції вольовою активністю 

людини, яка використовується сучасними державними і недержавними 

інституціями. Саме відповідні практики призвели до становлення 

тоталітарних режимів, що стали винуватцями масових репресій і соціальних 

катаклізмів у ХХ ст.  

Періоди домінування раціонального у діяльності індивіда і соціальної 

групи припадають переважно на час уконституйованого функціонування 

суспільства, коли соціум діє на основі свідомого наслідування традиційних 

зразків соціокультурного досвіду. Натомість у кризові періоди 

актуалізуються ірраціональні начала у соціальній поведінці (емоції, воління, 

інтуїція, творчий імпульс). У такі періоди можна легко маніпулювати 

індивідом або соціальною групою, переорієнтовуючи їх діяльність у 

деструктивному напрямку. 

Умовами активного впровадження маніпулятивних практик на 

індивідуальному і суспільному рівнях є стан глибокої соціальної апатії 

внаслідок виснаження матеріальних і духовних ресурсів суспільства, брак 

ефективної політичної еліти (творчої меншості) як суб‘єкта консолідації 

суспільної волі, надмірний зовнішній тиск (завоювання, окупація), що 

призводить до суспільної і політичної дезінтеграції. 

Сутнісними ознаками маніпуляції індивідуальною і суспільною волею є 

нівеляція свідомого суб‘єкта соціальної активності, домінування 

ірраціональних чинників соціальної активності, спрямування бажань, 

прагнень, почуттів та ідей на досягнення цілей суб‘єкта навіювання та 

маніпуляції, прагнення якнайшвидше втілити на практиці вказані бажання. 

Останнє пов‘язане з тим, що феномен навіювання є достатньо 

короткотривалим явищем. Об‘єкти маніпуляції можуть доволі швидко 

позбавлятись ілюзій і в такому стані стають небезпечними для самого 

маніпулятора. 
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Можлива й довготривала маніпуляція волею індивіда, насамперед в 

діяльності тоталітарних сект. При цьому використовується довготермінове 

навіювання через ізоляцію їх адептів від ʺзовнішнього світуʺ та перманентне 

їх введення у стани навіюваності через ствердження та повторення 

відповідних молитов та інших практик. Важливим засобом маніпуляції 

суспільною свідомістю є й механізм зараження. Подібні маніпулятивні 

практики використовуються і на суспільному рівні, коли індивіди або цілі 

соціальні групи мають доступ лише до тих засобів масової інформації, в яких 

йде масована пропаганда з боку авторитарних або тоталітарних режимів. 

Під впливом навіювання індивід і соціальна група втрачають здатність до 

усвідомлення себе як суб‘єкта вольової активності. При цьому об‘єкт 

навіювання потрапляє у стан залежності від волі Іншого. Відтак, 

маніпулятивні практики індивідуальною і суспільною волею пов‘язані з 

феноменом харизматичності через здатність одних індивідів до переконання 

і схильність інших до навіюваності. В таких умовах воля лідера не тільки 

підкоряє собі волю індивідів і соціальних груп, а й стає основою вироблення 

суспільної волі.  

Маніпуляція суспільною волею відбувається й на основі актуалізації 

одних почуттів і пригнічення інших. Зв‘язок між соціальними почуттями і 

вольовою активністю розкривається через переведення суб‘єктивного 

ставлення до певних суспільних процесів і явищ зі сфери світосприйняття до 

світорозуміння. Внаслідок цього у діяльності широких мас населення 

нівелюється індивідуальна воля й індивідуальна відповідальність за вчинки. 
 

Мельник В.М., 

студент Київського національного університету ім. Т. Шевченка,  
член Національної спілки журналістів України 

Україна, м. Київ 

Традиція в антропологічній інтерпретації 
 

Традиція – категорія соціально-культурної антропології і варто сказати, 

що дуже показова. Такий висновок, зокрема, напрошується при 

порівняльному аналізі наявних академічних визначень даної категорії. Варто 

навести декілька найбільш фундаментальних і концентрованих словникових 

тлумачень, котрі відображають її розуміння в українських наукових колах: 

«Традиція (лат. traditio – передача, легенда) – історично сформовані звичаї, 

обряди, суспільні настанови, ідеї та цінності, норми поведінки, які 

передаються з покоління в покоління; елементи соціально-культурної 

спадщини, що зберігаються в суспільстві чи в окремих соціальних групах 

протягом тривалого часу» [Философский словарь, 1987]; «Традиція – 

соціальна і культурна спадщина, яка передається від покоління до покоління 
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і зберігається протягом тривалого часу; в якості традиції виступають 

суспільні настанови, норми поведінки, ідеї, звичаї, обряди» [Краткий 

политический словарь, 1983]; «Традиція (лат. traditio – передача, оповідь) – 

1) історично сформовані та перехідні з покоління до покоління звичаї, 

порядки, правила поведінки; 2) звичай, який встановився у вигляді порядку 

поведінки в побуті; 3) усна оповідь, що передається нащадкам, легенда» 

[Словарь иностранных слов, 1984]. Окремо хочу відзначити дореволюційне 

визначення відомого «Словника Брокгауза і Ефрона» (корисне для правової 

антропології): «Традиція, юрид., передача права власності» [Брокгауз, 2012]. 

«Традиція» відображає неоднорідність антропологічної методології, легко 

інтегрує всі підходи та наукові напрямки, названі мною «субдисциплінами» 

[Мельник, 2013]. Наприклад, історична антропологія сконцентрована 

навколо історичної традиції, ролі звичаю в житті індивідів і колективів, 

щоденної традиційності або звичаєвості [Мельник, 2012].  

Наукова взаємодія між політичною антропологією і «традицією» 

проаналізована мною в статті «Традиціоналістичний підхід у політичній 

антропології» [Мельник, 2014]. Філософська категорія «традиція» фігурує в 

політичній антропології: а) як основа традиціоналістичного методологічного 

підходу; б) як філософський базис політичного традиціоналізму; в) як «точка 

відліку» консервативної ідеології. 

Економічна антропологія звертає увагу передусім на взаємодію 

економічної і культурної складової життя людини «у контексті національної, 

капіталістичної та глобальної економічних систем» [Мельник, Актуальні 

питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 

2014], що змушує виокремлювати економічну традицію як індивідуально-

психологічний, соціально-психологічний, етнічно-психологічний, культурно-

антропологічний, соціально-антропологічний, психологічно-

антропологічний, економіко-антропологічний, природно-правовий об‘єкти 

досліджень, безумовну складову структури колективної свідомості, що 

матеріалізує філософську (державну, етнічну, національну, громадянську, 

суспільно-політичну, соціально-культурну тощо) ідею шляхом мобілізації 

біосферних, в тому числі, природно-географічних ресурсів у тісному 

сполученні з інтелектуальним (1. генетичним – спадкоємним; 2. базованим 

на досвіді – психологічній категорії, набуття якої відбувається протягом 

цілого процесу життєдіяльності) потенціалом людини (в той час коли 

головною і частіше за інших згадуваною ідентичністю якої є етнічне 

самоусвідомлення, спонукаюче до стереотипного етноцентризму мислення, 

сприйняття нового досвіду), в результаті чого відбувається синергетична 

конвертація будь-якого (зокрема, політичного, політико-правового, етико-

філософського) ідеалу в ресурсно підкріплене й регульоване природне 

(розумове, психологічне, майнове, фінансове, продовольче, ринкове і т. д.) 

забезпечення антропологічного руху (діалектичного та еволюційного 
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одночасно!) до заданої ідеальної мети.  

Юридична антропологія повинна сформулювати однозначне визначення 

«правової традиції» як значущого у сфері планово-стратегічного 

державницького менеджменту інтегративного (філософсько-правового, 

теоретико-правового, морально-етичного, юридично-психологічного, 

колективно-психологічного, соціально-культурного) об‘єкта досліджень, 

головним завданням студій над яким буде необхідність культивувати 

характеристику правового світогляду кожного окремого етносу в контексті 

прогностичного моделювання формально-правової користі від практичного 

застосування (на політичному, законодавчому, внутрішньому регуляторному 

рівнях) висновків поетапно конкретизованого історичного розвитку 

(еволюційного, статико-динамічного, циклічного, діалектичного) 

«традиціоналістської» взаємодії між індивідом, культурою, природою, 

суспільством і правовою сферою, з урахуванням антропо-правового 

відношення між психологічною легітимацією природного права, 

формального права (позитивної юриспруденції за Г. Гегелем) та формату 

правової культури того чи іншого етнічного організму [Гегель, 2000].  

Правова (юридична) традиція – категорія далеко не нова. Втім, потрібно 

уникати надмірної абстрактності в тлумаченні саме даного 

міждисциплінарного поняття. Правова традиція – це комплекс стереотипів 

структури колективної свідомості, що виражається етнічною психологією, 

соціальною психологією і специфічною юридичною психологією окремо 

взятого «одержавленого суспільства». Притаманна вона і недержавним 

суспільствам, як і будь-який інший різновид соціально-культурного пласту 

традицій, відображеного у колективній психології. Етносоціальні організми з 

державною організацією своєї життєдіяльності відрізняються від 

бездержавних етносоціальних організмів змогою відображати власну 

юридичну традицію на рівні формального права. Це стосується певних 

положень конституційного законодавства; декларативних документів, які 

демонструють певну політичну волю; стратегічних постанов, спрямованих 

на здійснення регуляторної функції в галузях внутрішньої або зовнішньої 

політики, національної безпеки та економічного розвитку.  

Юридична традиція завжди унікальна для кожного окремого етносу, 

субетносу, має серйозні відмінності в класовому контексті, географічно-

просторовий аспект відіграє помітну роль; формується під впливом 

етногенезу та історико-політичного процесу на тій або іншій території, що 

дозволяє визначити її як дуже регіоналізований, залежний від історичної, 

політичної та особливо від політико-економічної еволюції обов‘язковий 

соціально-культурний процес, який реалізується через спадкоємну 

традиційність несприйняття окремих легальних норм і через пристосування 

до наявного державного «апарату насильства» колективним 

взаємовизнанням власних норм і правил поведінки, зумовлених певними 

етноісторичними чи географічними особливостями.  
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Етносоціальна психологічна легітимація правової традиції відбувається 

через інститут звичаєвого права, який побудований на трансляції 

підсвідомих і несвідомих форм взаємодії колективної структури свідомості 

етнофора на рівень сакрального самоусвідомлення. Інститут звичаєвого 

права – це збірна філософсько-правова дефініція багатокореневої і 

неоднорідної структури правоподібних стереотипів психології етносу, 

психології соціальної групи, що охоплює самоусвідомлення спорідненості зі 

своїми предками, сакральне самоусвідомлення давнини кревного 

спадкоємства на рівні глибинної психології, повагу до родового «закону», 

котра передається з покоління в покоління підсвідомо (!), так само як, 

розуміння майже нічим не відмінного від Тайлорівського [Тайлор, 1989], 

первісного табу, порушення котрого є антиродовим актом. 
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З самого початку європейської духовної історії феномен гармонії входив 

до кола найважливіших обʼєктів філософських розмислів. Духовні пошуки 

гармонії у найдавніші часи були, очевидно, такими ж важливими, як і 

роздуми про сутність буття, про основу всього сущого, про його універсальні 

і остаточні начала. Незважаючи на те, що результати таких роздумів у різних 

інтелектуалів давнини були різними, усі вони перебували у пошуках основи 

всього знання і всього сущого. Як зазначає відомий сучасний німецький 

мислитель Х. Хофмайстер, «це був би принцип, завдяки якому можна 

осягнути все, що є і може бути помислене, в своєму «звідки» як причині і в 

своєму «куди» як цілі свого розвитку. Європейська філософія з самого свого 

виникнення шукала цей фундамент. Її питання про архе (від грецького – 

начало – В. М.)… є питання про первісну єдність всього сущого…» [5, с. 19]. 

У давньогрецькій філософії були сформульовані фундаментальні 

концепції гармонії – піфагорійська та гераклітівська. 

Давньогрецький філософ Геракліт (535 р. до н.е. – 475 р. до н.е.) приділяв 

явищу гармонії особливу увагу, не меншу, ніж Піфагор. Можливо саме через 

це деякі дослідники теми гармонії нерідко порівнюють погляди цих 

філософів, прагнучи віднайти спільні позиції. Так, дослідник цієї 

проблематики В. Т. Мещеряков зазначає, що при глибокій різниці 

філософських принципів розуміння світу Піфагора і Геракліта на сутність 

гармонії виявилися багато в чому схожими [3, с. 26]. Не заперечуючи проти 

такого висновку в цілому , все ж доводиться констатувати, що філософська 

концепція гармонії у Геракліта суттєво відрізняється від піфагорійців. 

Аналізуючи погляди Геракліта в їх цілісності, системності, можна 

стверджувати, що для нього гармонія не є тим визначальним методологічним 

принципом, який дає можливість уявляти світ у його тотальності. Адже саме 

таку постановку питання ми виявляємо у Піфагора. Це, звичайно, не означає, 

що гармонія у розумінні Геракліта – щось другорядне, незначне. Вважаючи 

гармонію очевидним і незаперечним станом існуючого світу, Геракліт все ж 

робить спробу віднайти джерело такої гармонії. Показовим у цьому 

контексті є його вираз Геракліта, який наводить Аристотель всвоїй « 

Нікомаховій етиці». Той стверджує, що «суперечливість зближує, 

різноманітність породжує найпрекраснішу гармонію і всю через ворожнечу 

створює» [1, с. 56]. 

Очевидно, що для Геракліта засадним методологічним принципом 

розуміння світу як такого є його суперечливість, різноманітність, яка 

перебуває у вічній конкуренції, боротьбі, як висловлювався сам Геракліт, 
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ворожнечі. І саме такий процес іманентно несе в собі гармонію як 

остаточний, цілісний результат. Зауважимо, що проілюстрована вище думка 

Геракліта про гармонію та її звʼязок з вічним процесом боротьби 

логічноповʼязана з усією його філософською доктриною світу і його 

першоджерела. «Цей космос, той самий для всіх, – стверджує Геракліт, – не 

створив ніхто ні з богів, ні з людей, але він завжди був, і буде вічно живим 

вогнем, що мірами спалахує і мірами згасає» [1, с. 55]. За думкою 

давньогрецького філософа, все, що виникає і зникає в світі, як і весь світ в 

цілому, неможливі у своєму бутті без боротьби, навіть ворожнечі. «Боротьба 

– батько всьому і всьому цар», – стверджує Геракліт[1, с. 56]. Якби не було 

боротьби протилежностей, не було б і їх єдності, не існувало б ніякого 

звʼязку і узгодженості між речами, а замість єдиного і стрункого 

світопорядку, утвореного «зі всього», був би загальний безпорядок, світовий 

хаос. А гармонія не могла б існувати. 

Доводячи генетичну єдність вічної ворожнечі як сутнісної ознаки 

світопорядку протилежностей і явища гармонії, Геракліт критично 

висловлюється про тих, хто не розуміє цього діалектичного взаємозвʼязку. 

Так, він каже, що помилився Гомер тоді, коли висловився: «Хай згине 

Ворожнеча із середовища богів і людей…». Бо не зрозумів він, що молиться 

про те, щоб все зникло. Не народилася б Гармонія [2, с. 128]. 

Отже, Геракліт розуміє взаємозвʼязки вічної боротьби протилежностей і 

гармонії як процес діалектичний. Вічна боротьба у світі іманентно створює 

підстави гармонії, бо саме в цьому , на думку Геракліта, і полягає смисл 

вказаного процесу. З іншого боку, гармонія не була б такою, якби не 

виникала з процесу вічної боротьби протилежностей. В цьому процесі 

гармонія є показником, своєрідним уособленням вічної боротьби і вічного 

прагнення до досконалості. «Єдине, – каже Геракліт, – розходячись, само з 

собою узгоджується: гармонія, що знову повертається, як у лука і ліри»[2, 

с. 126]. Вічна ворожнеча різноманітного і суперечливого у світі доводить до 

того, що вимагає гармонію, остання в свою чергу створює внутрішню 

потенцію боротьби. Однак в цьому процесі провідною ланкою для Геракліта 

є, очевидно, вічна суперечливість всього існуючого, а відтак і 

методологічним началом системного бачення світу як такого. 

Сказане вище дає підстави констатувати якісну відмінність між 

Піфагором і Гераклітом у їх розумінні сучасної гармонії. Якщо для першого з 

них гармонія – це, насамперед, питання узгодження протилежностей, їх 

скріплення в єдине ціле, їх змішання, то для Геракліта гармонія – це 

обовʼязковийатрибут вічної ворожнечі протилежностей з метою вічного руху 

вперед, до досконалості. І, за логікою Геракліта, цьому немає кінця. Для 

Піфагора гармонія – це така взаємодія протилежностей, яка на меті має 

своєрідний стан їх примирення. І в цьому плані можна стверджувати, що 

Піфагор більше думає про статику світу, а не про його динаміку. Позиція ж 

Геракліта суттєво інша. Гармонія, на його думку, існує лише тому, що 
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протилежності вічно ворогують, борються між собою. Така сутнісна ознака 

світу в цілому та його окремішностей зокрема – гарантія його руху вперед, 

до його кращих станів, до досконалості, до гармонії. Остання ж в цьому 

процесі – вічний супутник і одночасно гарантований показник того, що світ 

розвивається. 

У цьому контексті варто актуалізувати висновок, який випливає з логіки 

Геракліта про вічну ворожнечу між протилежностями в контексті гармонії. 

Вічна боротьба – це механізм пошуку того найкращого, що можливе як таке. 

Розгортаючись до своїх все досконаліших станів завдяки боротьбі 

протилежностей світу і всі його прояви стають на шляху пошуку власного 

«Я», пошуку тієї потенції, яка можлива в принципі. Гармонія тут виступає 

ніби зовнішнім обличчям цього процесу, цього пошуку. Світ у своєму 

розгортанні прямує до власної ідентичності, самототожності, до своєї 

самості, але через вічну внутрішню ворожнечу. Гармонія – уособлення такої 

ідентичності. Вона і є фактичним орієнтиром набуття світом власної 

ідентичності як у глобальному, так і окремішніх вимірах. І цей процес є 

вічний, як вічною є внутрішня ворожнеча. І в такому процесі будь-які зміни, 

які відбуваються з явищем у відповідності з його внутрішньою природою, 

ведуть до гармонійності самого явища, іншими словами, до його 

ідентичності. 

У звʼязку з вищесказаним важливо зупинитися на ще одній особливості 

гераклітівської концепції гармонії. Оскільки боротьба протилежностей – 

вічний процес і нерідко прихований, а тому непідвладний простому 

спостереженню, то гармонію так само можна кваліфікувати як приховану та 

очевидну. При цьому Геракліт віддає перевагу прихованій гармонії. 

«Прихована гармонія сильніша очевидної, – цитує Геракліта відомий 

фахівець історії стародавньої філософії ВА. М. Чанишев. Така гармонія 

боротьби протилежностей, які сходяться в тотожність. Геракліт гнівається на 

тих, хто не розуміє, яким чином те, що саме з собою розходиться, знову 

приходить в згоду, гармонію лука та ліри, яка самовідновлюється. Ця 

найглибша гармонія притаманна всій світобудові, незважаючи на те, що там 

все кипить в боротьбі, у ворожнечі» [4. c. 136–137]. 
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Попытки выйти из круга сложившихся  
направлений идеологии: поиск новой духовной 

идентификации 
 

Ведущие мыслители, философы и политологи, стремятся найти выход из 

ситуации наблюдаемого кризиса не только экономики, но и общего 

состояния общественной мысли. Они пытаются концептуально преодолеть 

факт недееспособности основных существующих идеологических форм. В 

связи с этим характерно название статьи А. Дугина «Все ищут выход» [2]. 

Речь в ней идет о презентации новой книги Дугина «Четвертая политическая 

партия». Эта партия, по замыслу автора, выражает новую идеологию. Три 

прежних (либерализм, марксизм и сборная из национализма, фашизма, 

нацизма) свой содержательный ресурс отработали. Аналогичную задачу по 

разработке более адекватной формы идеологии ставит и А. Зиновьев в своем 

последнем труде «Идеология партии будущего» [3].  

Итак, задача, по мнению Дугина и Зиновьева, в выработке новой 

идеологии, соответствующей изменившимся условиям цивилизационного 

состояния – я намеренно не говорю о цивилизационном развитии, поскольку 

пока что мы проходим именно некое состояние, а будет ли развитие и в 

какую сторону – покажет ближайшее будущее. 

Многие статьи исследователей следуют по этому же пути в попытках 

дать более взвешенную и близкую к истине картину и представить хотя бы 

гипотетический выход из состояния хаотического метания, дезориентации и 

распада прежде единого общественного субъекта. 

За единство субъекта – народа и власти – отвечала культура и идеология. 

Ныне идеология официально вычеркнута из конституций как Российской 

федерации, так и Украины. Тем не менее, кажется логически корректным 

проведение переустановки и модернизации именно идеологических основ 

общества. Пусть даже это и не будет отмечено как некая государственная 

идеология, но по умолчанию она будет приниматься и разделяться 

большинством членов общества как законная и справедливая постановка 

целей и средств общественного развития, как морально легитимная система 

мировоззренческих взглядов, как разумная, приемлемая и мобилизирующая 

картина мира. 
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Теперь посмотрим, какое решение эта задача получила в работах 

отечественных мыслителей высшего уровня. А. Зиновьев дает такую 

картину относительно партии будущего: «Партия Будущего не должна 

рассматривать себя как представительницу интересов какой-то 

определенной части населения, каких-то угнетенных, эксплуатируемых, 

обездоленных и т.п. классов вроде пролетариата в марксистской духе… Она 

должна осознать себя прежде всего как особое объединение, имеющее одну 

цель: разработку новой идеологии (идеологии будущего), пропаганду ее 

среди сограждан независимо от их социального положения, этнической 

принадлежности, пола, профессии и т.д…» (раздел Партия Будущего). 

Здесь характерны два момента: партия Будущего не имеет идеологии, а 

только собирается приступить к ее разработке, и эта идеология имеет равное 

отношение ко всем членам общества. 

Такую идеологию мы, тем не менее, хорошо знаем, она называется 

религией и содержит практически зиновьевскую формулировку: «…Нет ни 

Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 

свободного…» (ап. Павел, Колос., 3.11). В отличие от А. Зиновьева, не 

указавшего основу для тотального объединения людей, ап. Павел завершает 

приведенное положение словами: «…но все и во всем Христос» (там же). 

Однако этот путь исторически уже пройден и в настоящее время не 

может служить панацеей от современных кризисных системных 

конфликтов. Более же четкого контура новой идеологии у Зиновьева, 

фактически, нет. 

А. Дугин идет по пути выделения концептуального ядра «четвертой 

политической силы». Поскольку требуется выйти за рамки существовавших 

парадигм, то и апелляция к индивидам, расам, нациям, государствам, 

классам была бы неправомерна. Что остается? Остается найти выход 

непосредственно в человеческое сознание, чтобы достучаться до каждого 

человека. А это значит затронуть мышление, а именно его категориальную 

форму, т.е. ту, которая выражена в философской компоненте человеческого 

знания.  

Выбранная категория или их совокупность должны быть доступны, 

ясны, недвусмысленны и иметь отношение к каждому человеку. Для 

марксизма таковыми выступали категории труда, капитала, прибавочной 

стоимости и классовой эксплуатации. Однако он апеллировал к 

пролетариату, выделяя его как наиболее революционный и способный на 

реальные исторические прогрессивные преобразования. Теперь же нужно 

проделать то же самое, но без указания на определенную социальную силу, 

обращаясь ко всем людям без какого бы то ни было их различия. В 

принципе, это же направление выделял и А. Зиновьев. 

А. Дугин находит эту животрепещущую категорию, по его мнению – это 

дазайн (нем. Dasein), концепт великого немецкого философа М. Хайдеггера. 

Дазайн неохотно переводят как присутствие в мире, как бытие, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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предполагающего наличие вопрошающего об этом бытии человека. 

Неохотно – потому, что этот термин легче признать просто непереводимым. 

С точки зрения формально-смысловой этот выбор совершенно правилен: 

нам требуется утвердить такое бытие, которое не было бы безгласным и в 

нем дóлжно вырастить вопрошающего, действительно разумного субъекта. 

Но вот как насчет отклика в сердцах и умах такой категории у широких 

народных масс? Простых тружеников? Интеллигенции? Элитных, так 

сказать, слоев? Олигархов? Офисных работников? Тунеядцев? Маргиналов? 

Люмпенов? Всех прочих неупомянутых? Затронет ли присутствие в мире 

кого-либо из них так, чтобы положить на алтарь содержания 

непереводимого дазайн свою жизнь или хотя бы претерпеть определенные 

трудности? Зажжет ли огонь нового энтузиазма для новых великих 

свершений, каковыми были, например, индустриализация в СССР, полеты в 

космос и воплощение мечты об обществе гуманном и справедливом?  

Думаю, ответ очевиден – этот термин и перевести-то непросто, и сам он 

существует в сложнейшей понятийной архитектонике хайдеггеровской 

метафизики, и никакого дела до него нет ровным счетом никому, кроме 

диссертационных кабинетных изыскателей или редких чудаков, 

стремящихся к глубокому самопознанию с помощью философии 

Хайдеггера.  

Итак, заключение из этого краткого анализа таково: в настоящее время 

способов формулировки собственно нового, именно идеологического, 

массового учения нет. Но это не отменяет возможность такой формулировки 

в принципе, но не в идеологической, не в научной, не в религиозной форме. 

Требуется творческое решение, чтобы не попадать в круг отработанных 

шаблонов, догм, предрассудков и штампов. Основное здесь – не сколько, 

как ни странно само содержание, сколько как раз способ связи теории с 

практикой, поведения идей в жизнь, укоренение их в сознании. А такая 

связка есть наименее благодарное и наиболее тяжелое дело, где всегда 

найдется место посторонней высокомерной критике и возможности 

бесконечно оставаться в ученом мире схоластических академических 

споров. 
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Візуальна репрезентація естетичної інформації: 
чинники детермінації та  форми вияву в сучасному 

художньому просторі України 
 

Мистецтво спроможне у художній формі відтворити реальний світ, світ 

наших думок та мрій з його естетичними цінностями та моральними 

устоями, але спроможне і створити новий світ, нехай і в ілюзорній формі. 

Впливовість сучасного мистецтва на суспільство є беззаперечною, але вплив 

його різних складових на соціум досить неоднаковий. До глибоких 

прошарків нашого існування має вплив кіномистецтво, музика чи 

образотворче мистецтво, які концентрують у собі різнопланову естетичну 

інформацію.  

Якість і культуротворчий потенціал естетичного повідомлення 

визначається його впливом на особистість. Зокрема, на основі поліфонії 

створена музична композиція залучає до світу істинної гармонії, 

розважаючи не тільки тональним різнобарв‘ям, мелосом, ритмом тощо. 

Експериментальне поєднанням інструментів (не тільки музичних)  чи ж 

опертя на какофонію спричиняє інший відгук, інший емоційний стан 

слухача.  

Як мету дослідження, прагнемо звернути увагу на візуальні види 

мистецтва (до яких, як відомо, належать архітектура, скульптура, графіка, 

живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, художня фотографія) та роль 

для пересічного мешканця нашої країни естетичної інформації, яку вони 

несуть у сучасному художньому просторі України. Задля створення 

художнього образу митець ставить перед собою творче завдання, яке 

полягає у спробі відображення чи ж створення в художній формі фрагмента 

дійсності за допомогою певних матеріалів. Таким чином, у цій розвідці 

прагнемо звернути увагу на використання візуальних видів мистецтва та 

способи їх "втілення у життя" сучасними митцями України в художньому та 

інформаційному просторі останньої.  

Як відомо, Р. Арнхейм, розробивши в рамках теорії гештальтів концепт 

візуального мислення, підкреслив, що останнє є особливою, домінантною 

формою безпосереднього чуттєвого відображення світу людиною. І для 
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сучасного європейця вона є наріжною в чуттєво-інформаційному аспекті. 

Тому український естетик М. Скальська, розвиваючи естетичні 

ідеї Арнхейма, стверджує, що він розглядав людське інтелектуального 

пізнання як активний і творчий характер візуального мислення, тобто 

активний процес сприйняття та обробки інформації [1]. Схожої позиції 

дотримується при оцінці ролі візуальної інформації для сучасної людини й 

український естетик О. Пушонкова, досліджуючи естетичні засади динаміки 

форм візуальної репрезентації у історико-хронологічному плані: починаючи 

від класичної моделі (німецька класична філософія) до з‘ясування 

домінуючих візуальних форм наприкінці ХХ століття [2]. У теоретико-

методологічному аспекті для даного дослідження має значущість й праця 

"Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс" О. Поліщук, в 

якій досліджено феномен естетичної інформації та її модифікацій [3]. А ми 

прагнемо у цьому контексті розвинути міркування, що сьогодення 

візуальних репрезентацій спричинене не тільки розвитком науки та техніки, 

але й естетичними та духовними потребами суспільства, вираження яких 

можливе, однак, за умови нових пошуків, експериментів у формотворенні 

художніх інновацій. І останні можуть спричинятися специфікою 

інформаційного аспекту в сприйнятті дійсності митцем.  

Як приклад – якщо раніше театральне мистецтво існувало насамперед 

завдяки майстерної гри акторів, гриму, сценарію на основі "банальних 

життєвих пристрастей", то зараз використання спецефектів, імпровізація 

акторів та навіть епатаж публіки показує відмінності духовних запитів 

людей різних часів. Але й фіксує відмінності у цих запитах в синхронії в 

художньому просторі сучасного суспільства. Естетична інформація 

художнього твору націлена на реципієнта і може нести в собі як пригнічення 

національної естетичної традиції, так і поціновування національної культури 

(і це спостерігаємо в сучасній Україні). Зокрема український режисер, 

сценарист і культуролог В. Вовкун [4; 5], який працює, поєднуючи різні 

жанри мистецтва (йому притаманний своєрідний, експериментальний 

погляд на майбутнє мистецтва та осмислення часу минулого через призму 

сьогоднішнього) й трепетно ставлячись до української культури, у своїй 

творчості апелює часто до її фольклорної основи. Як результат – його 

творчість сприймається багатьма співвітчизниками досить неоднозначно. 

Проте вкажемо, що такі формотворчі пошуки митця мають інтелектуально-

розмислові витоки.  

Але розгубленість глядача може спричинятися й іншими причинами. 

Митець може суто по-іншому сприймати світ, і, відповідно, створена ним 

інновація дивує через інакшість інформаційної основи у сприйнятті 

дійсності глядачем та митцем. Подібне маємо, наприклад, у випадку, коли 

митець є носієм синестезії, тому й націлений на синкретизм у 

формотворчості. 



80 

 

Прагнемо привернути увагу, що використання синестезійних прийомів є 

невід'ємним елементом поглиблення стильового різноманіття сучасного 

мистецтва. Відтак цілком зрозумілим є те, що в останні роки зросла 

кількість вітчизняних та зарубіжних наукових праць, пов‘язаних із 

дослідженням явища синестезії (О. Балла, Н. Коляденко, А. Кофманн, 

А. Мельникова, О. Сарнавська, А. Сідоров-Дорсо  Т.  Ємельянова тощо). 

Розглядаючи синестезію з естетичної точки зору, варто звернути увагу на 

одне із трактувань даного поняття, а саме, як крайнього випадку людської 

здатності об‘єднувати всі зовнішні інформаційні сигнали, в тому числі й 

естетичні, у єдиний "емоційний котел" (К. Стасевич) [6]. У такому випадку 

звернення митця до синтезу формотворчих засобів декількох видів 

мистецтва у єдиний комплекс надає йому можливість відійти від певної 

шаблонності, традиційності чи регламентованої канонічності, що можуть 

заважати його творчій реалізації як особистості. Саме це, на наш погляд, 

надає важливості використанню синестезійних прийомів у сучасному 

мистецтві (особливо в поп-арті, як найдоступнішому для загального 

сприймання стилі сучасного мистецтва). Однак, роль синестезії у сучасному 

візуальному мистецтві активно не досліджується (особливо в Україні). Тому 

й розглянемо внесок  носіїв синестезійності у розвиток сучасного живопису.   

Серед сучасних українських художників, які, на наш погляд, наділені 

яскраво вираженою здатністю до синестезування, варто звернути увагу на 

таких художників: О. Петрову, І. Неруса, М. Приймаченко та ін. Так, І. Нерус 

у своїй останній виставці "Кольори нашого часу" (2014) через використання 

кольорових ліній та плям намагався передати у своїх картинах синтетичну 

єдність "яскравих кольорів" та "ритму", як своєрідну, візуальну метафору 

ритмічності життя сучасного суспільства [7]. Не менш цікавими є творчі 

доробки й О. Петрової (це і графіка, і інсталяція, і живопис), які з першого 

погляду привертають увагу особливою грою тіней та кольорів. Насамперед 

привертає увагу її виставка під назвою "Червоно-синьо-жовте" (2008). Тут 

українська художниця при використані обраної кольорової гами та 

нефігуративності образів на полотні, вбачала шлях до відображення 

ідеального, яке сприймається "духовним зором" художниці [8]. А так як 

синестезія нами розглядається як формотворчий художній засіб, закорінений 

на особливому сенсорному сприйнятті дійсності людиною, то це дозволяє 

стверджувати: саме завдяки даному явищу й вдається відтворювати митцю 

"художні образи" таких явищ, які часто в звичайному пізнанні не мають 

зорового оформлення і відносяться до особливих внутрішніх людських 

станів, абстрактних понять чи ідей (що ми й можемо спостерігати у творах 

вищезгаданої художниці). Естетична інформація, яку вони несуть, має 

гуманістичний характер, а не тільки є привабливою через майстерність 

автора та її націленість на пошуки гармонії у світі. 

Отже, можна стверджувати, що звернення до прийомів синестезування є 

важливим засобом процесу розвитку сучасних візуальних мистецтв (в даному 
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випадку живопису). І напрацювання синестетів у цьому процесі відіграють, 

як видається, досить важливу роль, через збагачення формотворчих прийомів 

та варіативності способів і засобів творчого самовираження митця.  
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рятує його від загибелі, а також відображує емоційний стан людини. Що ж 

до ідеї Біблії стосовно головної функції серця: «Але дав вам Господь серця, 

щоб розуміти» (Втор. 29, 4), «Для чого такі думки входять у серця 

ваші?» (Лк. 24, 38) тощо, то вони, зазвичай, сприймаються науковцями як 

виразні релігійно-філософські метафори, які апелюють до суто духовно-

моральних якостей людини. Тому дослідженням серця як органу мислення 

здавна займалися, як правило, лише представники філософсько-гуманітарних 

наук. Але нові наукові дослідження останніх десятиліть ХХ та ХХІ століття 

доводять, що серце є головним органом для сприймання й накопичення 

інформації; сьогодні велика кількість фактів свідчить, що саме серце є 

«операційною пам‘яттю» організму людини. На наш погляд, ця тема вкрай 

актуальна, нова й цікава не тільки з точки зору психофізіологічних функцій 

організму, вона засвідчує новий вимір сприймання цілісності людини як 

тілесно-духовної істоти, центром якої є її серце, а також привертає особливу 

увагу до ідеї кордоцентризму – вітчизняного науково-методологічного 

принципу, який акцентує питання глибинних засад етичної взаємодії людини 

зі світом та її відповідальності за цей світ. 

Дослідженню проблеми «розумного» серця приділили багато уваги 

видатні філософи й науковці давнини і сучасності. Серед філософів 

особливої уваги заслуговують дослідження відомих представників 

особливого напряму вітчизняної думки – «філософії серця»: Г.С. Сковороди, 

П.Д. Юркевича, В.С. Соловйова, П.О. Флоренського, М.О. Бердяєва, Б.П. 

Вишеславцева, І.О. Ільїна, В.Ф. Войно-Ясенецького, В.Н. Лосського, В.О. 

Сухомлинського, Д.І. Чижевського та інших, для яких концепт серця 

перетворився на домінуючий принцип філософської рефлексії. 

Ще усередині XVIII століття Григорій Сковорода вперше наголошує 

прозначення біблейського терміну «серце».Осмислюючи серце, Сковорода 

міркує про «думки серця», про його «безодню», акцентуючи увагу на ідеї 

безмежного серця, здатного вмістити Бога, божественне [1]. Інший наш 

геніальний співвітчизник Памфіл Юркевич виклав свої оригінальні ідеї у 

праці «Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова 

Божого», в якій розгортається цілісна філософсько-антропологічна концепція 

про серце як визначальну основу фізичного та духовного життя людини. І.О. 

Ільїн у своїй праці «Серце, яке співає. Книга тихих споглядань»йде далі – він 

вважає, що духовний центр людини здатний творити «культуру серця». П.А. 

Флоренський у книзі «Стовп і затвердження істини» підносить значення 

серця до трансцендентного виміру: для нього серце є гарантом духовної 

чистоти людини, тому що воно – «іскра Божа», «око небесне» [2]. 

У середині ХХ століття відомий вчений-хірург, священник і богослов 

В.Ф. Войно-Ясинецький (святитель Лука), згодом канонізований 

Православною Церквою, у своїй праці «Дух, душа і тіло» звертає увагу на те, 

що у Біблії про серце йдеться ледь не на кожній сторінці, і не тільки у 

значенні головного органу почуттів, органу бажання, джерела волі, добрих та 
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злих намірів, що впливають на поведінку людини, але й у ролі 

найважливішого органу пізнання, органу мислення і сприйняття духовних 

впливів, органу спілкування людини з Богом, – тобто органу найвищого 

пізнання. Серце, за думкою вченого, мислить, розмірковує й пізнає. У своїх 

роздумах про серце Войно-Ясинецький посилається на ідеї великих 

мислителів Б. Паскаля та А. Бергсона: Паскаль закликав розрізняти відчуття, 

якими керує мозок, і почуття, що належать сердечній сфері, наголошуючи на 

тому, що «серце має свої причини, невідомі розуму»; Бергсон відводив 

серцю важливе місце у пізнанні, вважаючи, що у головному мозку 

реєструється лише сприйняття, що прийшло ззовні, й підбирається 

відповідний спосіб реакції (Бергсон порівнював мозок з центральною 

телефонною станцією, яка видає повідомлення, або прояснює його). 

Зважаючи на думки своїх попередників, Войно-Ясинецький наголошує, що 

мозкова кора аналізує не почуття, а відчуття, й тому, на відміну від 

розташованих там центрів відчуття, у мозку зовсім відсутні центри почуттів, 

центри радості і суму, гніву і страху, естетичного й релігійного почуття. Для 

вченого це означає правдивість біблійного визначення серця як органу 

вищих почуттів.  

Спираючись на власні багаторічні дослідження серця як фізіологічного 

органу, Войно-Ясинецький вперше у науковій думці звертає увагу на 

інервацію серця – дуже багату й складну, якій належить вкрай важлива роль 

у фізіології чутливості. Саме тому, зауважує вчений, «…нервова система й 

мозок не є апаратом чистого уявлення і пізнання, а являються лише 

інструментами, призначеними до дії», серце ж є другим органом сприйняття, 

пізнання й мислення, в якому спочиває мудрість. Для підтвердження своїх 

міркувань Войно-Ясинецький описує декілька власних випадків складних 

операцій на мозку, де втрата мозкової тканини у пацієнтів була більше 50%, 

але при цьому ніяких дефектів психіки вчений-хірург ніколи не спостерігав – 

це стало для нього підтвердженням думки про те, що за розумові дії та 

операції відповідає не тільки мозок, а й серце[3].  

З 70-х років ХХ століття наукові ідеї В.Ф. Войно-Ясинецького продовжує 

розвивати російський вчений – засновник новітньої фізіології крові, лікар-

кардіолог О.І. Гончаренко. В своїй надзвичайно цікавій статті «Простір серця 

як основа надсвідомості» дослідник зауважує: встановлено, що серцево-

судинна система є окремою високоорганізованою структурою нашого тіла, 

яка володіє власним мозком (мозком серця) і власним серцем (серцем серця, 

«мінісерцем»).  

Серцево-судинна система матеріалізує і розподіляє всі три форми часу в 

організмі і служить системою випередження свідомості, про що свідчать дані 

ембріонального періоду: саме серце вирощує наш мозок в материнській 

утробі. Крім того, знаючи програму розвитку інших систем, серцево-судинна 

система закладає матеріальну основу для їхнього розвитку і росту, в 

буквальному сенсі зумовлюючи наш розвиток. Так як серце володіє власним 
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мозком, то його одного буває достатньо для життєзабезпечення організму – 

адже відомі випадки, коли тіло існувало з зруйнованим головним мозком 

протягом багатьох років.  

Існує мить певного розриву в сприйнятті часу двох систем: серцево-

судинної та нервової: від мозку серця інформація вже пішла, а до головного 

мозку вона зможе дійти лише через декілька секунд, тобто, будь-яке слово, 

до того, як буде почуте нами, «вже відбулося у випереджаючій надсвідомості 

серця, а головний мозок лише усвідомлює його сенс». Таким чином, система 

серця випереджає свідомість. Вчений зауважує, що в нас поєднуються дві 

тілесні плоті: нервова і серцева, дві свідомості: одна є свідомістю серця, інша 

– свідомістю мозку, і вони розділені проміжком часу, який є найбільш 

уразливим моментом для чужорідного проникнення, якщо не має духовного 

захисту. Для ілюстрації Гончаренко наводить рядки з Євангелія: «А я кажу 

вам, що всякий, хто дивиться на жінку з пожадливістю, той уже вчинив із 

нею в серці своєму» (Мф, 5, 28). Отже, спираючись на суто наукові дані 

сучасної фізіології, Гончаренко підносить діяльність серця до особливого 

призначення у духовному й морально-етичному розвитку особистості[4]. 

В сучасній медицині і неврології серце як орган мислення також 

досліджують: Абдулла Абдулкадіра, директор Кардіологічного Центру імені 

Принца СултанавАль-Хасе, невролог ЕндрюАмурз Монреаля, Кандак Перт, 

фармацевті професор Університету Джорджтауна, професор Грей Шварц, 

російський вчений С.В. Кольцов. Доктор Абдулла Абдулкадіра впевнений, 

що вмежахнашогосерцяємозок, аусерцііснують тисячінейронів, тому 

самесерце, а не мозок, єключовим органом пізнання і мислення. «Тепер 

мизнаємо, що черезці нейрони у серця є здатність думати (…) Вони йдутьз 

дуже важливихточоквсерцідо свогостратегічногомісця розташуванняу 

мозку». Акцентуючи увагу на відкритті сучасних вчених про те, що нейрони 

серця дають сигнали, які призводять до розвитку індивідуальності та 

прийняття рішень, лікар-кардіолог Абдулкадіра практично підтверджує 

висновки А.І. Гончарова стосовно етичної складової, яка є наслідком 

серцевої діяльності людини [5]. 

Також сьогодні існують цікаві факти, які засвідчують, що серце має ще 

одну важливу функцію – накопичувача інформації, і навіть при зміні свого 

носія, тобто при пересадці, набута за життя інформація не зникає. 

Пацієнти,отримавшитрансплантованесерце, повідомляютьпро радикальні 

зміниу своїйособистості, своїхсмаках, і, що найдивніше, успогадах. Певні 

факти засвідчують просто неймовірну інформацію: так, 47-річний білий 

чоловік отримав серце 17-річного Афро-Американського чоловіка і був 

вкрай здивований тим, що в нього з‘явилася шалена любов до класичної 

музики. Пізніше він дізнався, що його донор грав на скрипці і любив 

класичну музику; ще більш дивною виявилася історія з восьмирічною 

дівчинкою, яка отримала серце вбитої десятирічної дівчинки. Після операції 

у дитини з‘явилися травматичні кошмарні сни, детальні й з певними 
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подробицями, про чоловіка, що вбиває її донора. Тому з нею почав 

працювати психіатр, який разом з матір‘ю дівчинки повідомив поліцію. За 

описом, зробленим психіатром, поліції вдалося знайти вбивцю, якого 

засудили на підставі свідчень пацієнтки [6]. 

Подібні феномени не можуть бути поясненими з точки зору офіційної 

наукової позиції, але якщо звернутися до досліджень В.Ф. Войно-

Ясинецького, А.І. Гончарова, АбдуллиАбдулкадіра та інших вчених 

сучасності, усе стає зрозумілим і прийнятним для пояснення. Особливо 

привертає увагу зазначена нами ідея дослідження серця з точки зору 

етичного ставлення і взаємодії людини зі світом: виявляється, що 

визначальним і сутнісним в життєдіяльності людини та її пізнавально-

розумовій діяльності є саме морально-духовний зміст, комунікативні 

властивості людяності, альтруїзму, взаємопідтримки, які народжуються з 

найпотаємніших глибин розумного серця. 
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Участь церков і релігійних організацій України у 
вирішенні соціальних і моральних проблем за часів 

незалежності 
 
Сьогоднішні події в Україні спонукають до глибоких роздумів щодо 

витоків проблем і можливого їх подолання. Думки весь час повертаються в 
площину духовності і моралі. Акцентувати увагу суспільства на подібних 
проблемах могло духовенство, адже воно виконувало функції морального 
регулятора. Що змінилося зараз ? 

Із давніх часів на теренах України діяльність духовенства в основному 
була зосереджена в храмах. Але сучасне українське суспільство представляє 
собою складну систему, яка змінюється відповідно до вимог часу і спонукає 
духовенство різних конфесій до активних дій за межами храмів. Мережу 
релігійних інституцій в Україні можна уявити, ознайомившись із 
аналітичним звітом Центру Разумкова [1, с. 4-26]. Зміни у релігійній 
ситуації будуть помітними після порівняння із статистикою за 2012 р. [2]. 

За даними на 2009 р. в Україні окремі напрямки діяльності певних 
християнських церков і деномінацій виглядала наступним чином. 
Українська Уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня ще у 
середині 90-х років ХХ ст. ініціювала створення Адвентистської медичної 
асоціації України, яка нараховувала понад 700 фахівців вищої і середньої 
кваліфікації, які надавали медичну допомогу нужденним в різних регіонах 
країни. За сприяння Української лютеранської церкви функціонувала 
«Медична клініка на колесах». Громади Армії Спасіння реалізовували такі 
програми, як: «Ліга Милосердя», «Відкриті двері», «Інтенсивна корекція». 
Українська греко-католицька церква у Хмельницькій області організувала 
діяльність структури «Карітас». У багатьох населених пунктах 
Закарпатського регіону осередками Римо-католицької церкви було 
засновано мережу безкоштовних аптек. У м. Вінниці під проводом 
об‘єднання отців Капуцинів функціонував Католицький мультимедійний 
центр та ТВ студія «Клара». Завдячуючи їм, у листопаді 2008 р. на 
телеканалі УТ-1 стартував дитячий проект «Антивірус для дітей». Програма 
була розрахована на маленьких глядачів від трьох років. Її окремі складові 
сприяють естетичному і музичному вихованню маленьких громадян та 
формуванню у них загальноприйнятих норм ввічливості [3]. 

Увага церков і деномінацій спрямована на боротьбу із ВІЛ/СНІДом. 
Координацією зусиль у цій боротьбі займається Всеукраїнська рада Церков і 
релігійних організацій (ВРЦРО). Варто звернути увагу на те, що ця 
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проблема спонукала релігійні інституції до налагодження міжконфесійного 
діалогу [4]. Останнім часом масштабів епідемії в Україні набуло 
захворювання на туберкульоз. 

ВРЦРО об‘єднала свою діяльність із державними структурами у сфері 
захисту життя, зокрема зменшення кількості абортів. Адже в Україні існує 
демографічна проблема, а переривання вагітності різними конфесіями і 
релігіями не сприймається у жодній формі і вигляді. Загалом церкви 
акцентують увагу і на занепаді інституту сім‘ї як такого. Красномовно про 
це говорить статистика про кількість шлюбів і розлучень. Аналіз 
зазначеного явища по областям України показав, що в областях західного 
регіону держави сімейні традиції превалюють. 

Складна суспільна ситуація загострила проблему алкоголізму і вживання 
наркотиків. Стан алкогольного сп‘яніння поглиблює кризову ситуацію і 
надає їй характеру безвихідності. Саме цим пояснюється той факт, що 
близько 50% самогубців знаходяться у стані алкогольного сп‘яніння. 
Особливо приголомшує підлітковий алкоголізм. Зараз нетверезі підлітки – 
це не тільки діти з вулиці, але й з благополучних родин. Через засоби 
масової інформації церква пропагує здоровий спосіб життя, боротьбу з 
алкоголізмом і наркоманією. Наприклад, Руська православна церква 
розробила проект концепції з реабілітації наркозалежних. Так само значна 
кількість протестантських церков організовує реабілітаційні центри для 
лікування і позбавлення від наркотичної залежності. 

Релігійні інституції опікуються проблемами моралі в українському 
соціумі. Зокрема у цій царині вони співпрацюють з Національною 
експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі. Сьогодні 
церква намагається всіма доступними цивілізованими засобами сприяти 
оздоровленню суспільства. Найбільш доступними для неї є використання 
власних друкованих періодичних видань, історія виникнення окремих із них 
сягає другої половини ХІХ ст.  

Використання у своїй діяльності ЗМІ релігійними організаціями 
відображено у документах конфесій або органів, що були створені в них, для 
здійснення  подібної діяльності [5; 6]. На сторінках газет і журналів, 
розрахованих на різні вікові категорії населення, церква піднімає злободенні 
питання суспільних відносин і моралі. Зокрема, про недопущення 
пропаганди расової і національної ворожнечі, фашизму, неофашизму, 
українофобії, ксенофобії, антисемітизму, нетерпимості і насилля, образи 
нації чи особи за національними ознаками, а також про необхідність 
регулювати обіг продукції сексуального та еротичного характеру продукції, 
яка містить елементи насилля і жорстокості, показ видовищних заходів 
еротичного характеру з метою виключити їх доступність неповнолітнім.  

Підбиваючи підсумок мусимо визнати, що авторитет церкви і релігійних 
організацій дедалі стає міцнішим, а їх спроби вирішити проблеми 
соціального і морального характеру більш змістовними і результативними. 
У сучасному інформаційному суспільстві існують точки дотику для 
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налагодження міжконфесійного діалогу в тому числі й у вирішенні 
вищезазначених проблем.  
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Деякі метаморфози особистості 
 в інформаційному середовищі 

     
Інформативно-комунікативну революцію порівнюють з „культурним 

шоком‖, що потрясає основи культури більш фундаментально, ніж це 
зробили інші інформаційні революції – винайдення письма, друкарства, 
телебачення.  Проблеми та перспективи становлення інформаційного 
суспільства та впливу Інтернет-комунікації на особистість стали предметом 
аналізу багатьох дослідників. Втім, на наш погляд, недостатньо 
висвітленими є проблеми гуманізації інформаційно-комунікаційного 
середовища, зміни поведінки і свідомості особистості в  ньому –  його 
антропологічний вимір. 

Ми маємо справу з процесами, що створюють новий контекст для 
розвитку людини та культури. Інтернет стає засобом гігантських соціальних 
трансформацій, фундаментальним знаряддям духовного виробництва, 
розкриває неосяжні можливості для самореалізації особистості, спілкування 
і взаєморозуміння, сприяючи розвитку толерантності та формуванню 
глобальної ідентичності. Усі безперечно позитивні ефекти інформаційно-
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комунікативної революції досить широко висвітлені в наукових та 
публіцистичних джерелах і не потребують особливих коментарів. 

Проте не слід обмежуватися лише позитивними оцінками результатів 
поширення інформаційних технологій. Вони, подібно до «скриньки 
Пандори», приховують  у собі ризики і неочікувані загрози, серед яких 
особливу тривогу викликають особистісно-екзистенціальні, духовні втрати. 
Розвиток інформаційних систем та їх необачне і безвідповідальне 
впровадження, обминаючи гуманітарну експертизу, несуть у собі загрози 
для свободи особистості, оскільки розширяються можливості тотального 
контролю за людьми, відкриваються  і значною мірою вже реалізуються 
небачені раніше можливості маніпулювання суспільною свідомістю, 
набагато зростає дегуманізуючий вплив масової культури, що продукує 
одномірну «масову людину».  Особлива «зона ризику» – деформована 
соціалізація особистості, коли спілкування в режимі online витісняє 
спілкування offline.  Величезні небезпеки виникають також у зв‘язку зі 
зміною системи цінностей, заміщенням духовної культури 
вузькопрофесійними знаннями, орієнтацією на розважальність, гру, зміною 
характеру мислення – від творчого до інструментально-формалізованого. 
Ще С.Лем у 60-і роки ХХ століття застерігав, що основною проблемою 
майбутнього інформаційного віку стане не вирішення тих чи інших 
технічних завдань, а психологічна профілактика можливого аксіологічного 
колапсу, потенційного руйнування самих мотиваційних основ людської 
поведінки [4,  с. 55].  

Одними з перших, хто передбачив небезпеку «віртуалізації особистості» 
в інформаційному суспільстві, стали теоретики постмодернізму, якими були 
осмислені феномени комп‘ютерного відчуження, поняття „віртуальної 
реальності‖, що симулює дійсність і перетворює людину на об‘єкт 
маніпулювання.  Так, Ж. Бодрийяр відзначав втрату зв‘язку сучасної 
людини з реальністю, відчуження від неї і занурення у світ симулякрів  [2].  

 Слід підкреслити, що для людини взагалі притаманне одночасне 
співіснування у свідомості світу реальності буденної і небуденної – фантазії, 
казки, художніх образів, гри, вірувань, сновидінь. "Человек нуждается в 
фиктивном удвоении мира… Потребность в иллюзорной жизни, когда мир 
раскрывается как приключение, есть антропологическое свойство" [6, с. 
204]. Адже людська культура завжди створювала штучні реальності – 
літературну, живописну, театральну, ігрову, кінематографічну, але в усіх  
цих випадках завжди забезпечувалась духовна активність глядача або 
читача, вони були «олюднені».  Останніми ж десятиріччями сформувався 
тип людського індивіда, для якого віртуальна компонента стає більш 
значимою, ніж реальна, замінюючи собою всі інші реальності. Так, для 
„мешканців Інтернету‖   віртуальна реальність являє собою найбільш 
повнокровне, справжнє життя, в той час як реальність повсякденна виступає 
для них як відбуття покарання у малозрозумілому, безрадісному і 
невеселому середовищі, з якого вони прагнуть якнайшвидше вийти [3].  



90 

 

Величезну тривогу викликає негативний вплив комп‘ютерних технологій 
на процес соціалізації особистості. Можливість анонімності веде до 
деіндивідуалізації, деперсоналізації поведінки людини, тобто до втрати 
суб‘єктивності, переходу від персонального рівня ідентифікації – до 
соціального, людина починає більше орієнтуватися на групові норми, 
зростає її агресивність, що характерно для поведінки в юрбі. Свідомість 
людини під впливом штучного інформаційного навколишнього середовища, 
в яке вона занурена, починає деформуватися, зокрема, проявляється диктат 
інформаційної складової в сприйнятті світу, гіперболізація раціонального, 
«калькулятивного» мислення.   

„Відхід‖ людей у віртуальний комп‘ютерний світ можна розглядати як 
новий різновид ескапізму.  І чим більше людей буде віддавати перевагу 
комп‘ютерному простору з метою ілюзорної комунікації та самореалізації, 
тим більшою ставатиме загроза антропологічної катастрофи, причому не 
абстрактної, а цілком реальної.  Тому однією з найважливіших проблем і 
практичних завдань комп‘ютерної революції стає  захист людської 
свідомості, духовності від проникаючої дії на неї потужних інформаційних 
технологій, які у подальшому будуть стрімко вдосконалюватися, а процеси 
«затягування» людини у «віртуальне буття» на противагу реальному – 
відповідно  посилюватися. Тут ми маємо справу з дійсно глобальною і 
фундаментальною проблемою.   

Щоб від сучасної інформаційно-комунікативної техніки отримати те 
культурне багатство, яке вона нам може принести, необхідні величезні 
духовні зусилля, розвиток духовної культури, особистості. Ще у свій час 
Маркс відзначав: «Для того, чтобы пользоваться множеством вещей, 
человек должен быть способен к пользованию ими, т.е. он должен быть в 
высокой степени культурным человеком» [5, с. 386].  Вирішення проблеми 
подолання залежності від «кіберпростору» – в подоланні гедоністично-
споживацьких цінностей, створенні умов для формування всебічно 
розвиненої особистості, закладанні мотиваційної сферу її активної участі в 
реальному житті суспільства. Це завдання системи освіти і виховання, 
особливо – гуманітарної освіти. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що в умовах глобалізації 
часо-просторових вимірів розвитку наукового знання, взагалі, розвитку 
пізнавально-комунікативного процесу зокрема, нагальною стає потреба в 
адекватному сприйнятті й розумінні інструментів спілкування на всіх 
рівнях наукового дискурсу – від наукових спільнот до окремих вчених, 
засобів науково-професійної комунікації, – коментарів до 

спеціалізованих текстів, розрахованих на їх розповсюдження і 
багатоаспектне тлумачення в науковій спільноті. Це дає змогу значно 
розширити поле наукових досліджень. Завдяки поширеності і впливу 
англійської мови, яка затвердилася у ролі своєрідної «лінгва франка» 
науки, техніки та інтелектуально-академічної сфери, коментар як жанр 
мовленнєвої комунікації відіграє роль індикатора актуальності наукових 
пошуків; збільшується коло зацікавлених у розвиткові комунікативного 
процесу в межах наукового і професійного дискурсу. 

В загальному лінгвістичному тлумаченні коментар виступає формою 
ремарки, переважно пов‘язаної з додатковою інформацією, зауваженням 
або твердженням. За визначенням Collins Birmingham University 
International Language Database, коментар може продукуватися у вигляді 
книги або статті, які передбачають шлях роз‘яснення, дискутування 
відносно роз‘яснення, доповнення важливих моментів наукового тексту [1, 
с. 15]. Це має важливе значення з точки зору аналізу і розповсюдження 
наукових знань. Вимагає подальшого дослідження сам процес створення 
коментаря, оскільки йдеться про розвиток комунікативної сфери з приводу 
розширення можливостей спілкування вчених.Звернення до такої тематики 
обумовлене сучасним інтересом лінгвістики до вивчення особливостей 
різних мовленнєвих жанрів (зокрема, наукового характеру), до вивчення 
особливостей мовленнєвого дискурсу в галузі науки і техніки. Фактичним є 
те, що на сьогоднішній день в межах класифікації різновидів наукового 
стилю комунікації: науково-популярний, науково-діловий, науково-
технічний, науково-публіцистичний, навчально-науковий, місцекоментаря 
не є визначеним [10, с. 33]. Теж сааме відбувається і в системі класифікації 
жанрів науково-професійного дискурсу. Залишається нез`ясованою 
методика застосування коментаря як мовного коду, його організації в 
науково-професійному дискурсі. Для нашого дослідження важливим є те, 
що мовна комунікація у науково-професійному дискурсі відбувається не за 



92 

 

допомогою окремих, ізольованих одиниць, а у формі цілісних 
висловлювань чи повідомлень.Такими в ракурсі дослідження виступає 
коментар як вияв мовленнєвих актів, що допомагає розглядати 
функціональну значущість даного явища при вивченні комунікативно-
прагматичних аспектів функціонування такого дискурсу. Новітність 
дослідження полягає в розумінні прагмалінгвістичногоаспекту 
мовленнєвих жанрів наукового стилюна англомовномуматеріалітекстов. 
Об»єктом даного дослідження виступає система мовленнєвих актів, в 
межах яких здійснюється науково-професійна комунікація. Предметом 
його є місце і роль коментаря до наукового тексту в системі науково-
професійного дискурсу, а в його межах – виокремлення останнього як 
жанру мовлення. Мета викладу полягає в огляді підходів до вивчення 
коментаря у системі лінгвістичних досліджень. Стан розробленості 
наукової проблеми базується на робтах, здійснених вітчизняними і 
зарубіжними науковцями. Різні аспекти коментування в різних видах 
дискурсудосліджувалися з позицій теорії комунікативного мовлення 
(М.М. Бахтін, М.Б. Бубер). В ракурсі методології створення і застосування 
коментаря як мовленнєвого жанру, виступають комунікативно-когнітивні 
дослідження, лінгвістика тексту, дискурсу теорія тощо. Визначним у цьому 
напрямі є підхід Ф.С. Бацевича до тлумачення дискурсу як «тексту в 
тексті», в межах якого коментар (на нашу думку) виступає 
сконцентрованою формою вираження його змісту й організації [3, с. 26]. 
Дослідження проблем дискурсу є актуальним напрямом у сучасному 
мовознавстві (Н.Д. Арутюнова, Р. Барт, Ф.С. Бацевич, А.Д. Бєлова, А. Блас, 
М. Бунге, ЮргенГабермас, Т.А. ван Дейк, В.І. Карасик, Ю.М. Караулов, 
О.С. Кубрякова, Ю.M. Лотман, М.Л. Макаров, К. Маккьюїн, Г.Г. Почепцов, 
Ю.Є. Прохоров, І. Райтнер, О.Д. Селіванова, К.С. Серажим та ін.). 
Залишається актуальною розробка його типології, визначення жанрів, 
структури тощо. За думкою В.І. Карасика, стратегії наукового дискурсу 
реалізуються в його жанрах, зокрема в науковій статті (з точки зору видів 
текстів) тощо[4, с. 15].  

У лінгвістиці розглядалися й аналізувалися лише окремі відгалуження 
дискурсів, пов`язаних з науковою і професійною діяльністю, зокрема, 
науковий (Р. Барт, М.С.Глазман, С.А. Жаботинська, О.О. Ільченко, 
Г.В. Кицак, М.М. Кожина, Дж. Лакофф, Г.В. Чалбишева, інші). З точки 
зору розвитку підходів до тлумачення особливостей наукового дискурсу 
велику цінність мають праці Н.Д. Арутюнової, О.М. Гніздечко, 
Т. ван Дейка, О.Т. Ішмуратова, В.В. Красних, Дж. Кресс, Е.В. Михайлової, 
О.Д. Олійник, О.В. Попадюк, Г.Г. Почепцова, І.А. Синиці, Р.А. Ходжа, 
Г.В. Чалбишевої, В.Е. Чернявської, Т.В. Яхонтової, С.М. Ягодзінського та 
ін. Для нашого дослідження є важливим звернення до процесу 
комунікативного спілкування, в межах якого стається процес взаємодії 
думок і висловлювань спеціалістів, фахівців в певній галузі. Коментар як 
жанр науково-професійного дискурсутут об`єднуєавторів у певну спільноту 
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професійно параметрізованих комунікантів, до якої входить і сам 
відправник повідомлення. Такий жанр комунікативного спілкування 
спеціалізує авторів на розвиткові елементів науково-професійного 
дискурсу.Важливими роботами для розуміння особливостей 
функціонального стилю мови науки та виділення його характеристик, 
компонентів (жанру коментаря, зокрема), є роботи науковців Е.Г. Різель, 
М.П. Кульгав, С.Д. Береснєва, О.С. Троянської, Н.М. Разінкіноїта ін. 
Подібно функціональному стилю, кожен тип дискурсу володіє своїм, тільки 
йому притаманним набором жанрів. Жанри художньої літератури 
досліджено докладно і всебічно.У вивченні стилю наукової літератури 
також досягнуті значні успіхи, цій проблемі присвячені численні роботи 
вітчизняних лінгвістів (Н.М. Разінкіна, Є.С. Троянська, та ін.). Однак, на 
нашу думку, жанровій своєрідності наукових текстів приділялося 
надзвичайно мало уваги. Проблема специфічної організації жанрів наукової 
літератури заслуговує найпильнішої уваги дослідників лінгвістів [7, с. 7]. У 
такому ракурсі коментар до наукового тексту (статті) виступає важливим 
складовим чинником розвитку жанрової лінгвістичної 
стилістики.Функціонування коментаря як жанру в англомовному науково-
професійному дискурсі має, на нашу думку, бути здійсненим у 
процесахкогнітивно-прикладного характеру. При цьому контури таких 
підходів не є завершеними, і це дає змогу розширити напрями пошуків 
шляхів адекватного сприйняття, розуміння і формування мовленнєвого 
середовища. Саме в такому ракурсі коментар набуває форму дискурсу як 
типу комунікативної діяльності; розвитку мовленнєвих жанрів [3, с. 26]. 
Коментар як жанр мовленнєвої комунікації відіграє роль референційного 
аспекту повідомлення – перформативного дискурсу, коли внаслідок 
доповнення змінюються усталені елементи організації наукового тексту (у 
вигляді, зокрема, наукових статей). При цьому коментар набуває характеру 
мовного коду, що фіксує, зокрема, ступінь алгоритмізованості вживання 
мовних засобів: стаття-коментар-стаття (науковий текст). Слідуючи 
дослідженням Дж. Остіна стосовно типів комунікативних мовленнєвих 
актів, коментар можливо віднести до групи репрезентантів, коли 
функціонують певні повідомлення – судження, що входять в інтерактивну 
систему. І.А. Синиця розвиває систему підходів з приводу діалогічної 
природи наукового тексту, де саме коментар, на нашу думку, має фіксоване 
місце в системі мовленнєвих контактів «адресат-адресант» [8, с. 56]. На 
необхідності систематизації постійних взаємопереходів– модифікацій 
мовленнєвих актів у наукових жанрах, коли опублікований текст породжує 
відповіді у вигляді коментарів, у тому числі, наголошує 
Т.В. Яхонтова [11, с. 51].  

Висновки: вимагає подальшого дослідження процес створення і 
розповсюдження коментаря до наукового тексту як жанру науково-
професійного дискурсу; в його межах багатоаспектно інтерпретується 
авторський матеріал; досліджуються особливості застосування коментаря 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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як жанру мовленнєвої діяльності; є необхідними подальші пошуки шляхів 
розвитку коментаря до наукового тексту з точки зору його лінгвістичних 
особливостей. В якості перспективи дослідження уявляється процес 
подальшого розвитку структурованих оцінок цього жанру, оскільки 
підвищується вплив розповсюдження наукових статей на спрямованість 
пошуків наукових спільнот, в колі спілкування яких коментар набуває 
важливого значення; є необхідними дослідження в середовищі мовленнєвої 
тріади: науковий текст (стаття) – коментар – науковий текст (стаття), де 
повинні бути достеменно виявлені параметри, що стосуються змін в змісті 
й організації писемного матеріалу.  

Це дає змогу спроектувати наукові пошуки на їхній інтенсивний 
розвиток; стимулювати творчість вчених-авторів таких текстів; розширити 
межі мовленнєвої комунікації. 
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Ксенонимы как средство создания национального 
колорита в романе Джеймса Клавелла «Сѐгун» 

 
Данная работа посвящена изучению свойств лексики с 

культурологическим компонентом значения в плане создания 
национального колорита японской культуры в романе американского 
писателя Джеймса Клавелла «Сѐгун», ориентированном на внешнюю 
культуру.  

При создании любого текста, связанного с культурами других стран, 
автору, так или иначе, приходится прибегать к помощи ксенонимов. 
Ксенонимы (от греческого xenos, «чужой» + оним) – это «языковые 
единицы, функционально направленные на обозначения элементов 
внешних культур» [1, с. 20]. Например: «суши», «дзюдо», «айкидо» – 

ксенонимы японской лингвокультуры в русском языке; マトリョーシカ人

形, ツァール, サモワール – ксенонимы русской лингвокультуры в 

японском языке. Ксеноним является вторичным обозначением элемента 
культуры, используемым для наименования элементов внешних культур.  

Ксенонимы не рассматривались в традиционной лингвистике в качестве 
самостоятельного сегмента словарного состава. Считалось, что они 
создают национальный (местный) колорит [3, с. 137-38]. Как правило, они 
воспринимались лексикографами и лингвистами как нечто маргинальное, 
не входящее в сферу изучения конкретного языка. В отечественной 
лингвистике данная культурно-специфическая лексика фигурирует под 
терминами «языковые реалии» (С.И. Влахов, С.П. Флорин, Е.В. Бреус и 
др.), «варваризмы» (А.А. Реформатский), «безэквивалентная лексика» 
(Л.С. Бархударов, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.Д. Швейцер и др.), 
«экзотизмы» (А.Е. Супрун), «слова, обозначающие культурно-языковые 
реалии» (В.Н.Телия), а также «лакуны», «транслитерации», 
«транскрипции», «ретенты» и «ксенизмы». Причем термин «языковые 
реалии» является наиболее распространенным в теории перевода. Термин 
«безэквивалентная лексика» используется преимущественно в 
лингвострановедении. Мы же предпочитаем термин «ксеноним». 

Важным моментом является тот факт, что между соответствующим 
идионимом и ксенонимом образуется связь, в основе которой лежит 
использование культуронимов для обозначения одних и тех же элементов 
культуры, называемая ксенонимической корреляцией. В таком случае 
идионим и ксеноним выступают коррелятами по отношению друг к другу 
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[1, с. 21]. При этом ксеноним для обеспечения точности наименования 
должен однозначно возводиться к исходному идиониму, т.е. должен 
неукоснительно соблюдаться принцип ксенонимической обратимости – 
ксеноним должен легко и однозначно возводиться к своему идиониму-
прототипу [1, с. 49]. 

Установление идеального соответствия между прототипом и способом 
его передачи в иноязычном тексте называется абсолютной обратимостью. 
Абсолютную обратимость могут обеспечить только ксенонимы-
траснплантаты, т.е. такие номинации, которые были перенесены из языка в 
язык без каких-либо изменений. Уверенная обратимость позволяет с 
высокой степенью надежности восстановить исходный идионим и 
проявляется, как правило, в случае заимствования и традиционно 
устоявшихся соответствий. В случае проблематичного восстановления 
ксенонимической корреляции говорят о неуверенной обратимости [1, с. 49-
50].  

В анализируемом романе Джеймс Клавелл использует различные 
способы образования ксенонимов, что усиливает воздействие на читателя, 
позволяя автору погрузить аудиторию в обстановку Японии.  

В интерлингвокультурологии заимствование – самый 
распространенный и один из продуктивных способов образования 
ксенонимов. «Заимствование в языке межкультурной коммуникации 
(ЯМО) – это базовый способ образования ксенонимов, обеспечивающий 
уверенную ксенонимическую обратимость, то есть такое иноязычное 
наименование специфического элемента культуры (идионима), которое 
позволяет с высокой степенью надежности восстановить оригинал 
(идионим-прототип)» [2, с. 109-114].  

В романе при помощи заимствования образуются следующие 
ксенонимы: daimyo, samurai, Kyushu, judo, karate, Taikō, sake, ronin и 
другие. Интересно, что ксенонимы далеко не всегда сопровождаются 
пояснениями, что может затруднить понимание текста для 
неподготовленных читателей. При этом довольно странным кажется способ 
записи японских слов латинскими буквами. Часто теряется долгота звуков 

(ср. 柔道, 浪人). 

Видимо, автор пытается поставить читателя на место главных героев, 
которые тоже не всегда понимают речь японцев. Чтобы еще больше 
усилить этот эффект Клавелл даже включает в роман целые предложения, 
переведенные на латиницу. Например: Goshujinsama, gokubin wa ikaga desu 
ka? Onushi ittai doko kara kitanoda? Doko no kuni no monoda? В данном 
случае автор все же дает контекстуальный намек на смысл высказывания 
или даже приводит перевод фразы (ср. Isogi! Hurry up!). 

По продуктивности с заимствованием соперничает калькирование, 
которое представляет собой «опосредованное заимствование, когда 
заимствуется не материальный знак, а либо воспроизводится его 
лексическая модель (лексическая калька), либо на уже существующее 
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слово распространяется под влиянием иностранного слова значение 
последнего (семантическая калька)» [1, с. 85]. Лексическое калькирование 
представляет собой автоматическую замену слов и его частей 
соответствующими единицами (коррелятами) другого языка. 

Количество ксенонимов, образованных этим способом, в романе 
намного меньше. Видимо, это связано с тем, что они несут меньшую 
экспрессивность, что является необходимым элементов любого 
художественного текста. Такие ксенонимы часто функционируют в тексте 
наряду с ксенонимами-заимствованиями: Bushido / the Way of the Warrior, 
Sun Goddess/ Amaterasu Omikami. 

Третьим продуктивным способом образования ксенонимов являются 
гибридные образования. Гибридные образования – смешанные 
ксенонимические образования, состоящие из калькированных элементов, 
облегчающих понимание, запоминание и воспроизведение номинации, и 
заимствованных элементов, обеспечивающих ксенонимическую 
обратимость. [1, с. 105]. 

В.В. Кабакчи выделяет два типа гибридных образований: полукальку – 
в этом случае в качестве определяемого слова выступает родовое понятие 
(полионим), а в качестве определяющего – заимствованный идионим и 
гибридное образование смешанного типа, включающее в себя 
описательный элемент. Однако анализ практического материала 
показывает, что второй тип практически не представлен в японском языке. 

Примерами таких образований могут служить следующие ксенонимы: 
Shoji door, Island of Honshu, Lord Yabu, Captain-san/ Mother-san. Хотя 
разнообразие таких слов меньше, чем у ксенонимов – заимствований, 
распространены в тексте они гораздо шире. Видимо, это связано с тем, что 
при наличии экспрессивного компонента доступность для массового 
понимания у таких слов намного выше. 

После анализа ксенонимов разных типов можно прийти к выводу, что в 
художественном тексте играющую роль играет экспрессивная функция 
слов. Автор стремится скорее не передать смысл лексических единиц, а 
использовать их как средство создания художественного образа – Японии 
другой эпохи. 
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Політичний міф як структурний елемент політичних 
традицій суспільства 

 

Суспільство являє собою не лише просторову, але й часову єдність: 

минуле впливає на його сьогодення і допомагає прогнозувати можливе 

майбутнє. Саме досліджуючи вплив минулого на сучасність ми 

зустрічаємося з явищем традицій. Завдяки традиціям здійснюється 

соціокультурна наступність в різних сферах суспільного життя. Отже, 

традиції, як універсальний механізм зберігання та передачі накопиченого 

досвіду від покоління до покоління, є невід‘ємною складовою кожної з 

підсистем суспільства, а також вадливим фактором їх історичного 

розвитку. Політичні традиції входять в загальну систему соціокультурних 

традицій. Політичні традиції, в яких кристалізуються найбільш стійкі 

елементи історичного досвіду, впливають на вироблення норм і цінностей 

масової свідомості та мотивації політичної поведінки, що постають 

важливим фактором функціонування і розвитку всієї політичної системи. 

Політичні традиції, як частина загальної системи соціокультурних 

традицій, є формою фіксації значущого змісту соціально-політичного 

досвіду, що історично формується і передається від покоління до 

покоління; а також механізмом політико-культурної наступності, який 

містить зберігання, передачу і відтворення стійких, повторюваних 

елементів цього досвіду в нових умовах. Таке визначення дозволяє 

відобразити як змістовну сторону політичних традицій, так і їх 

функціональне значення як елемента політичної культури. Для розуміння 

традицій як цілісного феномену важливим є не тільки те, що передається, 

тобто об‘єкти наслідування, але й процеси функціонування успадкованого 

в нових соціально-політичних умовах. Запропоноване визначення 

відображає сутність і функції традицій в політиці. 

Із змістовної точки зору, політичні традиції є складною системою, що 

містить різні компоненти і має певну структуру. В системі політичних 

традицій можна виокремити два структурних рівня. По-перше, це 

внутрішній ментальний рівень, пов'язаний із свідомістю і підсвідомістю, до 

якого належать символи, міфи, стереотипи, цінності та норми. По-друге, до 

структури політичних традицій входить зовнішній поведінковий рівень, що 
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відображає особливості взаємодії політичних суб‘єктів між собою і з 

політичною системою. На цьому рівні традиції включають в себе певні 

моделі поведінки та зразки дій, зокрема такі їх специфічні прояви, як 

звичай і ритуал. Крім того, в структурі політичних традицій можна 

виокремити третій рівень – інституціональний. Багато в чому він є 

похідним від ментального та поведінкового рівнів, проте можна говорити 

про існування особливих традицій взаємодії гілок влади, а також держави і 

суспільства. 

В основі політичних традицій знаходяться архетипи – найбільш загальні 

й універсальні прообрази, пов‘язані з колективним несвідомим, що 

виступає відображенням досвіду попередніх поколінь в структурі психіки. 

Необхідно відзначити, що архетип – це певна форма, порожній формальний 

елемент, тому його помилково ототожнюють з певними визначеними 

образами та сюжетами. Дія архетипу проявляється в тенденції формування 

певних уявлень навколо однієї центральної ідеї: уявлення можуть суттєво 

відрізнятися деталями, проте, ідея, що лежить в їх основі, залишається 

незмінною. При заповнені архетипу як чистої форми політичним змістом, 

він конкретизується у вигляді політичних міфів. 

Політичний міф – це архетипна конструкція, спрямована в сферу 

самоорганізації суспільства чи народу. В національній політичній міфології 

можна виокремити наступні складові: міф про владу (про доброго царя, 

«сильну» руку), міфи про героїв-рятівників, міфи про «золоте століття», 

міфи ідентифікації (про спільне походження чи зв‘язок з певною 

територією), військові міфи тощо. Дж. Армстронг запропонував поняття 

«міфомотор», що позначає «конституюючий міф якоїсь спільноти, який 

пояснює і виправдовує її існування» [1, с. 40]. Це поняття підкреслює 

динамічний і мобілізуючий характер міфу, котрий використовується при 

необхідності спрямувати певним чином колективну дію політичної 

спільноти, насамперед, держави.  

Може здатися, що через раціоналізацію політичного життя політичні 

міфи втрачають своє значення. Проте, в дійсності соціально-політичні 

процеси наповнені стихійною масовою міфотворчістю, в якій 

переплітаються елементи традиційних міфів і сьогодення. Сучасна 

міфологія фіксує в художньо-образній раціонально-ірраціональній формі 

орієнтації, що склалися в суспільстві відносно існуючої політичної системи 

та її елементів, політичного процесу та його учасників, однаково як і 

орієнтації даної нації (держави) по відношенню до інших націй і світового 

співтовариства в цілому. Ці міфи, зміст яких може стосуватися віддаленого 

чи недавнього минулого, накладають виразний відбиток на національну 

політичну свідомість. 

У сучасному світі міфотворчість набуває неабиякого розмаху. Міф стає 

засобом управління, маніпуляції, впливу в різних сферах від політики до 

реклами. Міфи створюються з розрахунку не на індивідуальну, а на масову 
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свідомість, на натовп, який, за Г. Лебоном, «ніколи не прагнув до правди, 

він відвертається від очевидності і воліє поклонятися омані, якщо тільки 

омана приваблює його. Хто вміє вводити натовп в оману, той легко стає 

його володарем; хто ж апелює до здорового глузду, той завжди стає його 

жертвою» [2, с. 188]. Технологія політичного міфу передбачає, що він 

відбиватиме не дійсність, а специфіку очікувань натовпу. За таких обставин 

стихійна міфотворчість замінюється свідомим конструюванням міфів; вона 

не пояснює реальність, а створює нову ілюзію.  

Водночас сам міф є реальністю. Тому, використовуючи розроблені в 

методології політичної науки засоби, варто розкривати ілюзорність 

сучасного міфу, його деконструктивну функцію щодо політичної 

свідомості і політичного буття. Разом з тим, варто зазначити, що вплив 

міфу багатоаспектний, він живе в духовному світі, хоч і може залишатися 

ірраціональним. У технологічному арсеналі політика зазвичай чимало 

міфічних образів. Відтак ігнорувати цю реальність, розраховувати лише на 

логіку фактів, – це означає поступитися політичному супернику, який 

вдало використовує міфи як засіб політичної боротьби. Це свідчить про те, 

що в політиці постійно відбуваються процеси деміфологізації і 

реміфологізації. Тому прагматичний політик у своїй діяльностізавжди 

зважає на це. Раціональне пізнання політичних явищ вимагає 

деміфологізації, а використання раціональних підходів, як інструменту 

політики, обумовлює реміфологізацію. Без міфів не може існувати жоден 

політичний проект, особливо, звернений у майбутнє. Але тільки 

концептуальна оформленість міфу є засобом духовно-етичного виміру 

політики. Міф, в основі якого лежить раціональне знання, нехай 

«розбавлене» уявою, вірою, може відігравати позитивну роль.  

Важливою функцією політичного міфу є легітимізація владних 

інститутів. Міф є основою легітимної влади та її стрижнем водночас. Міф 

забезпечує вихід до важелів управління масовою свідомістю за умови 

гострого дефіциту владних ресурсів. Тобто політичний міф містифікує 

(спотворює) політичну реальність утворюючи у такий спосіб своєрідний 

структурний елемент свідомості – міфосвідомість, яка дозволяє спростити 

сприйняття складного світу політики, завдяки цілісним і гармонійним 

уявленням заснованим на вірі, а не на логічному знанні, яке просякнуте 

внутрішніми суперечностями. Міфосвідомість дозволяє «олюднити» владні 

відносини, змалювати їх як арену боротьби сил добра і зла, справедливості 

та несправедливості, й у такий спосіб, сприяти самоідентифікації 

особистості, вибору певних симпатій та антипатій, реакцій і дій. У процесі 

політичної боротьби дуже часто створюються ідеологічно марковані міфи, 

які використовуються різними групами у їхній боротьбі за владу. У такому 

випадку міфи постають як конкуренти в ідеологічній боротьбі за 

міфосвідомість.  
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Політичні міфи є культурними факторами політико-комунікаційного 

процесу, що посилюють вплив політичного суб‘єкта, створюють 

сприятливе підґрунтя для розвитку і запровадження ідей, планів, програм. 

Викривлені образи у вербальній і візуальній політичній комунікації, міфи 

письмових, усних і візуальних текстів отримали в останні десятиліття 

потужний імпульс для свого розвитку. Поєднання можливостей інформації 

із символами масової культури дозволяє перетворити політику на 

захоплюючу гру, конкурс, а політичних діячів на особливий споживчий 

товар. 

На початку ХХІ ст. міфи є ефективними засобами політичного впливу, 

що обумовлено тенденціями глобалізації, інформатизації і демократизації, 

які призвели до глибоких змін в культурній, технологічній і соціально-

психологічній сферах життя суспільства. Ці зміни характеризуються 

широким використанням інформаційно-комунікативних технологій в усіх 

сферах суспільного життя, впливом віртуальної реальності на розум, 

почуття і поведінку значної частини суспільства, новими механізмами й 

організаційними формами в інформаційному забезпеченні державної влади 

і політичного управління. В політичній міфології сучасної України як 

специфічній віртуальній системі поєдналися міфи й утопії, ідеології і 

технології, що створює певні труднощі для відображення та розуміння 

політичних процесів, що відбуваються в країні. Інформаційні технології 

тиражують політичні міфи, оскільки міфи володіють яскраво вираженим 

емоційним забарвленням і дають спрощене, схематизоване уявлення про 

події, явища і людей. В інформаційному суспільстві політичні ідеології 

піддаються процесу міфологізації і подаються як набір міфологем, 

звернених до емоційної сфери масової свідомості. В такому вигляді 

ідеологічні постулати швидше й ефективніше засвоюються масовою 

свідомістю, що і призводить до підміни ідеологічного протиборства 

продуктами масової культури, які впроваджуються інформаційно-

комунікативними технологіями. 
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Процес формування української політичної нації в 
умовах україно-російської війни 2014 року 

 

Політична організація українського суспільства на сучасному етапі 

нерозривно пов‘язана з вибором правлячою політичною елітою шляхів 

формування української політичної нації як спільноти, що тим чи іншим 

способом має вирішити між собою питання розподілу влади. Тобто 

проблема формування політичної нації в Україні є насамперед проблемою 

становлення певної організації розподілу влади та владних повноважень 

між людьми, що є громадянами цієї держави [1]. 

Необхідність збереження етнічної основи [2] подальшої консолідації 

української політичної нації обумовлює вироблення таких правил 

співжиття з національними меншинами, аби завжди залишатися в 

більшості, а процес можливої асиміляції здійснювати на власних 

культурно-ментальних засадах. При цьому важливо уникнути 

протиставлення української національної ідеї ідеалам громадянського 

суспільства, коли останнє вважається основою української політичної нації 

й ототожнюється з нею [1; 3]. 

Ключовим моментом консолідації сучасного українського суспільства в 

політичну націю є необхідність збереження і зміцнення бажання громадян 

різного етнічного походження жити разом в єдиній національній державі, 

що потребує нестандартних підходів і тривалого часу. Слід враховувати, 

що процес українського націотворення останнім часом значно прискорився, 

що в значній мірі обумовлено військово-політичними діями Росії проти 

суверенної України.  

Складовою частиною україно-російської війни 2014 року є 

інформаційна (дезінформаційна) агресія путінського політичного режиму, 

виклики якої небезпечні як для України, так і для світового свободного 

співтовариства в цілому [4; 5]. Зокрема, розроблена як ідеологічне 

підгрунтя російсько-української війни концепція так званого «Русского 

мира» [5] безпосередньо спрямована на зрив нормального процесу 

формування української політичної нації. Пропаганда ідеї створення 

«Русского мира» під єдиним дахом російської держави (як альтернативи 

євроінтеграційному курсу незалежних держав пострадянського простору) 

може стати постійно діючим фактором впливу на етнополітичні процеси в 

Україні. У зв‘язку з цим внутрішня політика української держави буде 

потребувати значної виваженості і обережності, пильної уваги до цінностей 

громадянського суспільства при умові визнання і збереження етнічної 
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основи української політичної нації. 

Література 
1. Бистрицький Євген. Українська ідея, громадянське суспільство, політична 

нація [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання: 

http://www.bystrytsky.org/idea96.htm (13.10.2014; 14:30). – Назва з екрану. 

2. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму : монографія / Г. В. Касьянов. – К. 

Либідь, 1999. – 352 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання: 

http://litopys.org.ua/kasian/kas.htm (01.02.2014; 21:19). – Назва з екрану. 

3. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. 

В. С. Крисаченка. – К. : НІСД, 2004. – 656 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до видання:http://old.niss.gov.ua/book/Krizachenko/anot.htm (13.10.2014; 

15:30). – Назва з екрану. 

4. Андрей Илларионов. Информационная война. Вызовы информационной 

войны для свободного общества и возможная контрстратегия. Выступление на XIX 

Форуме Открытого Общества Эстонии. Таллинн, 18 сентября 2014 г. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1408258-echo/ 

(11.10.2014; 11.30). 

5. Андрей Илларионов. Четвертая мировая война: Выступление на заседании 

Комитета по экономике и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО. 

Вильнюс, 31 мая 2014 года [Електронний ресурс]. – Режим доступа: 

http://aillarionov.livejournal.com/696982.html (25.07.2014; 15:11). 

 

Мельник В.М., 

студент Киевского национального университета им. Т. Шевченка, член 
Национального союза журналистов Украины 

Украина, г. Киев 

Нация как высшая стадия эволюции этнических 
организмов: взгляд политического антрополога 

 

Понятие "нация" имеет свою специфику для каждого 

антрополандшафта (проще говоря, историко-географической или 

геногеографической зоны). 

Важно сформировать синтетическую закономерность интерпретации 

значения нации на основе всегда присущего человеку традиционализма. 

Традиция лежит глубоко в структуре сознания (индивидуальной, 

коллективной), изменяя форму, но не содержание в историческом процессе, 

регулируя эволюцию этнических организмов. 

Энтони Смит отмечает: "нацию можно определить как называющуюся 

совокупность людей, имеющих общие мифы и воспоминания, массовую 

общественную культуру, обозначенное отечество, экономическое единство 

и равные права и обязанности для всех ее членов" (Смит, Нация и 

национализм в глобальную эпоху, 2009). Эта концепция вполне 

соотносится с обоснованными Ю. В. Бромлеем тремя стадиями нации: 

http://www.bystrytsky.org/idea96.htm
http://litopys.org.ua/kasian/kas.htm
http://old.niss.gov.ua/book/Krizachenko/anot.htm
http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1408258-echo/
http://aillarionov.livejournal.com/696982.html
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этнос-народность-нация (Бромлей, Этнос и этнография, 1973; Бромлей, 

Современные проблемы этнографии, 1981). Этнос формируется из 

психологически и соматически совместимых племен, проживающих в 

четко определенном территориальном ареале (Мельник, Очерки по теории 

социокультурной антропологии, 2013). Л. Гумилев разделяет этногенез, как 

естественный процесс на ряд фаз: «удар», «подъем», «акматическая фаза», 

«надлом», «инерционная фаза», «обскурация», «гомеостаз» и 

«депопуляция» (Гумилев, Древняя Русь и Великая Степь, 2011; Гумилев, 

Этногенез и биосфера Земли, 2012). Академик Бромлей писал: "термин 

«нация» в нашей литературе, обычно служит для обозначения 

совокупности людей одного этнонима, которые живут в пределах единого 

государства. Несколько иные пространственно-политические параметры 

вложенные в слово «народ»". Такое понятие "нации-государства" развито 

Э. Смитом, который подчеркивает контекстуальную взаимосвязанность 

этнополитической категории "нация" и политико-идеологической 

категории "национализм" (Смит, 2009). 

Нация – это современное осознание средневекового сообщества "этнос-

народ". Нация – пример трансформации этнической психологии путем 

создания новой схемы мышления – национального самосознания, базой для 

которого является традиция национальной идентичности, которая своими 

психологическими корнями достигает времен перехода этносов к 

государственной системе организации (Мельник, Психологические аспекты 

социокультурной антропологии, Вестник Винницкого Национального 

Медицинского Университета, том 16 , № 2, 2012). Через политизированную 

национальную идентичность как результат эволюции этнопсихологических 

стереотипов коллективной структуры сознания, эволюция этнических 

организмов в современном нам мире приобретает именно политическое 

значение (Мельник, Традиционалистический подход в политической 

антропологии, Актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития 

гуманитаристики в современном информационном пространстве: VIII 

Международная научно- практическая конференция, 2014). 

На основании "социокультурно-антропологического" анализа работ 

Бромлея, Гумилева, Смита (методологию такого анализа, исходящего из 

принципов природно-географической концепции, я описал в статье "Три 

принципа природно-географической концепции в антропологии", 2014) 

проблематика "этнос-народность-нация" имеет три подхода к определению: 

1) Этнографический, который выражается этноисторическими 

закономерностями, фазами и толчками этногенеза, психосоматической 

общностью. Такое сообщество постоянно движется, эволюционирует в 

фазовом контексте, поэтому остается единственным естественным 

объединением людей – индивидуальных мировоззрений и индивидуальных 

производственно-производительных сил. 

2) Этнопсихологический, который выражается в групповом единстве 
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многих индивидуальных структур сознания, объединенных одинаковыми 

стереотипами мышления (понимания, восприятия, осознания), 

основанными на единстве и нераздельности общего опыта 

жизнедеятельности. Этнопсихологический подход к решению проблемы 

"этнос-народность-нация" показывает традиционалистическую сущность 

коллективного (группового) опыта жизнедеятельности, закрепленного в 

коллективной (социоэтнической) структуре сознания. 

3) Политический, синтезирующий этническую психологию, 

этногенетическую эволюцию и влияние природно-географических 

факторов на социоэтнические процессы в политико-историческом, 

культурно-политическом, историко-цивилизационном контекстах. 

Проблематика "этнос-народность-нация" рассматривается как этническое 

отражения политической общности, закрепленной в политических 

традициях, политической культуре, политических стереотипах этнической 

психологии, консервативных стереотипах социальной психологии, 

обязательных националистических идеологических проявлениях. 

Эти подходы объединяются в единой социокультурной 

антропологической плоскости как объект политической антропологии 

("человек социально-этнический в политических процессах, в частности 

психология субъектно-объектного соотношения в борьбе за политическую 

и государственную власть"). Проблема "этнос-народность-нация" лучше 

отражает отношения между индивидуальной и коллективной (групповой) 

психологией на примере консервативных политико-правовых стереотипов, 

отраженных в политическом традиционализме. Синтез взглядов Бромлея, 

Гумилева, Смита на движение этнической истории позволяет 

характеризовать психологические и политические факторы 

взаимозависимости коллективного и индивидуального сознания в 

контексте соотношения государственных и негосударственных этнических 

организмов, этнического и национального самосознания человека, 

присутствия этнического или гражданского национализма как 

необходимой в своих консервативных историко-политических проявлениях 

положительной формы отражения традиционалистических стереотипов. 
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Взаємозв’язок понять компроміс, консенсус і 
стабільність 

 

Компроміс — процес досягнення згоди шляхом взаємних поступок, 

одна з суттєвих ознак демократичного суспільства, визначальний 

його принцип, згідно з яким учасники політичного процесу мають 

погоджуватися на поступки. Компроміс — важливий засіб запобігання 

соціально-політичним зіткненням. Оскількии в політиці взаємодіють різні 

інтереси, компроміси неминучі; вони помякшують конфронтацію, яка 

виявляється руйнівною для політичної системи. 

Компроміс буває можливим, коли його наслідком постає можливість 

уникнути втрат більших, ніж жертви компромісу, політика якого є вимогою 

сучасного політичного процесу. 

Серед способів досягнення компромісу часто використовується такий, 

як відмова однієї зі сторін від первісних вимог. Компроміс можна 

досягнути в результаті підвищення рівня спільності, абстрактності 

проблеми, що служить підставою політичного конфлікту або взаємодії. 

Слід підкреслити , що в будь-якій політичній проблемі є і важливі, і 

конкретні моменти, а тому необхідно представляти, чому виникає 

розбіжність учасників політичного процесу. 

Існують психологічні компроміси – спроба змінити свою свідомість, 

зробивши крок назустріч іншому, щоб вийти з конфлікту; прагматичні – як 

баченя в опоненті людину, що може узгодити свої інтереси; комунікативні 

– як спроба виробити установку: «пробую, намагаюсь зрозуміти, що з нами 

відбувається»; нормативні – як спроба винайти універсальну норму 

справедливості, щоб досягнути легітимного компромісу [1, с. 119-120]. 

Тісно повязане поняття «компроміс» з поняттям «консенсус». 

Консенсус необхідний з точки зору проголошення курсу демократизації 

українського суспільства та побудови правової держави. До політичного 

консенсусу можна запозичити наступні вимоги: – принципова рівність та 
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суб‘єктність учасників; діалогічність обговорення предмета узгодження; 

відсутність маніпуляції; раціональність; відкритість, публічність, 

багаторівність і взаємозв‘язок консенсусних рівнів [2, с. 3]. 

Сьогодні в Україні принцип консенсусу ще не знайшов практичного 

втілення, він потребує на невідкладне застосування у виборчих технологіях 

та взаємодії президента і парламенат при кадровому комплектуванні 

урядових структур. 

Результативність компромісу залежить від того, чи веде він до 

консенсусу як способу ухвалення громадянської злагоди. 

Компроміс затягує процес використання крайніх мір, до яких 

відносимо: звернення до Конституційного Суду; відставка уряду; розпуск 

парламенту та призначення дострокових парламентських виборів; 

проведення референдумів зі спірних питань. Отже, в Україні компроміс 

затягує час, а не відмінює крайні заходи, тому що «компроміс» політиків 

часто переростає в конфлікт. 

З поняттями компроміс і консенсус тісно повізане і поняття 

«стабільність», що являє собою складне, багатофакторне явище. Дана 

категорія виявляє комплексну і функціональну характеристику якості 

взаємодії основних суб‘єктів політики, ефективність діяльності владних 

структур, здатність політичного керівництва і суспільства в цілому 

адекватно відповідати на виклики часу і вирішувати актуальні завдання, 

зберігаючи стійкість і необхідний рівень згоди між основними політичними 

силами. Зазначене поняття характеризує систему зв‘язків між різними 

політичними субєктами; структуру сукупності політичних розбудовчих 

процесів у політичній системі; стан суспільства, характерною рисою якого 

є відносна згода основних соціальних і політичних сил з приводу цілей і 

методів суспільного розвитку; політичне життя суспільства в цілому. 

Необхідно відрізняти політичну стабільність від застою. Стагнації і схожих 

ситуацій, коли динаміка політичного життя суспільства різко 

уповільнюється. А розвиток гальмується при оцінюванні політичної 

стабільності в країні необхідно враховувати, з одного боку, ефективність і 

надійність механізмів відтворення політичної системи, а з іншого – 

демократичний зміст розвитку політичних процесів. 

Політична стабільність не несе в собі чітко визначеного ціннісного 

означення: стабільною може бути і тоталітарна і демократична система. 

Стабільність, яка досягається шляхом насилля, страху, подавлення 

недовговічна, оскільки базується на переслідуванні корпоративних 

інтересів, цілей. В силу цього вона набуває ілюзорного характеру, тому що 

може забезпечити тимчасовий успіх певної політичної сили, але не 

стабільний стан суспільства. Інший варант являє собою стабільність на 

основі демократії, яка має широку соціальну базу. 

В сучасних умовах, як зазначає Ю. Ірхін, «формується новий 

динамічний тип стабільності, який принципово відрізняється від статичної 
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стабільності соціального і політичного порядку». Динамічний тип 

стабільності» вироблений суспільствами, що засвоїли напрями оновлення, 

перебудови і розвитку у межах суспільно-політичних структур, що 

склалися, сприйняли їх як стабілізуючий фактор» [3, с. 300]. 
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Використання політичних технологій  
у виборчому процесі 

 

Політична реклама являє особливу складність для розробок через свій 

інтенсивний характер, є також максимально вільною в плані форми і 

змісту. Виборчі технології являють собою найбільш ефективні шляхи 

розв'язання завдань, що існують в сучасному світі, а тому звернення до них 

є невідворотним, – бо усі хочуть вирішувати поставлені проблеми 

найвдалішим способом. Крім того, існує агресивна форма впливу, яка 

зазвичай практикується підчас виборів. Не менш важливим є і креативний 

аспект подібних повідомлень для того, щоб вони могли увійти в масову 

свідомість і закріпитися у ній. Особливі умови спілкування в такому ключі 

потребують вивчення подібного роду дискурсу як такого, що функціонує за 

своїми власними законами. Роль і значення впливу політичної реклами 

досліджується вже протягом тривалого часу. 

В західних джерелах (праці Е. Семпсона., М. Спілмена, Р. Фішера) 

дослідники звертаються до шляхів побудови позитивного іміджу. В 

розробках радянських науковців (В. Житенєва, І. Мащенка) переважає 

дослідження політичної агітації і критика буржуазного інформаційного 

бізнесу. Останнім часом розробки проблем політичної реклами 

породжують нові публікації, в яких дана тема освітлюється глибоко і 

різнобічно, а також розробляються проблеми як побудови позитивного 

іміджу, так і політичної антиреклами, стратегії виборчої кампанії та 

маніпулювання масовою свідомістю. Показовими в цьому плані є праці Г. 
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Почепцова, що подають, в основному, розробки проблем побудови іміджу 

політичного лідера, стратегій і тактики виборчих кампаній, політичної 

реклами та антиреклами, яка є вагомою складовою політичної, і, зокрема, 

виборчої боротьби. За словами Г. Почепцова, кожна виборча кампанія 

тільки тоді добра, коли має гідного супротивника. 

Процес організації й проведення виборчої кампанії політичного лідера 

надзвичайно складний, він потребує не лише значних матеріальних і 

фінансових ресурсів, відповідного політичного капіталу лідера та його 

інтелектуального потенціалу, а й добре зорганізованої, згуртованої команди 

професіоналів у галузі політичних технологій, політології, соціології, 

соціальної психології та менеджменту. Отже, принципове завдання, яке має 

вирішити кандидат, — це формування працездатної команди, яка буде 

займатися проблемами матеріально-фінансового забезпечення кампанії, 

організаційними, політико-ідеологічними та багатьма іншими питаннями, 

що повсякчас виникатимуть упродовж виборчого марафону. В ідеалі 

команда кандидата має бути своєрідним прототипом майбутньої урядової 

команди, яка, в разі перемоги, без особливих труднощів, зможе взяти на 

себе важелі влади. 

До складу патронажної частини команди, як правило, входять один-два 

менеджери, радники з економіки., внутрішньополітичних питань, проблем 

зовнішньої політики, прес-секретар і фахівець, який створює відповідний 

імідж. 

Апаратна частина команди, яку очолює головний менеджер, впроваджує 

в життя стратегічні й тактичні задуми мозкового центру команди, вирішує 

конкретні питання політичного рекламування і т.ін. Офіційною частиною 

команди кандидата після його реєстрації є довірені особи, які мають 

юридичні повноваження представляти кандидата у відносинах з виборчими 

комісіями, органами влади та засобами масової інформації. Крім того, 

підчас організації проведення виборів бажано також утворити неформальні 

групи підтримки:  

– група прихильників у складі досить відомих і популярних 

представників творчої та наукової інтелігенції, які можуть виступати як 

"фігура ретранслятора", котра користується повагою громадськості; 

– група організаційно-методичного та наукового забезпечення у складі 

психологів, спеціалістів з політичного менеджменту й маркетингу, засобів 

масової інформації, художників і поліграфістів. Ця група прихильників 

покликана розробляти необхідні матеріали, рекомендації та зразки наочної 

агітації. Це можуть бути плакати, карикатури, комікси, відеокліпи, 

брошури, статті, книги, що рекламують імідж і програму кандидата;  

– гpyпa швидкого реагування – оперативного вивчення громадської 

думки, її моніторингу з метою дослідження динаміки рейтингу 

популярності кандидата, окремих положень його програмних настанов та 

аспектів і особливостей формування політичного іміджу кандидата. На 
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основі цих даних коригуються стратегія й тактика передвиборних дій, 

реальний імідж кандидата. 

В той же час недорозвиненості політичних структур суспільства, коли 

авторитет політичних партій і рухів доволі низький, за наявності яскравої 

команди інтелектуалів імідж останніх можна використати на сто відсотків. 

Під час формування урядової команди варто приділити особливу увагу не 

лише політичним і професійним аспектам персонал-менеджменту 

адміністрації, а й проблемам психологічної сумісності команди [1, С. 201]. 

До початку передвиборної кампанії потрібно мати об'єктивну, ґрунтовну 

інформацію, щоб проаналізувати політичну ситуацію в країні загалом і в 

обраному виборчому окрузі зокрема. Це потрібно тому, що кожен кандидат 

розв'язує для себе проблему оптимізації людських (команда), фінансових 

(передвиборний фонд), матеріальних (транспорт, поліграфія, 

розмножувальна техніка) та часових ресурсів, відведених на виборчу 

кампанію, а без правильного, адекватного оцінювання розстановки 

політичних сил неможливо прийняти відповідні політичні рішення. Лише 

перелік питань, які слід знати, йдучи на вибори, наштовхує на думку про 

необхідність ґрунтовної підготовки на попередньому етапі виборчої 

кампанії [2, с. 46]. 

Особливо важливою є інформація про політичні традиції голосування 

виборців на виборах, референдумах і час опитувань громадської думки. 

Актуальність і необхідність отримання такої інформації щодо певного 

виборчого округу (села, селища, міста, району та області) зумовлена 

потребою розв'язання проблем обрання виборчого округу, побудови 

стратегічної лінії кампанії та конкретної тактики поведінки під час 

організації передвиборної агітації.  

Надзвичайно важливим є такий особистісний аспект попередньої 

аналітичної роботи, як оцінка можливих конкурентів у боротьбі у 

виборчому окрузі та збирання щодо них інформації (фактологічної, 

політичної, особистісної і т.ін.). Інакше кажучи, знаючи біографію, освіту, 

публікації, висловлювання конкурентів, легше будувати стратегію й 

тактику виборчої кампанії. 

Література 
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С. 201-205. 
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Прагматичні перспективи утвердження консенсусної 
моделі демократії в Україні 

 

Демократія як народовладдя є цінність уже сама по собі, і немає 

потреби доводити це. Однак, керуючись методом прагматизму, слід 

підкреслити, що волевиявлення народу може спрямовуватись і на цілі, які 

не завжди можна схвалювати з позиції гуманізму, тобто з огляду на права 

людини. Така ситуація особливо виразно виявляється в умовах, коли 

демократією прикриваються далеко не демократичні форми правління. 

Аналізуючи політичний консенсус в умовах СРСР, Г. Контанджян зазначає, 

що конфліктний потенціал накопичувався і утримувався тут у латентній 

фазі системи масового нав‘язування політико-прагматичної згоди. 

В умовах трансформації країн бувшого СРСР, зокрема України, під 

впливом прагматичних тенденцій ситуація змінилася. Так, з одного боку, 

процес демократизації українського суспільства, засвідчив виникнення 

цілого ряду негативних явищ, характерних для суспільства перехідного 

типу, таких як легалізація тіньової економіки, зростання амбіцій 

різноспрямованих політичних сил й багатопартійність, поляризація 

суспільно-політичних прагнень та інтересів. З іншого боку, політичне 

життя українського суспільства отримало в перехідних умовах цілий ряд 

позивних прагматико-перспективних імпульсів консенсусного 

спрямування, таких як виникнення елементів взаємозв‘язку між суб‘єктом і 

об‘єктом управління, зростання ролі особистої участі у політичному житі, 

розвиток системи і нових принципів місцевого самоврядування, прагнення 

влади до підвищення рівня легітимізації власної діяльності. При всіх 

демократичних орієнтаціях перехідна реальність, до якої тяжіє українське 

суспільство, має цілий ряд прагматичних перспектив з погляду 

утвердження так званої «консенсусної моделі демократії». 

Як зазначав відомий вчений Б. Курашвілі, основою політичного 

розвитку є рух суспільства до певної «міри рівності», «міри свободи», в 

яких власне й «полягає вся політика». Причому політика в цьому розумінні 

є «діяльністю, спрямованою на досягнення певних мір рівності і свободи», 

в яких, власне й «полягає вся політика». Причому політика в цьому 

розумінні є «діяльністю, спрямованою на досягнення певних мір рівності і 

свободи у такому їх поєднанні, яке обумовлене конкретними історичними 

обставинами» [1, с. 97].  

Своє найбільш повне теоретико-методологічне обґрунтування 

консенсусна теорія демократії дістала в працях А.Лейпхарта – 
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американського політолога голландського походження, який поставив 

перед собою мету – довести можливість функціонування демократичних 

режимів у плюральних суспільствах. Лейпхарт зазначає, що західні 

політологи які поквапились з винесенням вироку в плюральних 

суспільствах, припустилися низки помилок, головна з яких – 

перебільшення ступеню гомогенності демократичних західних суспільств. 

На думку вченого, яскравим прикладом консенсусної моделі демократії є 

такі країни, як Швейцарія і Бельгія. 

Лейпхарт керується поняттям «співсоціумна демократія», яка враховує 

як суперечності між сегментами, властиві багатоукладному суспільству, 

так політичне співробітництво сегментарних еліт. 

Як підсумок позиції А.Лейпхарта, наведемо вісім запропонованих ним 

принципів консенсусної демократії, що характеризують теорію 

«співсоціумної демократії». 

Перший принцип – виконавчі органи влади формуються всіма 

найважливішими політичними партіями, створенням широких коаліцій. 

Другий принцип – органи законодавчої і виконавчої влади значною 

мірою незалежні одна від одних і перебувають у відносній рівновазі. 

Третій принцип – двопалатний парламент і представництво меншин. 

Четвертий принцип – багатопартійна система. Консенсусна модель 

демократії припускає існування великої кількості політичних партій. 

П‘ятий принцип – основою багатопартійності при консенсусній 

демократії е плюральна структура суспільства. 

Шостий принцип – виборча система ґрунтується на пропорційному 

представництві. 

Сьомий принцип – територіальний і нетериторіальний федералізм і 

децентралізація влади. 

Восьмий принцип – писана конституція і право вето для меншин [2, 

с. 82]. 
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ТУРЕЧЧИНА – ЄС:  
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СПІВПРАЦІ 

 

Сучасні міжнародні відносини характеризуються глибокими та 

багатовекторними зв‘язками між державами та міжнародними організаціями. 

Одним із найважливіших напрямків цих взаємозв‘язків є Європейський 

Союз. Євроінтеграція є одним із головних напрямків зовнішньої політики 

багатьох держав на міжнародній арені. Актуальним це питання є як для 

Туреччини, для якої вступ до ЄС є пріоритетом зовнішньої політики, так і 

для ЄС, адже проблема його розширення знаходиться на порядку денному. 

На сьогодні особливої актуальності набула дискусія про межі ЄС. Окремі 

держави-члени ЄС виступають за вступ нових держав-аплікантів до 

Об‘єднання, що продиктовано вимогами більш ефективної економіки та 

амбіціями глобального актора міжнародних відносин. Водночас вступ в 

організацію, створену з метою побудови Єдиної Європи «загального 

добробуту» розглядається як гарантія процвітання та вирішення проблем 

європейських держав. Дискусія про подальше розширення ЄС включає цілу 

низку глобальних питань: зовнішньополітичних, економічних, географічних, 

релігійних, на які не існує однозначної відповіді.  

Туреччина є найбільш проблемним кандидатом на вступ до ЄС. Вона 

займає стратегічно важливу позицію між Балканами, Близьким Сходом, 

Кавказом та Центральною Азією. Прихильники подальшого розширення ЄС 

стверджують, що, враховуючи стратегічне розташування та воєнну 

інфраструктуру Туреччини, Співтовариство могло би значно виграти від її 

вступу, адже це дало б можливість наповнити європейську зовнішню і 

безпекову політику новим змістом – оперативніше реагувати на кризи та 

попереджати їх, розвертати війська і т.д. Очевидно, що зі вступом Туреччини 

до ЄС останній отримає шанс закріпитись на світовій арені в якості 

ключового міжнародного актора [6].  

Як свідчить історична довідка, взаємовідносини Туреччини з ЄС сягають 

ще від початкового етапу існування Європейської Спільноти. Туреччина 

проявила бажання стати членом Європейського економічного співтовариства 

ще в 1959 році, коли 20 вересня вона подала першу заявку на вступ в якості 

асоційованого члена. Це прагнення реалізувалось 12 вересня 1963 року. 

Другу заявку на вступ до ЄС Туреччина подала 14 квітня 1987 року, причому 

18 грудня 1989 року Європейська комісія визнала за нею право на прийняття, 

але відклала розгляд заявки. Позитивним моментом у взаємовідносинах ЄС – 

Туреччина набуття чинності митного союзу 1 січня 1996 року. Проте, 



114 

 

непослідовну позицію ЄС щодо Туреччини демонструє той факт, що вже на 

Люксембурзькому саміті 13 грудня 1997 року Туреччині відмовили в наданні 

статусу кандидату на вступ до ЄС, що викликало її бурхливий протест, а 10 

грудня 1999 року на Хельсінкському саміті врешті решт за нею цей статус 

визнали [5]. 

За цей час із відсталої сільськогосподарської країни Туреччина 

перетворилася на потужну економіку з другою за чисельністю армією у 

НАТО та неабияким впливом у власному регіоні. Але до Європи громадяни 

Туреччини усе ще їздять із візами, через ряд певних причин, які стримують 

перспективи прийняття Туреччини до ЄС, та продиктовані набором 

внутрішніх і зовнішніх факторів. 

До гальмівних внутрішніх факторів відносяться: надто повільний процес 

політичної демократизації, відсутність інформаційної відкритості та свободи 

слова, недостатньо ефективні реформи у сфері економічної лібералізації. 

Викликають питання такі фактори, як брак політичної волі влади, надмірний 

вплив армії на внутрішнє життя країни, сильна корупційна складова, 

небезпека виникнення регіонального та міжконфесійного розколу внаслідок 

демократизації суспільства зверху [1]. 

Однією із зовнішніх проблем, що гальмують вступ Туреччини до ЄС є так 

звана «кіпрська проблема». Без врегулювання відносин із Республікою Кіпр 

та Грецією неможливий вступ Туреччини в ЄС. Основні вимоги до 

Туреччини в цьому питанні: припинення окупації частини острова та 

закриття військових баз, повернення окупованих територій та від`їзд 

турецьких поселенців. Однак, ні Греція ні Республіка Кіпр не заперечують 

членства Туреччини в ЄС, сприймаючи це як рушій вирішення зазначених 

вище проблем [2, с. 68].  

Ще однією проблемою є невідповідність Туреччини Копенгагенським 

критеріям та недостатність та половинчастість демократичних перетворень. 

У даному випадку важливим фактором, який перешкоджає сприйняттю 

Туреччини як європейської країни, є, звичайно, її ісламська складова і 

базування її політичної системи на „політичному ісламі‖, що відрізняє її від 

світських європейських політичних систем. Продовжують лунати 

обвинувачення на адресу турецького уряду в здійсненні тиску на вільну 

пресу, ігноруванні прав національних та релігійних меншин [2, с. 67]. 

Крім того, за умови свого вступу, Туреччина отримає велику кількість 

представників в Європейському парламенті, пропорційно до кількості свого 

населення (близько 73 млн.), зруйнувавши вже укладений баланс сил [6].  

Іншим фактором, що ставить членство Туреччини в ЄС під знак питання є 

«нуль сусідів без проблем», тобто оточення кризових регіонів (Сирія, 

Вірменія, Кіпр, Єгипет, Ізраїль). Європейці побоюються, що Туреччина стане 

не мостом комунікації, як це стверджують прихильники подальшого 

розширення, а каналом, по якому ця нестабільність просто затопить Європу. 

Крім того, Туреччину, наприклад, суто географічно назвати європейською 
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країною складно, адже абсолютна більшість її території знаходиться в Азії. 

Тому в даному випадку важливим є розрізняти розуміння «Європи» в 

географічному та політичному сенсі [6].  

Вистачає перешкод економічного характеру на шляху до інтеграції 

Туреччини. Так, наприклад, інтенсифікуються проблеми соціального 

характеру (високий рівень безробіття в ЄС), що буде пов‘язано з 

конкуренцією з боку дешевої робочої сили з нових країн-членів. Хоча, 

навпаки, беручи до уваги проблему старіння населення в Європі, міграція 

населення може додати певну динаміку європейській економіці, сприяючи 

підвищеній мобільності та зростанню кількості активного населення. 

Побоювання соціального та цивілізаційно-культурного розряду, адже Європа 

вже стикнулась з проблемою імміграції турецької робочої сили до ЄС і з 

проблемою інкорпорації цих турецьких анклавів у суспільство (наприклад, у 

Німеччині) [1]. 

Якщо для країн ЄС насущною може стати проблема імміграції дешевої 

робочої сили, то для Туреччини актуальними є проблеми зворотнього 

характеру – еміграція висококваліфікованої робочої сили. Серед інших 

негативних наслідків інтеграції Туреччини можуть бути фінансовий тиск 

через зобов‘язання цих країн робити внески, невитримання конкуренції 

національними виробниками внаслідок відкритості економік, що може 

призвести до зростання безробіття тощо [6].  

Проблемним також є зовнішньополітичний імідж президента Туреччини 

Реджепа Таїпа Ердогана. Він повинен запевнити міжнародних партнерів, що 

не підливатиме «олії у вогонь» конфліктів в регіоні (Ірак, Сирія, конфлікт у 

Нагірному Карабаху між Азербайджаном та Вірменією). Адже, саме це він 

робив у минулому доволі часто.  

Передусім, Ердогану потрібно відмовитись від своїх амбіцій. Відтак, він 

повинен погодитись на церемоніальну роль президента та передати 

прем‘єрські функції Гулю, в якого були б кращі шанси налагодити відносини 

із сусідами. Адже, за позицією більшості експертів та аналітиків – Гуль є 

останньою надією відновити безнадійні перемовини про членство Туреччини 

в ЄС із перспективою довести їх до кінця ще до 2023 року [3, с. 35]. 

Отож, нині перед ЄС постала дилема, від розв‘язання якої залежить його 

майбутнє. Адже прийняття такої країни як Туреччина може стати як 

загрозою через низьку поглинаючу здатність ЄC, що призведе до повної 

некерованості, так і поштовхом до розвитку. Головним завданням 

сьогодення для Європейського Союзу є збалансування його спроможності 

розширення з завданнями політичної доцільності.  

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що 

перспективи вступу Туреччини до ЄС можуть стати реальними за умови 

врегулювання деяких зовнішньополітичних проблем, зокрема Кіпрської 

проблеми та повного реформування соціально-економічної сфери 

Туреччини. 
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Новоглухівська лісова школа – перший навчальний 
заклад професійної освіти Кремінщини 

 

Ревізія лісів Півдня Росії кінця 70-х років позаминулого сторіччя 

виявила чимало вад у веденні лісового господарства, пов‘язаних передусім 

з нестачею управлінських кадрів середньої ланки. У дев‘яти українських 

губерніях, які входили до складу царської Росії, була розгорнута мережа з 

шести лісових шкіл: Суразька, Пакульська, Черкаська, Новоглухівська, 

Великоанадольська і Чорноліська. Лісові школи готували об‘їздчиків 

(кондукторів) і лісокультурних наглядачів. Випускники шкіл могли 

займати посаду діловода в конторі лісництва, помічника лісничого, але 

лісничими могли бути лише випускники Петербурзького Його 

Імператорської Величності лісового інституту. 

Новоглухівська лісова школа була створена у 1896 році, з огляду на 

позитивний досвід ведення лісового господарства в казенних та приватних 

лісах та наявність придатної навчальної бази і викладачів, поблизу слободи 

Кремінної (зараз м. Кремінна Луганської обл., Україна). Містилася вона у 

великій одноповерховій будівлі, де були дві класні кімнати, дві 

лабораторії, бібліотека, спальне приміщення та їдальня. В минулому тут 

була школа унтер-офіцерів Глухівського кірасирського полку, а ще раніше 

– штаб цього ж полку, тому своєю назвою школа завдячує саме їм. 

Першим директором Новоглухівської лісової школи став виходець з 

родини колоністів І.Г. Шольц фон Атерслебен, якого пізніше обрали 

профессором Новоолександрійського інституту сільського і лісового 

господарства. Згодом не один десяток років школою керував Павло 

Якович Нікітін. Викладачами в різні роки були Р. Михайлович, 

Е. Заславський, І. Семенов та А. Богатов. 

Дворічний навчальний курс школи включав алгебру, геометрію, 

літературу, історію, хімію, музику, креслення, ботаніку, геодезію, 
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дендрологію, лісівництво, лісову таксацію, лісовпорядкування, лісову 

технологію, лісове законодавство, рахівництво, елементарне будівництво. 

Перших п‘ятнадцять 16–17-річних юнаків школа прийняла у вересні 

1896 року. Третина з них навчалася казенним коштом, ще одна третина – 

напівкоштним (за половину платні), це були учні пільгових категорій, 

решта – своєкоштно. Учні забезпечувалися форменим обмундируванням і 

харчувались у шкільній їдальні. Режим дня в казеннокоштників був 

близький до казарменого; своєкоштники ж мали вільний вихід і часто 

мешкали в слободі. Крім теоретичного курсу, учні широко залучалися до 

виконання лісогосподарських робіт у Петровському лісництві, де набували 

добрих навичок живої лісівничої справи. 

Випускниками школи були такі згодом відомі керівники 

лісогосподарських підприємств, як Михайло Орлов, Володимир 

Тамарський і Михайло Шарапов. 

Серед найвідоміших випускників Новоглухівської лісової школи 

Микита Юхимович Шаповал (видатний політичний і громадський діяч, 

учений-соціолог, поет, письменник, публіцист, один з розробників 

четвертого Універсалу про незалежність України, який обіймав посаду 

міністра в уряді Української Народної Республіки) та Олександр 

Корнійович Мицюк (громадсько-політичний діяч, міністр внутрішніх 

справ уряду УНР). 

В умовах громадянської війни, розрухи, частої зміни влади виникли 

труднощі в організації роботи лісових шкіл. Уряд гетьмана 

П.Скоропадського намагався стабілізувати ситуацію і виділяв кошти на 

утримання лісових шкіл – по 800 рублів на кожного учня, але в умовах 

анархії, свавілля і безвладдя на місцях ці заходи не досягали мети. 

Новоглухівський лісничий, який був також завідуючим лісовою школою, 

А.Пішков повідомляв, що зловмисники спалили шишкосушарку і шишки 

сосни, які в ній зберігалися. Вихованців Новоглухівської школи через брак 

коштів у1918 році не могли утримувати і розпустили по домівках. 

У 1921 році було складено проект організації лісових технікумів з 

трирічним терміном навчання, але через брак коштів тривалий час цей 

проект не вдавалося втілити в життя. Професор О.Марченко висував 

пропозиції щодо відновлення роботи та збільшення набору учнів у 

Чорноліську, Великоанадольську, Пакульську, Черкаську і Новоглухівську 

лісові школи. 

У ході адміністративно-територіальної реформи 1925 року 

Новоглухівську лісову школу було об‘єднано з Чугуєво-Бобчанською і 

переведено до Харківської області, а в будівлі розмістилася контора 

лісогосподарського підприємства. Нині там контора ДП «Кремінське 

ЛМГ», одного з найбільших лісогосподарських підприємств Луганського 

облуправління лісового та мисливського господарства. 

 



119 

 

Література 
1. Г.Лавка, "Кременщина – оазис Донбасса", Рубежное, 1993г., 100 с.3. 

С.Омельченко: "Кремінщина: минуле і сьогодення", Лисичанськ, 2001р., 154 с 

2. Б.Кіндюк. Організаційно-правова модель управління лісовою галуззю М.Ю. 

Шаповала /журнал Проблеми законності № 115/2011 

3. Андрєєв В. Кузня лісових кадрів: Новоглухівська лісова школа: історія 

створення та діяльність / Лісовий і мисливський журнал. – 2010. – №4. – С. – 15. 

4. Вакулюк П. Історія лісових шкіл. Лісовий і мисливський журнал. – 2007. – 

№1.  – С. – 18. 

5. В.Чесніков. Натхненник Української народної міліції. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: imzak.org.ua/29/10/2012 

 

Асатрян С.П., 

Yerevan state university of languages and social sciences after V. Brusov, PhD, associate – 

professor at the chair of pedagogy and language teaching methodology,  
Republic of Armenia, Yerevan) 

 

The Innovative Use of the EPOSTL1  Descriptors Related 
to the Language Portfolio for Master Course Student-

Teachers of YSULS after V. Brusov 
 

The purpose of the present article is apparent: to introduce the Language 

Portfolio for Master programme students in ―A Foreign Language Teacher In 

High Schools And Professional Educational Institutions‖ specialization of 

Yerevan State University of Languages and Social Studies after V. Brusov.  

This portfolio is designed by the staff of the Chair of Pedagogy and 

Language Teaching Methodology. Based on the principles and fundamentals of 

the EPOSTL, the overall aim of the Portfolio is to serve as a visual didactic tool 

for master programme student-teachers during their research-pedagogical 

internship, to make them deeply identify the pedagogical, educational, 

psychological as well as specify the intellectual, cognitive, communicative and 

intercultural skills that foreign language teachers are required in their 

professional practice. Besides, student-teachers get wide range of opportunities 

to outline their achievements, progress, as well as observe and analyse 

problems, obstacles, challenges that they have encountered in their practice. 

So this Portfolio is elaborated to manifest the whole process, procedures, 

inputs and expected outputs of student-teachers‘ research-pedagogical 

practicum. 

                                                           
1
 EPOSTL- European Portfolio For Student Teachers Of Languages, A Reflection Tool For 

Language Teacher Education, by D. Newby,  R.  Allan, A. Fenner, B.  Jones, H. Komorowska and 

Ch. Soghikyan, CE, European Centre for Modern Languages (ECML), 2008 
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The Portfolio embraces 2 main parts: 

Part 1: The Programme of the pedagogical practicum of master students in 

specialization ―A Foreign Language Teacher In High Schools And Professional 

Educational Institutions‖  

Part 2: PORTFOLIO for master course student-teachers of YSULS after 

V. Brusov in ―A Foreign Language Teacher of High Schools and Professional 

Educational Institutions‖ specialization. 

PART 1: The Programme outlines the following main points: 

o Goals and objectives of the practicum 

o Content of the practicum 

o Organization of the practicum 

o Requirements for the students‘ assessment and self-assessment, based 

on Can-do philosophy suggested by the EPOSTL. 

Part 2 is the essential part of the Portfolio, which embraces 4 sections: 

Section 1- Teaching  

Section 2-Educational activity 

Section 3 -Dossier 

Section 4 - Self-evaluation checklist of student teachers. 

Here we underline the following stages that are analyzed and brought 

forward in Section 1(TEACHING): 

STAGE 1: Passive Stage - Stage for observation -During the first week of 

their practicum students observe and discuss foreign language classes, get 

acquainted with the working plans, foreign language classrooms, didactic and 

illustrative equipment. 

STAGE 2: Active Stage - Stage for teaching - This is an essential stage of 

student-teacher‘s practicum which relates to teaching process particularly. In 

the List of lesson observations the students analyse and observe their peers‘ 

classes, try to specify goals and ofjectives, expected outputs, identify successful 

components, as well as shortcomings of each lesson, providing own ideas and 

solutions.  

Numerous studies have indicated that one of the most important points for 

effective teaching is the planning of the thematic unit. So thematic planning is 

the next key component of the Portfolio. First of all the student-teachers must 

specify teaching goals, objectives, expected results, of the language material of 

the section (sections) for certain educational period (week, month, term). The 

students elaborate and display the following strong components:  

 Language material (Phonetics, Vocabulary, Grammar) 

 Communicative skills 

o Receptive (listening and reading) 

o Productive (speaking and writing) 

 The use of high technologies. 

 Home assignments. 

 Applied methods and approaches. 
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The thematic planning is followed by the individual plan for each lesson. 

The student-teachers outline the following points of each lesson (in the chart): 

 Date and goals (didactic, pedagogical, developing) 

 Objectives, inputs 

o Language material (phonetics, grammar, vocabulary) 

o Speech activities (receptive/productive). 

Besides, the lesson plan also covers the questions related to warming-up 

activities, introduction of the new language material, home assignment and 

learners‘ assessment. 

Analysis of the lesson is also a focal point in the Portfolio. Here the 

student teachers reflect on the problems of the lessons that their peers have 

conducted. They can make offers concerning to the improvement of further 

lesson procedures.  

The last stage of Section 1 is the Stage 3: Realization of the scientific-

pedagogical research -In this stage the student-teachers introduce the plan of 

their research, goals and objectives. They carry out different experimental work 

such as tests, surveys, projects, based on their graduation paper. This analysis 

must later be included in the appendix of the graduation paper. 

Section 2. Educational activity- In this section student-teachers analyze the 

educational sides of the lesson, they introduce the plan of the extracurricular 

activity, provide psycho-pedagogical description of the group or the whole 

class, and outline extracurricular entertainments. 

The most attractive part of the Portfolio is the Section 3: Dossier 

This is the part of the Portfolio where the entire ―product‖ stored up during 

the pedagogical internship must be represented, i.e. material created by the 

students‘ works, recordings, videos, posters, photos, pictures, etc. 

SECTION 4: Self assessment checklist for student teachers of languages 

- Here the student teachers have wide range of opportunities to assess 

themselves. Based on the Epostl Self Assessment Checklist, the learners try to 

recognize, identify and evaluate their language knowledge, communicative 

competence, its components, and some definite skills that the contemporary 

foreign language teachers are required to master: e.g. 

 Vocabulary 

 Grammar 

 Communicative Skills  -Receptive/Productive  

 Culture 

 Resources 

 Lesson Planning 

 Classroom Management 

 Classroom Language 

 Learner Autonomy 

 Homework 
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 Projects 

 Portfolios 

 Virtual Learning Environments 

 Extra-Curricular Activities. 

The EPOSTL descriptors are introduced with slight changes: we have added 

scores within 60 – 100 levels of interval, taking into consideration some 

essential pedagogical, educational and psychological issues that the students of 

our university come across with.  

o The lowest score - 60  

o The highest score - 100.  

We suppose that such approach helps the student-teachers to evaluate and 

assess themselves more precisely and correctly. 

The final page of the Portfolio is the Information Sheet of the student-

teacher‘s research-pedagogical practicum. 

Below we suggest an extract of student‘s self evaluation checklist borrowed 

from the EPOSTL with local amendments. One can identify the EPOSTL 

descriptors innovatively introduced.[2] 

 

A. SPEAKING/SPOKEN INTERACTION     

1. I can create a supportive atmosphere that invites learners to 

take part in speaking activities. 

60-100 

2. I can evaluate and select meaningful speaking and 

interactional activities to encourage learners of differing abilities to 

participate. 

3. I can evaluate and select meaningful speaking and 

interactional activities to encourage learners to express their 

opinions, identity, culture etc. 

4. I can evaluate and select a range of meaningful speaking and 

interactional activities to develop fluency (discussion, role play, 

problem solving etc.). 

5. I can evaluate and select different activities to help learners 

to become aware of and use different text types (telephone 

conversations, transactions, speeches etc.). 

 

B. WRITING/WRITTEN INTERACTION 

1. I can evaluate and select meaningful activities to encourage 

learners to develop their creative potential. 

60-100 

2. I can evaluate and select a range of meaningful writing 

activities to help learners become aware of and use appropriate 

language for different text types (letters, stories, reports etc). 

3. I can evaluate and select texts in a variety of text types to 

function as good examples for the learners‘ writing. 
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C. LISTENING 

1. I can select texts appropriate to the needs, interests and 

language level of the learners. 

 

60-100 

2. I can provide a range of pre-listening activities which 

help learners to orientate themselves to a text. 

3. I can encourage learners to use their knowledge of a topic 

and their expectations about a text when listening. 

4. I can design and select different activities in order to 

practise and develop different listening strategies (listening for 

gist, specific information etc.) 

5. I can design and select different activities which help 

learners to recognize and interpret typical features of spoken 

language (tone of voice, intonation, style of speaking etc.). 
 

D. READING 

1. I can select texts appropriate to the needs, interests and 

language level of the learners. 

60-100 

2. I can provide a range of pre-reading activities to help 

learners to orientate themselves to a text. 

3. I can encourage learners to use their knowledge of a topic 

and their expectations about a text when reading. 

4. I can apply appropriate ways of reading a text in class 

(e.g. aloud, silently, in groups etc.). 

5. I can set different activities in order to practise and 

develop different reading strategies according to the purpose of 

reading (skimming, scanning etc.). 
 

E. GRAMMAR 

1. I can introduce a grammatical item and help learners to 

practise it through meaningful contexts and appropriate texts. 

60-100 
2. I can introduce, and help students to deal with, new or unknown items of 

grammar in a variety of ways (teacher presentation, awareness-raising, discovery etc.). 

3. I can deal with questions learners may ask about grammar 

and, if necessary, refer to appropriate grammar reference books. 

 

F. VOCABULARY 

1. I can evaluate and select a variety of activities which help 

learners to learn vocabulary. 

60-100 
2. I can evaluate and select tasks which help learners to use 

new vocabulary in oral and written contexts. 

3. I can evaluate and select activities which enhance 

learners‘ awareness of register differences. 
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I would like to finish off by summarizing the main point: Language Portfolio 

for master programme students in ―A Foreign Language Teacher of High 

Schools and Professional Educational Institutions‖ specialization of YSULS aft. 

V. Brusov is generally designed on the platform of the European Language 

Portfolio, particularly on the EPOSTL.[2;3] We pesented the draft of this 

portfolio at the ECML Conference - CROSSING CONTINENTS: EPOSTL 

AROUND THE WORLD‖ - 18-19.02.2014, Graz, Austria, as the innovative use 

of the EPOSTL descriptors related to the Language Portfolio for Master Course 

Student-Teachers of YSULS aft. V. Brusov, thus making our modest 

contribution to the EPOSTL piloting programme nowadays.  
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Individual vs Independent Reading:  
a Comparative Analysis 

 

A lot of researchers stress that the process of teachers‘ training should 

involve active student‘s participation in the educational process, individually-

oriented approach to teaching, interactive teaching techniques etc. As O. Bessert 

puts it, "modern society demands the orientation of psychological-pedagogical 

science and daily teaching practice towards the special educational 

technologies‘ creation, based on students‘ personality and individuality" [1, p. 

4]. In Ukraine and other CIS countries future teachers of foreign literature have 

individual reading as a part of their curriculum. So the results of the independent 

reading studies can be extrapolated on the process of individual reading 

organization in Ukraine.  

Extensive research in the sphere of independent reading was conducted by 

L. Anderson, P.T. Wilson, L.G. Fielding, W.B. Elley, F. Mangubhai, 

B.M. Taylor and many others. Addressing to the topic of individual reading in 

Ukraine, we have to agree with D. Matsko who points out "the lack of 

theoretical and methodological development in regard to individual reading 
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organization process in educational establishments" [3]. The analysis of topic-

in-question-related publications also shows that a number of aspects (but not the 

problem holistically) were given attention by scholars and researchers. For 

example, the problem of teaching reading in the process of foreign language 

teaching is covered in the works of G. Barabanova, I. Berdnykova, O. Bigych, 

N. Kucherenko, S. Nikolayeva, N. Selivanova, Zh. Tishchenko, O. Sherstyuk, 

I. Shulga, Ph. Prowse [3]. These works will form the theoretical basis for our 

comparison of key aspects of independent reading abroad and individual reading 

in Ukraine.  

To start with, we should differentiate between the terms of "independent 

reading" and "individual reading". Independent reading is an extra-curricular 

type of activity, this term is characteristic of the USA and Western Europe. As 

for individual reading, it is a phenomenon, characteristic of Ukrainian teaching 

reality (and some other CIS countries), but it is present in a restricted number of 

training programs, namely those developed for foreign languages departments 

of higher educational establishments. And now we shall dwell on the definitions 

of both reading types. 

In the research literature ten different definitions appear to either be closely 

related to or are used synonymously with the independent reading construct: (a) 

voluntary reading, (b) voluntary independent reading, (c) leisure reading, (d) 

spare-time reading, (e) sustained silent reading, (f) self-selected reading, (g) 

recreational reading, (h) reading outside of school, (i) independent silent 

reading, and (j) free voluntary reading [7, p. 7].  

The essence of the construct is complex, so different definitions highlight its 

different aspects. For example, L. Donohue defines independent reading as "the 

driving force in a literary block that makes the other instructional components 

possible and provides opportunities for practice and reinforcement of skills 

learned" [6]. The definition of Bernice E. Cullinan is simpler, presenting 

independent reading as the reading which students choose to do on their own . . . 

[when] no one assigns it; no one requires a report; no one checks on 

comprehension [5]. 

So, independent reading is the kind of reading which students choose to do 

on their own. It is not assigned or assessed, but has a positive effect on learning 

achievement.  

Speaking about the definition of "individual reading", O. Bessert views it as 

"non-translated, communicative reading; "flexible" silent reading (fluent or 

slow); "mature" reading, for which the synthesis processes are typical" [2, p. 8]. 

In scientific literature we may also come across the following definition of 

individual reading: "It is such a kind of independent extracurricular reading 

when a student chooses the text for reading according to his/her own 

preferences" [4]. 

Despite the fact that the universally acceptable definition is yet to be found, 

researches unanimously agree that individual reading manifests its complex 

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=19687&chapter=1
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nature in a variety of ways: on the one hand, the individualization is realized 

through the teaching process organization (every student reads his/her individual 

text or literary work), and on the other hand, through teaching model orientation 

towards students‘ personality, usage of students‘ own reading teaching 

strategies. So, it is a type of activity that: 

1. demands the existence of certain skills of getting information from the 

written text; 

2. is a special (personality-oriented) approach to reading skills formation; 

3. is as well a special mode of study (based on different teaching strategies) 

and 

4. is a certain content of teaching and technology of teaching, containing the 

complex of training exercises and tasks, training and check methods [1, р. 5,24].  

Thus we may conclude that the concepts of independent and individual 

reading are not entirely identical in sense bearing, though we may find 

conceptual connection between them as they both pursue the same target goals 

though achieved via various methods and ways. The global similarities between 

these two kinds of work lie in the fact that the student is free to independently 

choose the book, author, topic, time, place etc. for his/her 

independent/individual reading. Both kinds of reading broaden the students‘ 

outlook, enrich knowledge and promote new skills formation. The key 

difference about both kinds is that independent reading is voluntary and is not 

assessed, while individual reading is an integral part of training programs for 

foreign literature teachers, as it helps to develop foreign language and literature 

competence and contributes to thinking skills formation, the latter being of 

primary importance for any qualified professional.  

In conclusion we should point out that reading as an educational activity, 

namely such kinds of reading as independent (abroad) and individual (Ukraine) 

reading possess a huge potential in the process of future foreign literature 

teachers‘ training due to their ability to make the readers think about the text 

they read, the abundance of information, broadening the students‘ outlook due 

to the exposure to the authentic texts, and the power to evoke the interest to 

studies and world perceiving.  
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Шляхи реалізації превентивного  
виховання у коледжі 

 

Проблеми нашого суспільства гостро впливають на підростаюче 

покоління. Помітним стало в студентів падіння інтересу до навчання. 

Кількість важковиховуваних підлітків зростає. Зараз це складне соціальне 

та педагогічне явище. Його подолання вимагає від навчального закладу 

розробки ефективної системи превентивного виховання студентської 

молоді. 

Превентивне виховання – це система підготовчих та профілактичних 

дій, спрямованих на запобігання формуванню в студентів негативних 
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звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та 

організацію належного догляду за діяльністю.  

Превентивна діяльність є цілеспрямованою системою заходів 

освітнього, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, 

економічного, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, 

спрямованих на формування позитивних соціальних установок, 

запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів, 

попередження ВІЛ/СНІД та інших соціальних небезпек. Превентивна 

робота є пріоритетним напрямом усіх виховних інституцій і здійснюється 

в інтересах кожної особистості та усього суспільства. 

Превентивна діяльність має свою мету, принципи, зміст, форми і 

методи педагогічного впливу на особистість та використовує елементи 

правоохоронної, правової, медико-оздоровчої роботи. 

Основними завданнями превентивне виховання в коледжі є:  

1. формування високоморальної свідомості студентів, яка є головним 

чинником, що впливає на вибір способів на основі морально – правових 

знань, уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склалась у нашому 

суспільстві і становлять суспільну свідомість, що має вирішальний вплив 

на формування індивідуальної свідомості; 

2. формування в підростаючого покоління моральних почуттів, які б 

регулювали їхню поведінку: почуття законності обраної мети, 

правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, 

відповідальності;   

3. вироблення у них навичок і звичок високоморальної поведінки, тому 

що в кінцевому результаті вся виховна робота спрямовується на 

формування соціально активної особистості;  

4. формування активної позиції у соціальній сфері, тобто негативного і 

терпимого ставлення до проявів девіантної поведінки іншими та 

аморальних вчинків, прагнення взяти участь у боротьбі з цими 

негативними явищами, які, на жаль, ще мають місце у нашому житті, 

вироблення вміння протистояти негативним впливам;  

5. подолання у свідомості окремих студентів помилкових навичок і 

звичок поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків 

формування. 

Вищезазначені  завдання  превентивного виховання реалізуються за 

такими критеріями: 

1. на  рівні  фізичного  здоров’я: прагнення  фізичної  досконалості,  

ставлення  до  власного  здоров‘я  як  до  найвищої  соціальної  цінності.  

Фізична  розвиненість,  загальна  фізична  працездатність.  Загартованість  

організму,  дотримання  раціонального  режиму  дня,  виконання  вимог  

особистої  гігієни,  правильне  харчування; 

2. на  рівні  психічного  здоров'я  (психологічного  комфорту): 

відповідність  пізнавальної  діяльності  календарному  віку,  розвиненість  
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довільних  психічних  процесів,  наявність  саморегуляції,  адекватна  

самооцінка,  відсутність  акцентуацій  характеру  та  шкідливих  звичок; 

3. на  рівні  духовного  здоров’я: узгодженість  загальнолюдських  та  

національних  морально-духовних  цінностей,  наявність  позитивного  

ідеалу,  працелюбність,  почуття  прекрасного  в  житті; 

4. на  рівні  соціального  здоров’я  (соціального  добробуту):сформована  

громадянська  відповідальність  за  наслідки  нездорового  способу  життя,  

соціально  орієнтована  комунікативність,  доброзичливість  у  ставленні  

до  людини,  здатність  до  самоактуалізації,  саморегуляції,  

самовиховання. 

Принципи побудови системи превентивного виховання: комплексність, 

системність,  науковість,  мобільність,  наступність, конкретність,  

реалістичність та етичність.  

Ефективними формами та методами роботи, які використовуємо  в 

роботі з групою є: години спілкування («Від пияцтва до злочину – один 

крок», «Шкідливі звички», «Згубний вплив тютюну на здоров‘я 

підлітків»), тренінги, «круглі столи» («Як керувати своїми вчинками», 

«Право і закон» «Що головне для тебе в житті?», «Чи знаєш ти свої 

обов‘язки?», «Відповідальність людини за вчинки, скоєні в стані 

наркотичного та алкогольного отруєння», «Що ви знаєте про СНІД?»), 

діяльність органів студентського самоврядування, інтелектуальні та 

розвивальні ігри, конференції, диспути, дискусії, відеолекторії, батьківські 

збори, колективні творчі справи, диспути, зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів, виховні години за участю психолога та викладача 

права.  

Доброю традицією стало проводити спільно з викладачами суспільних 

дисциплін зустрічі працівниками прокуратури  під рубрикою: «Закон і 

право». Такі заходи проходять цікаво та змістовно, оскільки проблеми, які 

порушуються  посідають пріоритетне місце у формуванні правової 

держави. Під час заходу обговорюються  питання, які є надзвичайно 

актуальними на сьогодні: поняття прав людини, проблеми їх реалізації та 

захисту. Також розглядаються питання про права та свободи повнолітніх, 

поняття правового виховання та його значення, причини здійснення 

правопорушень та шляхи їх профілактики тощо.  

З метою психологічного забезпечення превентивного виховання  у  

коледжі працює  практичний психолог. Практикується проведення 

психологічного діагностування академічних груп.  Діагностика 

проводилась за такими  напрямами: психодіагностика загального розвитку 

та вплив на нього соціального оточення; психодіагностика окремих 

найважливіших якостей і властивостей особистості студента; діагностика 

стану знань та умінь у відповідності з їх віком  та основними вимогами до 

рівня їх розвитку. 
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Таким чином, ефективність превентивного виховання підвищується, 

якщо: стимулюється здоровий спосіб життя і позитивна соціальна 

орієнтація у процесі соціалізації навчально–виховного процесу; 

використовуються активні форми і методи виховного впливу на студентів 

(діалоги, аутотренінги, дискусії тощо); куратори та викладачі у своїй 

роботі використовують досягнення педагогічної та психологічної науки, 

оволодівають новітніми педагогічними технологіями; гармонізується 

сімейно-коледжанське виховання на засадах гуманізму, доброзичливості, 

демократизму, партнерства учасників навчально–виховного процесу. 
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The Characteristics of “E-learning XHTML Editor” 
(eXe) Software Program as an Effective Pedagogical 

Tool for Teaching English for Specific Purposes(ESP) 
 

ESP teachers and practitioners are increasingly faced with the task of 

developing and exploiting new tools for designing a course that would 

effectively provide opportunities to teach and assess the learners‘ ESP 

competences. 

 The aim of this paper is to highlight one the latest achievements in this field, 

particularly to unveil the pedagogical aspects and instructionally sound 

opportunities of the eXe software program withinthe format of an ESP course. 

Firstly, e-learning XHTML editor was launched onto the academic platform 

in the University of Auckland in New Zealand in 2004, but it has undergone 

considerable improvements since then. EXE has been developed as a 

pedagogical tool that allows teachers to author their own educational content in 

professionaly sound ways for a range of purposes. In an ESP context eXe can be 
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effectively used as a teaching and learning, self-assessment toolwith the help of 

which teachers can offer structured educational resources on various multi-

disciplinary subject areas connected with the core study ESP field. These 

resources can be packagedin standard formatslater to be deployed into learning 

management systems(LMS) or depositories of different academic institutions or 

organizations where ESP courses are usually delivered.As an open source eXe 

can be extended or customized by any academic institution and in this sense 

Yerevan State University of Languages and Social Studies after V. Brusov was 

not an exception. 

One of the advantageous aspects of using it in teaching ESP is its easiness, 

quick functionality and offline capability. Teachers do not have to turn to 

instructional designers to help them along the way, because the editing tools are 

very easy to administer.Teachers can create, structure and organize the ESP 

content being offline, package it up into a zip file and then reconnect it back to 

the network. And if the ESP teacher is not using it in a learning management 

system, s/he can export it into a series of web pages, into an i-Pad or into a PDF 

file.It is a real advantage that the eXe brings. An ESP teacher doesn‘t need to 

know the intricacies of how to package the staff, her task is to get deep into her 

subject content area to be able to devise reasonable tasks that would develop the 

learners linguistic communicative competences in the subject-specific field 

providing feedback opportunities.In this sense the program provides a great deal 

of support in putting together different assets: texts, audio and video files, 

multimedia, images, mp3-s, animations and build up effective learning objects 

and introduce in meaningful lessons for the class. 

Another reason that is important for the ESP teacher operationally, is that 

eXe allows to index all the packages into learning objects that can be searched 

later by the teacher for various reasons, e.g. for making some changes to suit the 

specific aim of instruction in ESP.The i-devices of eXe program provide a wide 

range of opportunities for creating useful tasksfor specific purposes in ELT. The 

i-devices include: Activity, Case Study, Cloze Activity, External Web Site, Free 

Text, Image Gallery, Image Magnifier, Java Applet, Multi-choice, Multi-select, 

Objectives, Pre-knowledge, Reading Activity, Reflection, SCORM quiz, True-

False Question, Wiki article[3]. 

―The methodology of teaching ESP in non-linguistic institutions‖ is a subject 

taught in the second year of the master course at Yerevan State University of 

Languages and Social Studies. One of the central issues in developing theoutline 

of the ESP course on the eXe software program, no matter the whole course, a 

module within a course, or a thematic unit within a module, was to decide 

 the types of communication (online, face-to-face)  

 the ways of introducing and consolidating the materials presupposed 

for the lesson (texts, audio and video materials, PDF files, Power Point 

Presentations, Lectures, etc.) 

 the types of feedback (assessment and self-assessment tools). 
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For the theoretical course with such a massive practical 

backgroundfoundation we decided to make an initial chart of the above 

mentioned components to combine all the items appropriately. This provided an 

opportunity for usonce again toassess, bring forward, update all the important 

core-materials and devise new assessment and self-assessment tools using the i-

devices of the eXe afterwards. An abstract from the chart is introduced below: 

 

The Methodology of Teaching ESP in Non-Linguistic Institutions 
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What is ESP? 

 Origin and Development 

 Definition of ESP √ √ √ √  √ √ 

Main Characte-ristics of 

ESP 

 ESP vs. GE  

(General English) 

 ESP vs. EAP 
(English for Aca-demic 

Purposes) 

√ √ √ √  √ √ 

The Methodology of Teaching ESP in Non-Linguistic Institutions 

ESP in Practice 
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Teaching EST 

(English for Science and 

Technology) 
√  √ √  √ √ 

 Mathematics and 
Geometry 

√ √   √ √ √ 

 Information and 
Communication 

Technologies  
√ √   √ √ √ 

 Architecture and 

Design 
√ √   √ √ √ 

 Construction and 

Engineering 
√ √   √ √ √ 

 Medicine √ √   √ √ √ 
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The full chart of ESP in practice included also analisys on  

 teaching EBE (English on Business and Econimics), particularly: 

Business and Economics, Marketing and Management, Finance and Accounting 

and 

 teaching ESS (English for Social Sciences), particularly: History, Law, 

Psychology. 

All these fields are included in the course of ―The methodology of teaching 

ESP in non-linguistic institutions‖ as a subject of study with their core 

characteristic linguistic features.Nevertheless, students are suggested to choose 

one professional field in each EST, EBE or ESS field for the purpose of 

thorough, detailedobservation. Creating the theoretical and practical outline of 

the course in the form of a chart is the first step to be taken before setting to 

work with the eXe program.The ESP teacher should be able to purposefully 

collect, organize and create ESP materials for the target audience.Exe is one of 

such tools that helps to give the message in a structured content to the audience. 

Exe outline pane allows to structure the pages of the resource into a hierarchy. 

So, we can add pages, rename them, move a page around the hierarchy. As we 

have noted above, the eXe program possesses a great variety of i-deviceson the 

authoring pane which encourage us some pedagogical structures within each 

page of our resource. We can add an i-device, use the rich text editor toolbar, 

delete or move an i-device.Each i-device has a heading, one or more fields, 

where we can enter a text and also images, rich media such as movies, video 

files, controls for working with the i-devices. 

With all its inner capabilities e-learning XHTML editor is a powerful tool 

that allows teachers to focus on their passion for their subject matter, a tool 

which is by different self-assessment tools. In the course of ESP it allows 

teachers to organize their own content in pedagogically sound hierarchy, 

package them in internationally standard formats and link to different learning 

management systems, e.g. MoodleSystem (Modular Open Source Learning 

Management System)implementinganeffective blended (hybrid) learning model 

while delivering the ESP course. 
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Формування функціональної грамотності  

студентів на заняттях з української мови   

(за професійним прямуванням)  
 

Сучасні вимоги до студента як майбутнього фахівця передбачають 

обов‘язкове володіння ним державною мовою на орфоепічному, 

лексичному, орфографічному, граматичному та стилістичному рівнях. 

Тому сьогодні важливою справою національного відродження України є 

піднесення культури мови суспільства, насамперед молоді. На жаль, ще й 

досі для молоді, яка здобуває вищу технічну освіту, характерні стереотипи, 

що мовленнєва підготовка не належить до важливих професійних вимог. З 

огляду на викладене, проблема оволодіння студентами вищих технічних 

навчальних закладів високим рівнем мовленнєвої діяльності, формування 

грамотності набуває особливої значущості. 

Грамотність – здатністъ розуміти та використовувати різні типи 

інформації у побутовому, професійному та громадському житті. Вона 

розглядається як можливість індивіда бути включеним в економічну, 

культурну, політичну практику суспільства; у грамотне середовище на 

локальному, регіональному, державному та глобальному рівнях; як умова 

соціального та культурного розвитку суспільства. 

Функціональна грамотність – грамотність, яка дозволяє чітко та 

кваліфіковано виконувати професійні функції [4]. 

Поняття «функціональна неграмотність» є несталим. Воно може набувати 

іншого сенсу залежно від рівня техніко-економічного розвитку окремої 

країни, від складності соціальної структури, специфіки політичної і 

громадської позиції. Межа між функціональною грамотністю і 

функціональною неграмотністю є рухомою. Той рівень освіти, яким 

сьогодні забезпечується функціональна грамотність, може скоро стати 

недостатнім. 

Функціонально неграмотні – це особи, що навчалися в школі, але не 

набули або ж втратили навички швидкого читання і елементарного 

письма; вони не можуть розібратися в елементарних інструкціях до 

механізмів, правил безпеки на виробництві. І проблема ця – не тільки 

українська, про що свідчать численні дослідження в Канаді, США, 

європейських країнах. Сьогодні у багатьох країнах поряд із безробіттям 

існує значна кількість робочих місць, що не можуть бути заповнені у 

зв'язку з недостатньою освіченістю претендентів. 
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Подолання неграмотності залежить як від багатьох педагогічних, так і 

непедагогічних чинників – економічних, політичних, соціальних. 

Проблеми функціональної грамотності у контексті філософії освіти 

досліджували Б. Гершунський, В. Мацкевич, С. Крупник, у контексті 

компетентнісного підходу – А. Хуторськой, О. Лебедєв. Теоретичне і 

практичне вивчення функціональної грамотності знайшло віддзеркалення 

в роботах багатьох учених. Т Проте, незважаючи на досить стабільний 

інтерес дослідників, проблема формування функціональної грамотності 

студентів технічного ВНЗ ще не знайшла вирішення в педагогічній науці і 

практиці. 

Функціонально грамотна особистість – це особистість, яка здатна 

застосовувати всі знання, уміння та навички, що набуваються нею 

протягом життя, для розв‘язання практичних задач в різних сферах 

людської діяльності та діяти у відповідності із суспільними цінностями. 

При розв‘язанні життєво-практичних задач часто буває необхідно 

здійснювати кілька взаємопов‘язаних операцій, залучаючи різні знання та 

вміння. 

Поширення функціональної неграмотності пов‘язано із 

невідповідністю результатів освіти (і середньої, і вищої) вимогам 

сучасного суспільства (технологічним, інформаційним, комунікативним) 

внаслідок стрімкого розвитку інформаційного суспільства, надзвичайного 

прискорення продукування та розповсюдження знання. 

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є 

окремою ланкою процесу оволодіння навичками та знаннями з державної 

мови [2], своєрідним перехідним етапом між шкільним курсом української 

мови, спрямованим на засвоєння мінімальних, але наріжних лінгвістичних 

знань і навичок, та лінгвістичною складовою професійної діяльності 

фахівця. 

Аналіз стартових контрольних робіт, написаних студентами другого 

курсу Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму на початку 

вивчення курсу української мови (за професійним спрямуванням) 

протягом 2009-2013 років (700 робіт), свідчить, що тільки 12-15% 

студентів мають високий рівень мовленнєвої підготовки. А близько 10% 

можна віднести до функціонально неграмотних. Тобто для цієї групи 

складним виявиться і процес оволодіння навчальним матеріалом з інших 

дисциплін. Як показала практика, саме серед цієї групи студентів – 

найбільше тих, хто в подальшому був відрахований з навчального закладу 

через академічну заборгованість з ряду навчальних дисциплін. 

Сьогодні дисципліна «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» є ключовою навчальною дисципліною, що відповідає за 

формування комплексу лінгвістичних знань, які мають стати у пригоді 

майбутньому фахівцю під час його професійної діяльності. Проте вона на 

сьогодні не спроможна забезпечити реалізацію поставлених перед нею 
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навчальних завдань, оскільки шкільна мовна підготовка більшості 

студентів є доволі невисокою. На допомогу тут може прийти збільшення 

кількості часу на вивчення цієї дисципліни та запровадження інших 

мовних дисциплін, які мають забезпечувати надолуження втрачених 

можливостей у вивченні мови, ліквідувати «білі плями» у знаннях 

студентів. 

Для мотивування молоді до самоосвіти, підвищення інтересу до 

формування функціональної грамотності викладачам української мови (за 

професійним спрямуванням) іноді доводиться вдаватися до прийомів і 

методів, які часто виходять за межі базового курсу. Це і акцентування на 

необхідності підвищити рівень функціональної грамотності під час 

проходження студентами різних видів практик; і консультативна допомога 

викладача-філолога при написанні та редагуванні рефератів та курсових 

робіт з інших дисциплін (актуалізація навичок роботи з текстами); і 

позааудиторні заняття, які складаються як з традиційних консультацій, так 

і з інших видів роботи, іноді навіть ігрових, що часто хоч і не відповідає 

рівню вищої освіти, проте допомагає зацікавити молодь; стимулювання 

студентів до самостійної роботи із мовленнєвої самоосвіти. 

Виходячи з вищесказаного, можемо зробити висновок, що головне 

завдання викладача-філолога в технічному ВНЗ для формування 

функціональної грамотності студентів є доведення до їхньої свідомості 

розуміння того, що набуття грамотності в сучасному світі є як 

громадянським правом, так і обов‘язком громадянина, невиконання якого 

може мати негативні наслідки як для окремої особистості, так і для всього 

суспільства. 
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Підготовка майбутніх учителів до опікунської 
діяльності – вимога сучасного  

українського суспільства 
 

Сьогоденню притаманні непрості зміни в усіх сферах суспільного 

життя. Вимушене безробіття, трудова міграція населення спричинили різке 

збільшення кількості сиріт, безпритульних, педагогічно занедбаних дітей. 

Багатоаспектність завдань, що стоять перед українським суспільством, 

спонукають педагогічну науку до пошуку нових нестандартних підходів у 

розв‘язанні проблем виховання, соціального захисту й опіки [3, с. 17-23]. 

Кожна країна намагається адаптувати існуючий досвід опікунської 

діяльності до своїх умов. Позаяк сучасні реалії розвитку українського 

суспільства характеризуються крайньою нестійкістю, стресовістю, 

невизначеністю, то важливими завданнями сучасного вчителя є підготовка 

дітей до життя в мінливому соціумі, формування в них стресостійкості, 

життєстійкості у складних та критичних ситуаціях, вироблення навичок 

самореалізації, особистісного зростання, творчості, толерування до 

ситуації невизначеності. Сформувати таку особистість може лише педагог, 

у якого достатньо повно розвинуті ці вміння й навички, який готовий до 

роботи з дітьми. М. Савчин зазначає, що духовно-особистісний досвід 

педагога є важливою складовою його професійної підготовки, що визначає 

її ефективність, стійкість результатів. Без позитивного особистісно-

духовного досвіду педагог не може конструктивно розв‘язувати свої 

професійні та особистісні завдання, а відтак і проблеми своїх вихованців 

та їх батьків [2, с. 308]. Тому в контексті глобалізаційних реалій 

змінюється модель професійної підготовки вчителя.  

Позаяк для європейських освітньо-виховних змін характерні 

підвищення якості освіти, розробка європейського виміру освіти, то 

важливо впроваджувати ідеї співпраці, інтеграції, що сприятиме 

взаємообміну досвідом, взаємопізнанню, запобігатиме педагогічним 

помилкам. У контексті європейських інтеграційних процесів 

актуалізується питання підготовки вчителя до опікунської діяльності в 

умовах дитячого середовища. По-перше, в європейських країнах, особливо 

в Польщі, вже накопичено значний досвід у цій галузі. По-друге, 

професійна підготовка майбутніх учителів до опікунської діяльності є 

надзвичайно потрібною, враховуючи, що українське суспільство перебуває 

сьогодні в часі перетворення суспільного устрою. Учені зазначають, що 
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вчитель повинен виконувати не лише дидактичні, а й виховні та опікунські 

функції [4, с. 39]. 

Науковці надзвичайно потужно працюють над розробленням моделі 

підготовки вчителя у вищому навчальному закладі. Однак єдиного 

ідеального зразка на сьогодні не існує. Підготовка вчителя у вищих 

навчальних закладах не відповідає реаліям сучасного українського 

суспільства. Спостерігаємо суперечності між: складністю сучасного життя 

і недостатністю життєвого досвіду студента для їх розуміння, між 

широким потоком інформації та можливостями навчально-виховного 

процесу щодо її сприйняття. До суб‘єктивних суперечностей педагогічного 

процесу вчені відносять суперечності між цілісністю особистості і 

функціональним підходом до її формування, однобічністю педагогічного 

процесу; між відставанням процесу генералізації знань і вмінь та 

необхідністю переважного застосування узагальнень; між індивідуальним 

творчим процесом становлення особистості і масово-репродуктивним 

характером організації педагогічного процесу; між провідним значенням 

діяльності в розвитку особистості і установками на словесне виховання та 

ін. [1, с. 17]. 

Надзвичайно важливим завданням сьогодні є вивчення й підбір 

методик, спрямованих на професійну підготовку майбутніх учителів, з 

метою їх оптимізації та наближення до реалій українського суспільства. 

Важливе місце у моделі підготовки вчителя у вищому навчальному закладі 

займає підготовка вчителя до опікунської діяльності. Професійно 

підготовлений учитель зможе виховати молоде покоління, спроможне бути 

успішним, ефективно взаємодіяти і співпрацювати з іншими, 

орієнтуватися і виживати у складних змінних умовах. Для цього майбутні 

вчителі повинні отримати необхідні вміння й навички. Щодо теоретичних 

умінь – це знання історії, теорії та практики опікунської педагогіки, як 

української, так і зарубіжної. До практичних умінь відносимо 

діагностування розвитку учня, визначення його індивідуальних досягнень, 

виявлення індивідуальних здібностей та обдарувань дітей, використання 

інноваційних педагогічних технологій, ознайомлення з передовим 

педагогічним досвідом, розроблення нових технологій та моделей 

навчання, пошук нестандартних форм організації занять із дітьми. Для 

успішної підготовки вчителя слід також збільшити кількість годин на 

проходження практики, розширення баз практики, налагодження тісніших 

контактів студентів з учнями. 

Таким чином, дидактично-виховна функція сучасного вчителя 

доповнюється важливою складовою – опікунською. Сучасні українські 

реалії зумовили віднесення до першочергових завдань вищої школи 

підготовку майбутніх учителів до опікунської діяльності в дитячому 

середовищі. 
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Історична ретроспектива особливостей процесу 
формування економічної компетентності майбутніх 

фахівців хімічної промисловості в Україні 
 

Дослідження особливостей процесу формування економічної 

компетентності майбутнього фахівця хімічної промисловості (далі – ФХП) 

в освітньому процесі технічних Вузів України ми провели шляхом аналізу 

його трансформацій, пов'язаних з розвитком хімічної галузі на території 

України в історичній ретроспективі. Особливості кожного етапу процесу 

ми розглядали в контексті ефективності формування трьох структурних 

компонентів економічної компетентності ФХП, а саме:  

– когнітивно-змістового; 

– мотиваційно-ціннісного; 

– діяльнісного.  

Процес формування економічної компетентності ФХП в Україні у 

складі дореволюційної Російської Імперії ми характеризуємо як 

стагнационо-регресивний:  

– економічні дисципліни студентам не викладалися (когнітивно-

смисловий компонент);  

– отримання студентами економічних знань, умінь і навичок не 

заохочувалося (мотиваційно-ціннісний компонент);  

– вітчизняні фахівці були практично ізольовані від процесу прийняття 

рішень, пов'язаних з економічною діяльністю хімічних підприємств 

(діяльнісний компонент).  
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Процес формування економічної компетентності ФХП в Україні у 

складі Радянського Союзу у довоєнний період ми характеризуємо, як 

умовно-прогресивний:  

– економічні дисципліни студентам викладалися у повному обсязі з 

урахуванням особливостей розподільчої економічної системи (когнітивно-

смисловий компонент); 

– студентів заохочували отримувати економічні знання, вміння та 

навички (мотиваційно-ціннісний компонент);  

– фахівці активно залучалися до процесу прийняття рішень, пов'язаних 

з економічною діяльністю хімічних підприємств (діяльнісний компонент).  

Процес формування економічної компетентності ФХП в Україні у 

складі Радянського Союзу у другій половині ХХ століття ми 

характеризуємо як умовно-прогресивний до перехідного періоду і як 

регресивний у перехідний період (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.): 

– незважаючи на переорієнтацію економічної системи країни на 

ринкові відносини зміст економічних дисциплін для хіміко-технологічних 

спеціальностей у цілому, як і раніше, відповідало розподільчої економічної 

системи (когнітивно-смисловий компонент);  

– студенти хоча і заохочувалися до здобуття економічних знань, умінь і 

навичок, але без чіткої орієнтації на закони ринкової економіки 

(мотиваційно-ціннісний компонент);  

– не маючи професійно-орієнтованих знань про ринкову економіку, 

фахівці не могли брати активну участь у процесі прийняття рішень, 

пов'язаних з економічною діяльністю хімічних підприємств (діяльнісний 

компонент).  

Процес формування економічної компетентності ФХП у сучасній 

Україні ми характеризуємо, як деградуючий:  

– економічні дисципліни студентам викладаються у скороченому обсязі 

з недостатнім урахуванням особливостей сучасної ринкової системи 

(когнітивно-смисловий компонент);  

– заохочення студентів до отримання сучасних економічних знань, 

умінь та навичок має в основному формальний характер (мотиваційно-

ціннісний компонент);  

– не володіючи в достатньому обсязі професійно-орієнтованими 

знаннями про сучасній ринковій економіці, фахівці не можуть бути 

активно залучені до процесу прийняття рішень, пов'язаних з економічною 

діяльністю хімічних підприємств (діяльнісний компонент). 

В результаті проведених досліджень ми з'ясували, що фактичний рівень 

економічної підготовки ФХП у ВНЗ України не відповідає тим завданням, 

які ставить перед державою сучасне національне та глобальне економічне 

середовище. 
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Іноземна мова, як складова професійної 
підготовки спеціалістів у технічному вузі 

 

Інтеграція України до Європейського Союзу передбачає орієнтацію на 

створення конкурентноздатного та соціально інтегрованого європейського 

суспільства знань – побудову так званої «Європи знань». Зокрема, за 

освітою було визнано провідну роль в економічній та соціальній політиці і 

засобу підвищення конкурентноздатності Європи в світовому вимірі, 

визначено необхідність модернізації систем освіти та важливість 

підсилення взаємозв‘язків між політикою в галузі економіки, зайнятості та 

розвиткові людських ресурсів за рахунок високоякісної освіти, що 

передбачає підготовку висококваліфікованих, професійних кадрів, що 

готові вирішувати проблеми сьогодення та відповідати зростаючим 

вимогам технологічного розвитку сучасного суспільства. 

Задачі, що зараз стоять перед освітянами, передбачають підвищення 

рівня професійної компетенції фахівців, яких вони готують. Професійна 

компетенція – це здатність людини діяти у відповідності до певних 

стандартів, що їм має відповідати працівник, і для яких вітчизняні 

психологи застосовують абревіатуру «ЗУН» – знання, уміння, навички. 

Здобуті під час навчання знання, уміння та навички стосуються не тільки 

сфери професійних інтересів, а і всебічної підготовки фахівця, який 

повинен бути спроможним знайти своє місце на ринку праці. Для цього 

кожна молода людина повинна усвідомлювати необхідність володіння 

іноземними мовами, що є невід‘ємною потребою сучасного фахівця. 

Лише достатній рівень знань іноземної мови дасть можливість 

молодому фахівцю постійно стежити за передовими досягненнями 

виробництва, спілкуватись з провідними фахівцями в своїй галузі не 

тільки в Україні, а і далеко за її межами. 

Реформи в галузі освіти, які ми спостерігаємо останніми роками 

суттєво змінилися методи і прийоми навчання та підготовки майбутніх 

спеціалістів у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Зміни спостерігаються і в 

методах викладання іноземних мов для студентів технічних вузів. Зараз 

набуло поширення застосування інтерактивних, мультимедійних методик 

навчання. Весь процес спрямований на розвиток комунікативних навичок 

у студентів, що дає їм змогу вільно спілкуватись в іншомовному 

середовищі. 

Термін «професійно-орієнтоване навчання» вживається для позначення 

процесу викладання іноземної мови в немовному вузі, орієнтованої на 
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читання літератури за фахом, вивчення професійної лексики і термінології, 

а останнім часом і на спілкування у сфері професійної діяльності. 

На думку Н.Д. Гальськової [1], у зміст навчання іноземній мові 

необхідно включати: 

– сфери комунікативної діяльності, теми і ситуації, мовні дії і мовний 

матеріал, що враховують професійну спрямованість студентів; 

– мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний, 

орфографічний), правила його оформлення і навики оперування ним; 

– комплекс спеціальних (мовних) умінь, що характеризують рівень 

практичного опанування іноземною мовою як засобом спілкування, у тому 

числі інтеркультурних ситуаціях; 

– систему знань національно-культурних особливостей і реалій країни 

мови, яка вивчається. 

Проте, як зазначає В.М. Александров [2], за результатами опитування 

Міжнародної благодійної організації з удосконалення освіти в Україні 70% 

роботодавців вважають, що випускники технічних ВНЗ не вміють 

застосовувати іноземну мову для професійного спілкування, і лише 30% 

роботодавців констатують достатній рівень володіння іноземною мовою 

своїх молодих працівників [2]. 

В даний час ставиться завдання не лише опанувати навичками 

спілкування іноземною мовою, але і набути спеціальних знань за фахом. 

Проте у вузівській практиці, як показує повсякденний досвід, студенти, 

володіючи граматикою англійської мови і досить багатим словниковим 

запасом, часто не можуть переступити мовний бар'єр і вільно 

висловлювати свої думки. 

Таку ситуацію, нажаль, підтверджують і результати опитування, що 

було проведено серед студентів 1…6 курсів технічного вузу. Студентам 

було запропоновано дати відповідь на питання: Чи погодились би ви 

виступити з промовою на іноземній мові перед незнайомою аудиторію? 
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так, ніяких складнощів так, але це завдання викликає у мене відчуття невпевненості тільки у разі крайньої необхідності відмовлюся від виконання цього завдання взагалі.
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Як показують дані представлені на графіку, лише у 15,10% студентів 

виконання такого завдання не викличе труднощів, а 52,70% погодяться 

виконати таке завдання лише у випадку крайньої необхідності. 

Такі дані підтверджують той факт, що викладання іноземної мови в 

технічних вузах повинно бути спрямованим не лише на оволодіння 

технічною іноземною мовою і передбачати вміння викладачів іноземної 

мови поєднати вміння та навички студентів з загальної іноземної мови та 

їх професійними знаннями в тій чи іншій галузі науки та техніки, а на 

розвиток здатності спілкуватись іноземною мовою, іншими словами на 

формування іншомовної комунікативної компетентності студентів. 

Література 
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. Учебное пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 

2006. – 336 с. 

2. Александров В.М. Методика інтенсивного навчання інженерів професійно-

орієнтованої англійської мови: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 /В.М. 

Александров. – Одеса, 2009. – 219 с. 

 
Інноваційні технології в освіті 

 
Брушневська І.М., 

старший викладач кафедри педагогіки 
Східноєвропейського національного  університету імені Лесі Українки 

Україна, м. Луцьк. 

Сучасні погляди на розвиток мовлення 
дошкільників засобами ейдетики 

 
У сучасному освітньому просторі все більше популярності набуває 

впровадження інноваційних освітніх технологій. Вони сприяють 
гуманізації процесу навчання, його особистісному орієнтуванню, 
оптимізації взаємодії з вихованцями. У корекційній педагогіці можливості 
використання інноваційних освітніх технологій та їхня значущість у 
практиці роботи з дітьми з особливими освітніми потребами досліджено 
недостатньо. Становлення особистості такої дитини, під час якого 
формуються вищі інтелектуальні функції, є однією з актуальних проблем 
корекційної педагогіки. 

У зв‘язку з цим на сучасному етапі особливого значення надається 
вдосконаленню змісту навчання та виховання дітей  
з особливими освітніми потребами. Актуальними стають пошуки нових 
підходів до педагогічної підтримки, логопедичного супроводу, 
перспективних технологій розвитку. Вади психофізичного розвитку дітей з 
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особливими освітніми потребами не дозволяють використовувати освітні 
технології в ―чистому‖ вигляді, а потребують урахування багатьох 
об‘єктивних і суб‘єктивних обставин. Тому запровадження в корекційно-
розвивальний та виховний процеси сучасних освітніх технологій вимага, 
перш за все, вивчення потенційних  можливостей і психофізичних 
особливостей дитини, її характеру, поведінки, ставлення до 
навколишнього тощо. 

Особливої актуальності в світлі ―Програми виховання і навчання дітей 
від двох до семи років ―Дитина‖ [1, с. 24] набула проблема формування в 
дошкільників творчої самостійної мовленнєвої діяльності. Це цілком 
закономірна соціальна потреба, оскільки суспільству необхідна 
інтелектуальна, компетентна особистість, здатна критично мислити, 
творчо діяти, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, 
неординарно вирішувати проблеми чи створювати щось нове. 

Діти дошкільного віку сприймають навколишній  світ переважно у 
вигляді образів, тому що права півкуля мозку, яка відповідає за інтуїцію, 
просторову орієнтацію, у дітей від народження розвинута сильніше. Ліва 
півкуля мозку, яка відповідає за аналіз мовленнєвої інформації, логіку, 
дозріває в більшості дітей до 12–13 років. Період найбільш інтенсивної 
роботи уяви людини – вік до п‘яти років. Тому саме цей період є найбільш 
сприятливим для розвитку особистості. Тільки робити це потрібно 
правильно, використовуючи методики навчання, які відповідають 
природним фізіологічним процесам. 

Позитивні результати в роботі зі старшими дошкільниками дає 
використання нетрадиційних прийомів активізації мовлення (арт-терапія, 
ігри з піском, кольоротерапія). Це цікаві форми роботи, які змушують 
педагога не стояти на місці, а щоразу відкривати щось нове не тільки для 
дітей, а й для себе. Кожну таку гру-заняття з малюками доцільно не 
проводити, а проживати. Тоді всім разом буде цікаво і, що найважливіше, 
це даватиме дивовижно швидкі позитивні результати в навчанні та 
корекції мовлення. Усі ці напрямки поєднує в собі ейдетика. 

 Ейдетика – це особливий різновид образної пам‘яті, здатність 
найбільш яскраво й точно відтворювати в усіх деталях наочні образи 
предметів, які в певний момент не діють на органи чуттів [2,3]. 
Ейдотехніка – сукупність найбільш ефективних і перевірених протягом 
років як авторських, так і класичних прийомів запам‘ятовування, 
технологія з обробки, зберігання та вдосконалення інформації. 
Використання в роботі з такими дітьми методу невербальних асоціацій 
допомагає розвивати слухове сприймання на матеріалі шумових звуків, 
формує навички й уміння уявляти та фантазувати за допомогою зорового 
сприйняття. Ейдетика – це не тільки розвиток уваги, уяви, пам‘яті, різних 
видів мислення, а й спосіб подачі навчального матеріалу. Сприяючи 
гармонійному розвитку обох півкуль мозку, вона робить гармонійною і 
саму дитину. Вона стає більш працездатною, краще вчиться, її пам‘ять і 
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здатність концентрувати увагу зростають. Сприйняття світу і тих, хто 
оточує, у дитини стає більш позитивне, а психіка – стійкою.  

Особливої актуальності теорія розвитку мовлення засобами ейдетики 
набуває стосовно навчання дітей, які мають певні мовленнєві вади, що 
зумовлюють серйозні утруднення в оволодінні основними 
загальноосвітніми програмовими завданнями. Мовленнєві розлади в 
більшості випадків – це синдром, у структурі якого виділяються складні 
зв‘язки між мовленнєвими та немовленнєвими симптомами. Це визначає 
необхідність комплексного (медико-психолого-педагогічного) впливу на 
весь синдром у цілому з урахуванням характеру взаємодії між окремими 
мовленнєвими та немовленнєвими симптомами. Саме тому в основі 
методів логопедичної науки лежать принципи розвитку, системного 
підходу, розгляду мовленнєвих порушень у взаємозв‘язку мовлення з 
іншими сторонами психічного розвитку дитини: мисленням, уявою, 
пам‘яттю тощо.  

Сьогодні ця ігрова методика популярна серед тих, хто прагне творчо 
ставитися до процесів пізнання та навчання. Завдяки розвиткові образної 
уяви та яскравої фантазії ейдетика допомагає використовувати ті виняткові 
можливості, ―резерви‖, які є в кожного з нас. За допомогою яскравої уяви 
можна швидко й надовго запам‘ятати потрібну інформацію. Цінністю 
методів ейдетики є те, що вони мають серйозну теоретичну основу: 
базуються на уявленнях про складну й активну природу процесів 
запам‘ятовування, що пов‘язані з відділами кори головного мозку, кожний 
з яких вносить свій специфічний внесок в організацію цих процесів. 
Зазначена система відкриває широкі можливості для організації та 
проведення корекційної роботи мовленнєвих порушень та відхилень у 
психічному розвитку, обумовлених недостатністю мозкової діяльності. 

Тому вважаємо за необхідне запровадження до освітніх і виховних 
технологій у корекційній педагогіці ейдетичного підходу, який дасть змогу 
кожній дитині комфортно, легко та із задоволенням здобувати нові знання, 
а також усувати різноманітні мовленнєві дефекти, відчуваючи задоволення 
від реалізації своїх здібностей, конкуруючи тільки із самим собою 
вчорашнім і завжди виграючи в цьому змаганні.  

Література 
1. Дитина: програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. 

кер. проекту: О. В. Огневюк, К. І. Волинець ; наук. кер. програмою: 
О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна ; авт. кол.: 
Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, 
С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. nа спорту 
України, Головне упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т 
ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.:Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 
492 с. 

2. Матюгин И. Ю. Эффективная память / И. Ю. Матюгин. – М.: РИПОЛ 
классик, 2005. – 544 с. 
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Гонтар Д.А., 

вчитель історії та правознавства 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 109 

Україна, м. Кривий Ріг 
 

Інноваційні технології на уроках правознавства –
основа формування ключових предметних 

компетентностей 
 

Розвиток цивілізації вимагає від кожної людини широкого спектра 

знань та вміння їх використовувати. Тому в сучасній школі формуються 

тенденції нового підходу до вибору предметів, необхідних для громадян 

нашої держави в повсякденному житті.  

Особливе місце на сучасному етапі відводиться вивченню основ 

юридичної науки, яка формує правосвідомість і правову культуру – 

необхідні ознаки правової держави. 

 Включення учнів у правове поле юриспруденції вимагає від вчителя 

використання інтерактивних та інноваційних методів навчання, завдяки 

чому можна розвивати в учнів аксіологічно-правову, логічну, юридично-

мовленнєву та практико-орієнтовану компетентності. 

Мета статті – продемонструвати методичні можливості використання 

інноваційних технологій під час вивчення курсу правознавства у 10 класі 

на прикладі уроку узагальнення за темою «Основи теорії держави». 

Найбільш зручними для організації інтерактивних форм навчання є 

уроки узагальнення, де вчитель може не лише перевірити рівень 

сформованості знань, умінь і навичок учнів, але й провести при 

необхідності їх корекцію. Тому як приклад в даній статті приведено один з 

таких уроків для учнів 10 класу. 

Правознавство (10 клас) 

план-конспект уроку 

Тема уроку: Урок узагальнення за темою «Основи теорії держави» 

Мета уроку: 

навчальна:перевірити та узагальнити знання учнів про права державу і 

державну владу, історичні типи держави і права, форми правління та 

форми територіального устрою держави, типи політичних режимів; 

поглибити знання учнів з теми «Основи теорії держави»; 

розвивальна:розвивати вміння учніврозв‘язувати та моделювати 

правові ситуації; формувати навички опрацювання правової термінології; 

розвивати комунікативні здібності учнів, вміння працювати в команді; 

розвивати логічне та правове мислення учнів; 

виховна: виховувати в учнів правову культуру, повагу до права та 

законів, толерантне ставлення до думок опонентів. 
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Тип уроку:повторювально-узагальнюючий. 

Форма уроку: урок-змагання. 

Загальнодидактичні методи:бесіда, груповий метод, проблемний 

метод, дискусія, словникова робота, дидактична гра. 

Інтерактивні технології: методи «Уявний мікрофон», «Юридична 

консультація», «Влучний постріл», «Відгадай загадку», «Правове 

рівняння», «Розгадай кросворд». 

Інтеграційні зв’язки: теорія держави і права, конституційне право 

України. 

Обладнання: 

Програма з правознавства для учнів 10 класу (рівень стандарту). 

Конституція України від 28 червня 1996 р. 

Підручник (Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М. Право-

знавство: рівень стандарту, академ. рівень: [Підруч. для 10 кл. 

загальноосвіт. навч. закл.] / С.Б.Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. – 

К.: Генеза, 2010. – 416 с.). 

Квасов В.В. Практикум з основ правознавства / В.В.Квасов. – Х.: 

Основа, 2007. – 208 с. 

Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства: 

[Навчальний посібник] / О.Д.Наровлянський. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 

160 с. 

Нетьосов С. Якісна характеристика рівнів сформованості предметних 

компетентностей з курсу «Основи правознавства» / С.Нетьосов // Історія в 

школах України. – 2010. – № 1. – С. 27 – 29. 

Правознавство: [Документи. Матеріали] / Упоряд. О.Є.Святокум. – Х.: 

Ранок, 2011. – 256 с. 

Ратушняк С.П. Правознавство: [Збірник задач]. 9 – 11 класи / 

С.П.Ратушняк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 120 с. 

Ратушняк С.П. Правознавство: [Словник-довідник школяра]. / 

С.П.Ратушняк. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 168 с. 

Скорич С. Формування правової культури школярів в умовах сучасної 

школи / С.Скорич // Історія України. – 2011. – № 16. – С. 3 – 4. 

Танцюра А.І. Інтерактивні технології на уроках правознавства / 

А.І.Танцюра. – Х.: Основа, 2005. – 96 с. 

Труфанова О. Основи теорії держави і права в кросвордах / 

О.Труфанова // Історія України. – 2006. – № 40. – С. 14 – 18. 

Дидактичний матеріал (роздатковий матеріал, картки із завданнями, 

мультимедійна презентація до уроку). 

Основні терміни і поняття:держава, історичні типи держави і права, 

державна влада, форма правління, форма територіального устрою держави, 

тип політичного режиму. 

Епіграф до уроку:Гідність держави зрештою залежить від 

особистостей, які до неї входять (Джон Стюарт Мілль).  
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Очікувані результати – після цього уроку учні зможуть: 

перевірити свої знання про права державу і державну владу, історичні 

типи держави і права, форми правління та форми територіального устрою 

держави, типи політичних режимів; 

 розвинути вміння розв‘язувати та моделювати правові ситуації; 

сформувати навички опрацювання правової термінології;  

розвинути комунікативні здібності, вміння працювати в команді, 

логічне та правове мислення учнів;  

поглибити знання з теми «Основи теорії держави». 

Структура уроку: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

ІІІ. Інтелектуальне змагання: 

Завдання № 1. «Влучний постріл». 

Завдання № 2. «Юридична консультація». 

Завдання № 3. «Правове рівняння». 

Завдання № 4. «Розгадай кросворд». 

ІV. Підведення підсумків уроку. 

V. Домашнє завдання. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Постановка проблеми: 

Загадка: Воно подібне до броні, оскільки захищає вас; воно подібне до 

правил, оскільки говорить вам, як можна поводитися; воно подібне до 

судді, тому що ви можете до нього звертатись за захистом. Воно 

встановлюється виключно державою і є обов‘язковим для всіх. Воно 

подібне часу, воно однаково ставиться до всіх людей: до багатих і бідних, 

до старих і молодих, білих і чорних, високих і низькорослих. Воно 

потребує від вас ставитися з повагою до інших. Воно подібне до доброти, 

правди й справедливості. 

Запитання до учнів:  Як Ви вважаєте, що це таке? 

Відповідь: право. 

Оголошення правил інтелектуального змагання. 

ІІІ. Інтелектуальне змагання 

Завдання № 1. «Влучний постріл» 

А  1 2 3 

Б  1 2 3 

А1.У пологовому будинку міста Харкова народилася дівчинка. Її мати – 

громадянка України, батько – громадянин Грузії. Чи набуде дитина 

громадянства України? 

А2.Під час навчання в університеті Марина побралася з громадянином 

Куби, після закінчення навчання подружжя виїхало на батьківщину 
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чоловіка. За рік по тому в них народився син. Чи набуде дитина 

громадянства України? 

А3.У подружжя Роберта та Корнелії, які постійно проживають у 

Дніпропетровську, але є апатридами, народився син. Громадянином якої 

держави він є? 

Б1.У пологовому будинку № 9 міста Києва народилася дівчинка. Мати 

дитини – громадянка України, батько – студент з Йорданії, громадянин 

цієї країни, який навчається у Київському політехнічному інституті. 

Батько вважає, що дитина є громадянином Йорданії, мати бажає, щоб 

донька отримала українське громадянство. Мати звернулася з проханням 

пояснити, яке громадянство матиме її дитина. 

Б2.Родина Гольбергів (батько, мати, донька 13 років і син 14 років) 

виїхали з України до Ізраїлю, вийшовши з українського громадянства. 

Через деякий час діти випадково дізналися, що вони вже не є громадянами 

України, хоча бажання такого не мали. Чи порушено їхні права? 

Б3.Батьки 17-річного Богдана вирішили виїхати на постійне місце 

проживання до Молдови, звідки родом батько. Вони подали заяву про 

вихід з українського громадянства і набуття молдавського громадянства. 

Хлопець готовий переїхати до Молдови разом з батьками, але не хоче 

втрачати українське громадянство. Чи можна вирішити це питання 

відповідно до його бажання? 

Завдання № 2. «Юридична консультація» 

Команда № 1 

Держава складається з 16 земель, кожна з яких має власні конституцію, 

парламент, уряд. Вища юридична сила належить конституції, яку приймає 

парламент держави, що складається з двох палат: нижньої (формується 

шляхом загальнонародних виборів раз на 4 роки) та верхньої (депутати 

обираються парламентами земель). Глава держави – Президент, який 

обирається нижньою палатою парламенту строком на 5 років. Уряд 

відповідальний перед парламентом та формується партією, що має в 

парламенті більшість (або відповідною коаліцією партій). Уряд очолює 

канцлер, який останні 2 роки проводить надзвичайно жорстку політику, 

внаслідок якої закрито чимало опозиційних засобів інформації, 

застосовуються силові засоби управління. Міжнародні спостерігачі 

виявили суттєві порушення основних прав людини. 

   Країна складається з 3 історичних частин, у кожній з яких діють 

виборні органи, що займаються справами місцевого значення. Глава 

держави – королева, яка призначає прем‘єр-міністра та міністрів. Члени 

уряду підписують укази королеви та відповідають за них. Законодавча 

влада належить двопалатному парламенту, нижня палата якого обирається 

не рідше ніж раз на    5 років загальним голосуванням. Міністри 

обов‘язково мають бути депутатами парламенту, прем‘єром призначають 

лідера партії, що перемогла на парламентських виборах. Усі суперечки 
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вирішуються судами, суддів призначає королева за поданням 

кваліфікаційної комісії суддів. 

Раз на 4 роки у країні обирають президента і парламент. Президента 

обирають всенародно. Президент призначає на посади міністрів уряду і є 

його головою. Парламент видає закони, на які може накладати вето 

президент. Держава поділяється на округи, де також є свої парламенти та 

уряди. Поряд із загальнодержавною конституцією конституції існують і в 

кожному окрузі. 

Команда № 2 

До складу держави входить 10 графств. У кожному графстві є свої уряд 

та парламент. Інтереси графств у верхній палаті Народних зборів, 

парламенті держави, представляють по 5 представників. Нижня палата 

Народних зборів формується шляхом всенародних виборів за списками 

політичних партій в загальнодержавному виборчому окрузі. Конституції 

графств приймаються їхніми парламентами, але вони не повинні 

суперечити конституції держави, що приймається Народними зборами.  

Уряд в державі формується партією, що перемогла на виборах, або 

коаліцією партій, яка матиме більшість депутатів у Народних зборах. Уряд 

призначається та звільняється парламентом. В державі вже понад 10 років 

діє закон про опозицію, який гарантує діяльність опозиційних сил. 

В результаті державного перевороту владу в країні захопили військові 

на чолі з генералом К., який сам видає закони та керує державою особисто, 

проголосивши себе президентом держави. Задля підтримки порядку всіх, 

хто не задоволений його приходом до влади, помістили до 

концентраційних таборів. Для того, щоб народ був «слухняним», кілька 

тисяч осіб, які особливо виступали проти нової влади, було страчено без 

суду і слідства. 

В країні є король і парламент. Парламент складається з двох палат. 

Верхню палату парламенту призначає король, а нижня обирається 

населенням держави на 5 років. Король може розпустити парламент й має 

право накладати вето на закони, прийняті парламентом. Король призначає 

і звільняє уряд. Держава поділяється на кантони, де є свої органи 

самоврядування. 

Завдання: 

Проаналізуйте запропоновані Вам юридичні задачі та визначте: 

А) форму територіального (державного) устрою держави; 

Б) форму правління; 

В) тип (форму) політичного режиму. 

Відповідь подайте у вигляді таблиці: 

№ задачі Форма 

правління 

Форма  

територіального 

устрою 

Тип політичного 

 режиму 
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Завдання № 3. Конкурс капітанів команд. Розв’язання правових 

рівнянь 

Команда № 1: 

БΧВ – А = Г ΧД Χ Е, де: 

А – кількість видів форм територіального устрою; 

Б – кількість історичних типів держав; 

В – кількість функцій держави за сферами суспільного життя; 

Г – кількість форм реалізації функцій державою; 

Д – кількість форм держави; 

Е – кількість основних форм правління. 

Команда № 2: 

(АΧ Б +В): Д = (Є + Е) – Г, де: 

А – кількість функцій держави за часом дії; 

Б – кількість видів органів державної влади за місцем у системі 

державного апарату; 

В – кількість видів органів державної влади за порядком прийняття 

рішень; 

Г – кількість різновидів демократичних політичних режимів; 

Є – кількість видів обмежених (конституційних монархій); 

Д – кількість основних ознак держави; 

Е–кількість зовнішніх функцій держави за сферами діяльності. 

Завдання № 4. «Розгадай кросворд» 

Команда № 1. Кросворд «Держава» 
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По вертикалі (виділене слово): одна з теорій походження держави і 

права. 

По горизонталі: 

Бездержавне суспільство. 2. Здатність і можливість за допомогою 

авторитету, переконання, примусу чи інших засобів підкоряти своїй волі. 

3. Напрями діяльності, в яких реалізується внутрішня політика держави.4. 

Політико-правова властивість державної влади. 5. Одна з форм 

виникнення держави. 6. Функція держави, що забезпечує основні права та 

свободи людини, її соціальну захищеність. 7. Частина земної кулі, що 

окреслена кордоном держави. 8. Органи, покликані забезпечувати 

існуючий правопорядок. 9. Загальнообов‘язкові платежі державного чи 

місцевого значення. 10. Основа організації первісного суспільства. 11. 

Влада, що існує на різних рівнях відносин між людьми. 12. Основні 

напрями діяльності держави. 13. Система органів та організацій, що 

створюються державою для реалізації її завдань. 

Команда № 2. 

 

 Кросворд «Державний лад» 
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      По вертикалі: 

Держава, глава якої є одночасно главою церкви. 2. Форма правління, за 

якою вища влада належить монарху. 3. Форма державного устрою. 4. 
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Союзна держава, суб‘єкти якої мають обмежений суверенітет. 5. Держава, 

що включає до свого складу підвладні несуверенні держави. 6. Монархія, 

що характеризується наявністю двох центрів реальної влади. 7. Влада 

народу. 8. Форма правління, де влада належить виборчому органу. 9. 

Право самостійного управління, розв‘язання державних питань певною 

частиною держави (населення). 10. Держава, поєднана єдиною 

політичною, економічною і правовою системами, складові якої 

перебувають у нерозривному взаємному зв‘язку. 11. Складна держава, що 

включає суверенну державу-метрополію і підвладні їй несуверенні 

держави. 12. Несуверенна держава, підвладна метрополії. 

По горизонталі: 

Договірний союз держав, кожна з яких зберігає повний суверенітет. 

Коротке підведення підсумків. 

ІV. Підведення підсумків уроку 

Вчитель оцінює роботу учнів на уроці ( журі визначає переможців)та 

надає інструктаж щодо виконання домашнього завдання. 

Рефлексія 

Учні за допомогою «Уявного мікрофона» продовжують речення: 

На цьому уроці ми навчилися… 

Після цього уроку ми зможемо… 

V. Домашнє завдання: 

Повторити вивчений матеріал. 

Середній рівень:повторити визначення понять «соціальні норми», 

«право», «мораль», «закон», «нормативно-правовий акт». 

Достатній рівень:скласти і заповнити таблицю «Види соціальних 

норм»: 

 

Види соціальних норм Приклади із суспільного життя 

  

Високий рівень: на основі ЗМІ підібрати матеріал про порушення різних 

видів соціальних норм. 

Висновки. Правова культура суспільства – це різновид загальної 

культури, який становить систему цінностей, що досягнуті людством у 

галузі права, й стосується правової реальності суспільства. Іншими 

словами, правова культура особи – це її позитивна правова свідомість у дії. 

Для формування цієї культури вчитель під час викладання правознавчих 

курсів повинен залучати інтерактивні та інноваційні технології, технології 

критичного мислення, адже це дає змогу критично осмислити та порівняти 

конструктив і деструктив правових дій, правових актів. Проведення таких 

уроків – це фактична підготовка підлітків до життя, формування навичок 

правомірної поведінки, практичного застосування норм права, що є не 

лише потребою, але й нагальною вимогою сьогодення. 
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Дубчак І.П., 

викладач кафедри фонетики і граматики англійської мови  
Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького 

Україна, м. Черкаси 
 

Інноваційні технології навчання іноземних мов    
на початковому ступені навчання у вищій школі 

 

Сучасній рівень науково-технічного розвитку, створення єдиного 

європейського освітнього та наукового простору, розширення 

міжнародних контактів потребують висококваліфікованих спеціалістів, 

здатних не лише вільно спілкуватися іноземною мовою і взаємодіяти з 

носіями інших культур, а й уміти ефективно співпрацювати в команді, 

уміти швидко налагоджувати контакти, уміти постійно самостійно 

навчатися, удосконалювати всі наявні компетентності. Таким чином, в 

умовах сьогодення, результатом процесу вивчення іноземних мов є 

формування у студентів комунікативної компетентності за допомогою 

використання новітніх методів навчання, що базуються на гуманістичному 

підході й спрямовані на розвиток і самовдосконалення студентів, на 

розкриття їх резервних можливостей і творчого потенціалу. Інноваційні 

технології створюють передумови для ефективного поліпшення 

навчального процесу у вищих навчальних закладах.  

Основними принципами сучасних інноваційних технологій у 

навчальному процесі є: процесуальна орієнтація; рішення проблем; 

навчальне дослідження; висунення і перевірка гіпотез; збір даних; 

експеримент, перенесення знань; рефлексивне, критичне, творче мислення; 

аргументація; прийняття рішень; моделювання; співвіднесення моделі і 

реальності; розвиток сприйнятливості; рольова гра; релевантність; пошук 

особистісних смислів [1].  

У наукових джерелах можна знайти різні варіанти інноваційних 

технологій навчання іноземних мов (навчання у співпраці; проектні 

технології; навчання, орієнтоване на студента; тандем-метод; технологія 

―case-study‖; комп‘ютерні, ігрові та інтенсивні технології; метод «навчання 

через навчання» тощо), проте їх можна розподілити за трьома типами: 

радикальні, які мають на меті перебудувати увесь навчальний процес на 

основі комп‘ютерних технологій; комбінаторні, які поєднують у собі 

раніше відомі елементи різних методів; модифікуючі, які доповнюють 

існуючі методики без суттєвих змін [2]. 

Розробка інноваційних моделей навчання пов‘язана з такими видами 

діяльності: 1) пошуки по шляху репродуктивного навчання, конкретно-

дидактична основа якого пов‘язана з розвитком програмованого навчання; 

2) пошуки по шляху дослідного навчання, коли в основу навчального 
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процесу покладено пошук пізнавально-прикладних, практичних 

відомостей; 3) використання моделі навчальної дискусії, характерними 

рисами якої є обмін знаннями, заохочення різних точок зору, можливість 

критикувати і не погоджуватися із думками інших, пошук колективного 

компромісного рішення; 4) організація навчальної діяльності на основі 

ігрової моделі, яка передбачає застосування імітаційних ігор, тренінгів з 

максимальним залученням студентів [2]. 

Таким чином, інноваційні технології мають на меті підвищити рівень 

оволодіння студентами іноземною мовою і наблизити навчальні умови до 

реального спілкування .  
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Впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій в практику роботи адміністрації закладу 

як один із шляхів підвищення ефективності 
управлінської діяльності 

 

Кожен адміністратор навчального закладу періодично стикається з 

надлишком інформації та контрольних дат, які необхідно відстежувати, і 

замислюється над тим, як краще організувати роботу з інформацією,що 

надходить до школи. Саме ця стаття повинна дати поштовх читачам, 

адміністрації навчальних закладів здійснити реорганізацію документообігу 

та системи планування і контролю за діяльністю навчального закладу.  

Аналізуючи річні плани роботи шкіл міста можна відмітити, що вони 

відрізнялися змістовністю наповнення та широтою подання інформації, 

але всіх їх об‘єднує одне: більшість річних планів розподілені на розділи 

http://vntu.edu.ua/
http://universum.vinnica.ua/
http://conf.vntu.edu.ua/humed/%202008/txt/%20Rudnizka.php
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за напрямками діяльності, а працювати з такими планами, на мою думку, 

досить незручно. Паперові варіанти вимагають періодичного перегляду 

всіх розділів річного плану – як для визначення завдань на наступний 

тиждень так і для відстеження виконання конкретних пунктів плану.  

Мета статті – знайти найбільш оптимальний варіант організації 

робочого простору адміністратора навчального закладу з використанням 

ІКТ та прикладного програмного забезпечення для планування діяльності, 

організації системи контролю та аналізу діяльності закладу; 

продемонструвати модель розроблення проекту річного плану роботи 

школи з використанням ППЗ на основі календарів. 

Результати дослідження. Працюючи тривалий час на посаді 

керівниканавчального закладу, я поставив перед собою та своїми колегами 

завдання розробки більш гнучкої системи представлення річного плану з 

урахуванням можливості відстеження як його виконання, так і з 

оперативністю внесення змін до його змісту. 

За основу був взятий календар, представлений в програмі 

MicrosoftOutlook, на базі якого і створювався річний план. В ньому досить 

зручно організовано роботу з електронною поштою. Є можливість збирати 

пошту та відправляти її. Програма працює з різними протоколами для 

передачі та одержання електронної пошти (POP, IMAP). Також вона 

підтримує підписку на RSS-канали новин.  

Крім того, програма надає можливість публікувати календарі в мережі 

Інтернет, здійснювати розсилку та підписку на календарі. Дана програма 

сумісна з обліковим записом MicrosoftLive та здійснює синхронізацію 

календарів в обліковому записі й безпосередньо на комп‘ютері. 

Розглянемо основні етапи організації роботи робочого простору 

адміністратора навчального закладу. 

В програмі MicrosoftOutlook для отриманняелектронної пошти 

необхідно налаштувати облікові записи електронної пошти. Вказати 

адреси електронних скриньок, паролі та параметри серверів вхідної та 

вихідної пошти. Крім того, я б рекомендував змінити стандартні 

налаштування щодо місця розташування файлів даних, в яких зберігаються 

вхідні та вихідні повідомлення та інші дані, внесені вами для зручності 

доступу до цих файлів (для резервного копіювання даних та перенесення 

даних з одного комп‘ютера на інший). Стандартні налаштування 

програмиC:\Users\Користувач\Documents\Файлы Outlook\Outlook.pst. 

Після першого запуску програми і налаштувань облікових даних 

електронної пошти можна безпосередньо переходити до роботи з 

програмою.В програмі є можливість створювати декілька календарів та 

працювати з ними одночасно. Крім того, можна підписуватись на доступні 

в мережі Інтернет календарі. 
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Сам календар може виглядати по-різному, в залежності від потреб і 

попередніх налаштувань. Приклад вигляду календарю з річним планом 

наведено на малюнку 1. 

 
 

Малюнок 1. Календар з річним планом 

 

В процесі роботи було рознесено всі розділи річного плану в межах 

одного календаря із зазначенням відповідальних та термінів проведення.  

Календар дозволяє створювати події як в межах одного дня з указанням 

конкретного часу проведення, так і на декілька днів, тижнів, місяців 

(декади, місячники, предметні тижні і т.д.). 

Насамперед, були рознесені всі дати, які були відомі на початок 

навчального року (терміни канікул, семестрів, визначних подій та свят), 

потім адміністрацією закладу були рознесені всі заходи щодо організації 

навчально-виховної роботи, виховної роботи, роботи з кадрами, 

методичної роботи, атестації педагогічних працівників, роботи психолога, 

соціального педагога, бібліотеки, охорони праці, техніки безпеки, 

цивільного захисту та інших заходів, які стосувалися роботи школи 

протягом навчального року. 

Вцілому, ми отримали план-сітку, яка унаочнювала всі основні заходи, 

які заплановані на навчальний рік.Були внесені місячники, предметні 

тижні, тематичні тижні, орієнтовні теми виховних годин і т.д. 
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Наступним кроком було вичитування та перевірка отриманого річного 

плану на насиченість з одночасним здійсненням відповідних коригувань 

для рівномірного розподілу навантаження протягом навчального року з 

урахуванням тих дат, які змінювати не можна (атестація і т.д.) 

Отриманий річний план після затвердження було надано керівникам 

методичних об‘єднань та класним керівникам для відповідного врахування 

під час планування роботи класних керівників та методичних об‘єднань. 

Річний план було опубліковано в мережі Інтернет та відкрито доступ до 

нього вчителям школи.  

Річний план на початок навчального року мав потижневу структуру і 

був взятий за основу для потижневих планів. Для більш зручного 

управління та відстеження подій, що відбуваються в районі за участю 

працівників школи,рекомендую ввести в практику внесення до річного 

плану всіх методичних заходів, які проходять за участіпедагогічних 

працівників школи (витяги з листів-інформаторів, плану роботи відділу 

освіти, управління освіти і науки). В завданнях та в календарі можна 

назначити події, які будуть відстежуватися періодично (в залежності від 

вимог) раз на місяць, на квартал, і т.д. 

Крім того, адміністрація закладу рекомендує створити окремий 

календар контролю. Ми зазвичай працюємо з декількома циклограмами 

контролю по вивченню стану викладання предметів, по охороні праці і 

техніці безпеки тощо. Метою створення другого календаря контролю для 

адміністрації закладу є об‘єднання контрольних термінів виконання видів 

контролю за категоріями (видами робіт). 

Календарі опубліковані в мережі Інтернет з програми Оutlook, легко 

імпортуються в Google-календар та за відповідних налаштувань можна 

організувати щоденне СМС– інформування.Це зручно, якщо на початку 

робочого дня не користуєшся комп‘ютером та Інтернетом. 

Використання ППЗ для роботи з календарями та створення на їх базі 

річного плану дає певні переваги щодо роботи з річним планом протягом 

навчального року.Це дає змогу оперативно коригувати план роботи школи 

та контролювати перебування працівників закладу за його межами.Сам 

річний план легко піддається коригуванню та оперативному управлінню, 

про що стає відомо всім педагогічним працівникам школи за рахунок 

щоденного інформування за допомогою системи СМС та електронною 

поштою. 

Завдяки використанню вищезгаданого способу організації робочого 

простору адміністратора закладу підвищується ефективність роботи, 

оптимізується доступ до документів закладу, оперативність реагування на 

виклики сьогодення і т.д. 

Немає меж досконалості, але сподіваюся, що дана стаття надасть 

поштовх колегам впорядкувати власні педагогічні надбання та сприятиме 

економії часу на обробку й відстеження інформації. 
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Модерация как способ интенсификации учебы 
среди студентов 

 

Новейшие требования современного общества ждут специалиста 

высокого профиля, который способен адаптироваться к любым условиям в 

процессе профессионального становления и быстро реагировать на 

динамику необходимого багажа знаний. Соответственно задача 

современного высшего образования заключается в том, чтобы подготовить 

поколения конкурентоспособного кадрового потенциала, 

высококвалифицированных специалистов, укрепить международный 

авторитет и формировать положительный имидж нашего государства, 

создать условия для самореализации каждой личности, воспитать человека 

инновационного типа мышления и культуры с учетом инновационного 

развития образования, запросов современности, потребностей общества и 

государства.  

Такие требования предусматривают использования в процессе 

профессиональной подготовки студенчества инновационных техник, 

методов при преподавании дисциплин, одним из таких методов является 

модерация. 

Метод модерации универсальный, так как подходит к любым темам 

тренингов. Особенно, хорошо, тем, что может использоваться как 

«палочка – выручалочка», когда время осталось, или форс – мажор, может 

служить способом урегулирования спорного вопроса в группе. Данный 

метод повышает групповую динамику; важно, чтобы тренер, управлял 

энергией во время упражнения, громко четко говорил, задавал вопросы, 

поддерживал выступающих, а также систематизировал наработанное 

всеми группами.  

Модерация – это: а) совокупность техник и методов по организации 

взаимодействия в группе с целью принятия решений; б) способ 

системного, структурированного ведения совещания (семинара) с 

прозрачными методами в целях эффективной подготовки, проведения и 

подведения итогов встречи [3]. 

Цель проведения модерации – наиболее полное вовлечение всех 

участников в рабочий процесс и разработка плана действий по 

обсуждаемой проблеме. В процессе модерации тренер дает задание, ставит 
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проблему, предлагает в группах решить эту задачу – то есть вспомнить, 

придумать и собрать все мнения по этому вопросу. Происходит в общем 

виде следующим образом: 

1 шаг: участники делятся на группы, каждой группе дается набор 

карточек. Главное правило: одна карточка – одна идея; 

2 шаг: участники в течении 10-15 минут работают над выполнением 

задания; 

3 шаг: от каждой группы выход участник, читает и приклеивает на 

флип-чарт карточки. В это время другие участники в группах внимательно 

слушают, и убирают карточки, с подобными идеями ( мыслями). Таким 

образом, по шагу, подобно «снежному кому» формируется единое 

информационное поле. Все участники чувствуют себя причастными к 

созданию понятия или описанию проблемы. 

4 шаг: тренер сам (или просит участников) структурирует карточки по 

группам. Вместе, группа и тренер придумывает название для этих групп. В 

итоге должна получиться некая структура, ―скелет‖ для заполнения 

последующим теоретическим материалом [1]. 

Термин модерация имеет много значений в разных направлениях, так 

например, в Ватикане модератор был лицом, указывающим на самые 

существенные моменты в выступлениях папы. Также известно и то, что 

термин «адвокат дьявола» также имеет некоторое отношение к процессу 

модерации. Когда священника посвящали в новый сан, ему полагался не 

только защитник, который рассказывал о его благодеяниях перед Богом, 

но и «адвокат дьявола» – священник, рассказывавший о том, почему этот 

послушник недостоин нового звания. Ну а модератор фиксировал процесс 

церковного митинга и давал равное время выступления обеим 

сторонам [3]. 

Модерация имеет сходства с фасилитацией (процесс, при котором 

ведущий способствует установлению в группе конструктивного 

взаимодействия и коммуникации), отличие фасилитации от модерации 

заключается в том, что фасилитатор, как правило, не планирует структуру 

процесса взаимодействия участников, а реагирует в большей степени на 

процесс дискуссии. Например, путем постановки вопросов, реагирования 

на каждое высказывание, контроля времени выступления. Если 

фасилитатор ориентирован на собственные навыки взаимодействия с 

группой, то модератор, кроме этого, планирует сценарий процесса 

модерации, при проведении которого использует техники и методы, 

позволяющие группе прийти к решению и четкому плану действий. 

Техники и методы модерации в Украину привезла компания Team 

Training International (штаб-квартира в Вене с 1972 г.) в лице дочернего 

предприятия компании «Тим Трейнинг Украина» в 1992 году. С тех пор в 

том или ином формате некоторые техники встречаются на рынке 

Украины [3]. 
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Интересным в процессе обучения студентов являются методы и 

техники модерации, такие как: «Карточный опрос» – служит для сбора и 

сортировки тем, идей, проблемных пунктов или вариантов решения. Этот 

метод рекомендуется в ситуациях, когда рассматриваются спорные темы. 

Опрос с использованием карточек также необходим, когда в группе 

недостаточно открытые отношения и участники сдержаны или 

малознакомы [4]; «Mind-mapping», или метод «корней дерева» – 

планирование необходимых действий по проекту, где от «ствола дерева» 

расходятся «корни», или от основной цели идут задачи, а также 

необходимые ресурсы и действия в виде «ответвлений» [2]; «Схема 

анализа проблемы» – анализ причин и последствий существования 

основной проблемы. Пример визуализации: «Вспышка» – обзор мнений 

участников, например, при анализе «проблемного поля»; 

«Многопозиционный опрос» – метод выбора с помощью голосования. 

Применяется, когда при множестве альтернатив необходимо сделать 

выбор или определить отношение экспертной группы к обсуждаемым 

вариантам. Как вариант может быть использован после мозгового штурма, 

чтобы отобрать идеи, с которыми стоит работать дальше. 

При проведении модерации, в том числе на тренинговых занятиях 

решаються ряд проблем, таких как:  

 нечеткость решений и их отсутствие. 

 отсутствие корпоративной культуры (успех правильно 

модерированной рабочей группы влияет на дальнейшую совместную 

работу в них, повышает желание участников рассматривать все идеи и 

полярные точки зрения, принимать их и использовать в работе). 

 недостаток мотивации учасников: а) каждый не просто 

информирован, а принимает посильное участие в принятии решения, 

опираясь на совместные разработки; б) модерация нацелена на устранение 

факторов, снижающих мотивацию, отклонений и отступлений от темы, а 

также личных нападений, в) процесс и результат модерации очень схож с 

коучингом, цель которого – развитие понимания (осознания) и 

ответственности как выбора авторства идей и действий. 

Таким образом, теория и практика показывают, что такой новый метод 

качественно используется в процессе обучения студентов, 

заинтересовывает их в достижении максимально эффективного результата 

и мотивирует к решению проблем, что есть одной с предпосылок 

профессионального становления личности. 

Література 
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Сучасні навчальні середовища як інноваційні 
канали соціальних комунікацій 

 

Інноваційні інформаційні технології, до яких відносяться й технології 

навчання, є одним з основних класів технологій, на якому базується 

сучасний підхід до організації безперервного масового навчання з високим 

ступенем індивідуалізації надання навчальних послуг [1].  

В останній час у в освітній сфері різних країн світу все більше 

поширення набуває так званий метод проектів, навчання в 

співробітництві (cooperative learning). Причин тому декілька: 

 необхідність не тільки передавати студентам сукупність знань, 

скільки вчити отримувати ці знання самостійно, вміти користуватись 

отриманими знаннями для рішення нових практичних задач; 

 актуальність придбання комунікативних навичок та вмінь при 

роботі в різних групах, виконуючи різні соціальні ролі: лідера, 

виконавця, посередника; 

 актуальність широких людських контактів, знайомствами з 

різними точками зору на поставлену проблему, із різними культурами; 

 значимість для розвитку студентів умінь використовувати 

дослідницькі методи [2]. 

Специфіка розвитку освітнього простору України як елементів 

інформаціного простору у період активізації інформаційних потоків 

обумовлена, крім нормативно-правового регулювання, низкою інших 

чинників. 

В умовах активізації інформаційних потоків особливого значення 

набуває представництво у віртуальному просторі суб‘єктів освітньої 

сфери. Інтернет-сайтів Вищих навчальних закладів України, які 

виступають як інноваційні канали комунікації, канали формування, 

реалізації й трансляції інформаційного потенціалу ВНЗ. Використання 

технологій електронних мереж надає можливості студентам нові 

http://www.hrmagazine.com.ua/
http://www.training.com.ua/publication/moderacija_v_treninge
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можливості та перспективи, а саме: нові комунікативні навички та вміння; 

широкі людські контакти, знайомства з різними точками зору на 

поставлену проблему, із різними культурами [3]. 

При розробці методичних вказівок для роботи з інноваційними 

каналами спілкування в сучасних умовах увага засерджена на 

різноманітних аспектах викладання (наприклад, навчальних процедурах, 

навчальному процесі та навчальному змісті). При плануванні процесу 

викладання для студентів основними учбовими напрямками у досягненні 

мети навчання є: 

 поліпшення знань студентів з теми; 

 поліпшення розуміння теми; 

 поліпшення уміння мислити; 

 допомога студентові адекватно оцінити тему 

 поліпшення комунікаційних навичок студента 

 поглиблення інтересів студента до теми. 

При викладанні інноваційного курсу з комп‘ютерною підтримкою, ми 

можемо навіть включити у свій план процесуальні завдання, такі, 

наприклад, як навчання вирішувати проблеми прикладного характеру або 

розвивати вміння працювати з комп‘ютером чи комп‘ютеризувати 

матеріал [4].  

Після визначення результатів навчання повертаємось на початок і 

визначаемо ефективність процесу: 

 якого змісту або яких навичок навчати; 

 якого обсягу матеріал узяти для навчання; 

 як подати його і в якій послідовності; 

 які стратегії маємо використати для передачі змісту; 

 як зможемо оцінювати свої досягнення; 

 як оцінюватимемо їхнє навчання. 

Робота з навчальними середовищами з комп‘ютерною підтримкою 

постійно змінюються з точки зору методології використання в зв‘язку з 

постійними змінами в галузі комп‘ютерних технологій. Тому розробка 

нових інноваційних програм навчання з комп‘ютерною підтримкою 

постійно потребує нових знань й удосконалень з точки зору як розробника, 

так і викладачів, які будуть ці програми застосовувати в навчальному 

процесі. В використанні інформаційних технологій в начальному процесі 

ніколи не можна зупиняться на досягнутому, необхідно постійно рухатись 

вперед й розвиватись... 

Література 
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Формування творчої особистості на засадах 
української етнопедагогіки в умовах інформаційного 

суспільства 
У сучасних умовах виникла об‘єктивна потреба у формуванні творчої 

висококваліфікованої особистості, здатної до критичного, рефлексивного 

мислення й реальної оцінки ситуації, що склалася, тому прогресивною 

тенденцією є запровадження у навчально-виховний процес закладів різних 

типів інноваційних педагогічних технологій. Якщо репродуктивний 

(традиційний) тип навчання має на меті збереження й передачу соціально-

культурного досвіду зростаючій особистості, то інший, який у сучасній 

педагогічній науці відомий під назвою «інноваційне навчання», 

передбачає організацію творчого пошуку вихованців на основі 

засвоюваного ними досвіду. 

Сучасний етап інформатизації суспільства не можна уявити без 

уведення комп‘ютерних технологій у всі ланки системи освіти, навчальні 

заклади та органи управління У національній доктрині розвитку освіти в 

ХХІ столітті зазначено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження 

сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мережі 

високоякісних баз даних, розширюють можливості до сприйняття складної 

інформації. Це здійснюється шляхом побудови індивідуальних навчальних 

програм різних рівнів складності, залежно від конкретних потреб, 

використання можливостей Інтернету, впровадження дистанційного 

навчання, випуску електронних підручників. Таким чином, в умовах 

тотальної інформаційної насиченості, яка стала реальністю завдяки 



165 

 

бурхливому розвитку комунікаційних, інформаційних технологій, в 

умовах глобалізації суспільства інформація фактично втратила просторові 

бар‘єри. Тобто наразі будь-який член соціуму може мати прямий зв‘язок з 

іншим (або з групою), незважаючи на просторові рамки. Також будь-який 

член соціуму може отримати інформацію в необмеженій кількості та 

глибині, і для цього потрібні мінімальні затрати енергії. Що в свою чергу 

стало причиною інформаційної перенасиченості членів соціуму? 

Суспільство на протязі десятків тисяч років виробило відповідні закони 

розвитку, що в свою чергу спричинило до формування окремих етносів та 

народів, які характеризувалися відповідними стереотипами поведінки. Це 

доволі добре прослідковується у народних казках та легендах, 

притаманних відповідним етнічним групам. 

Наразі виховний процес особистості базується не тільки на засадах, 

притаманних відповідній етнічно-культурній групі чи соціуму, але і на 

інших цінностях чи прикладах, які властиві іншим народам. Що 

призводить до конфлікту світобачень та переоцінки цінностей? Що в свою 

чергу ініціює процес, який отримав назву «Повернення до витоків»? Тобто 

представники конкретної етнічної групи, незважаючи на глобалізаційні 

процеси, намагаються повернутися до стереотипу поведінки, одягу, мови, 

обрядів, світовиду та світобачення, притаманних саме цій етнічній групі. 

Людина, залучена до інноваційних процесів, в силу об‘єктивних обставин 

постійно змушена відстоювати свої погляди, ідеї, розв‘язки тих чи інших 

проблем. Нерідко таке відстоювання супроводжується зіткненням 

інтересів, конфліктом з представниками інших поглядів на ті ж проблеми. 

В умовах необмеженої інформаційної насиченості будь-яка особистість 

як член соціуму може знаходити ту чи іншу інформацію, яка напряму або 

опосередковано впливає на формування індивідуальності. Адже біохімічні 

процеси, що проходять під час сприйняття інформації у головному мозку, 

нічим не відрізняються від біохімічних процесів, які ініціюються 

особистими спогадами. Тоді виникають запитання: «За якими критеріями 

особистість відбирає інформацію для сприйняття?», «Які програми 

програмують людський мозок і в свою чергу впливають на вироблення 

стереотипу поведінки?», «Які технології використовуються для управління 

соціумом?», «Яка особистість, з якими заданими звичками, стереотипом 

поведінки вигідна для конкретного соціуму?». Відповідь можливо 

отримати після вивчення святих писань конкретного народу. Приміром, 

Євреїв, і їхнього святого писання «Тори». Адже там дуже чітко вказано, як 

має поступати представник даного народу у ряді відповідних ситуацій.  

Це дуже широка тема, і вона має величезну глибину, і тому наразі 

хотілося би зосередитись на народах, що проживали на території нашого 

Подільського регіону. Патріарх Російської Православної церкви Кирил 

свого часу сказав, що до приходу Християнства в наших землях люди 

жили, як дикі звірі в норах не знаючи ні Бога, ні грамоти, – нічого. 
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Твердження спірне та неоднозначне, адже на наших територіях існувала 

своя система вірувань, обрядів, світобачення, яка була стержнем для 

формування члена суспільної групи. Люди жили відповідно природних 

циклів і виховували дітей згідно культурної спадщини предків, яка дійшла 

до нас у святах, обрядах, звичаях, адже після хрещення Русі Володимиром 

Великим (яке він робив вогнем і мечем) дохристиянські свята наклались на 

християнські. Тому для нас до цих пір залишається дилемою – що 

святкувати Великдень – день Великого дня, чи Пасху від «Песах» свята, 

пов‘язаного з ісходом євреїв із Египту і спасіння єврейських первенців за 

допомогою крові жертовного агнця, якою змащували дверні косяки, щоби 

Бог забирав дітей інших, а єврейських оминав. Рівно як і інші свята, які 

наклались одне на одне і святкуються в один день. Це питання видається 

банальним, але все ж залишається важливим, на яких прикладах ми 

збираємось виховувати своїх дітей. 

Видатне значення для формування та виховання особистості має також 

мова і письмо. Адже кожному графічному знаку азбуки відповідає фонема, 

а також і образ. Ми добре пам‘ятаємо розповіді наших бабусь про те, що 

вони вивчали не «абвгдейку», а азбуку, тобто «аз, буки, веди», де кожен 

графічний символ мав розширене змістове значення. Відповідно у нашій 

мові слова будували за абревіатурою образів графічних символів. У такому 

випадку слово отримує образність і читається та сприймається з багато 

глибшим розширеним розумінням. Та і сама азбука набирає глибинного 

змісту, стає «сводом» заповідей, які людина сприймає на глибинному 

інтуїтивному рівні. На жаль, кількість графічних символів за часи 

існування азбуки постійно зменшувалась і в кінці кінців після реформи 

Луначарського азбука втратила образність. 

Процес збагачення мовлення учнів засобами фольклору відбувається 

під впливом ряду чинників: психолого-педагогічних, соціальних та 

соціолінгвістичних. Ефективність цієї роботи залежить від сприйняття та 

відтворення фольклорних зразків у різних сферах життя: у сім‘ї, школі, 

громадських місцях, у ЗМІ, так як активний словник школярів формується 

під впливом того середовища, в якому вони живуть. Велике значення в 

роботі зі школярами має та частина лексики українського народу, що 

найбільш яскраво передає самобутність і національний колорит 

української мови. Головним шляхом подолання інтерференції є 

автоматизація мовленнєвих навичок, активне залучення до процесу 

комунікації колоритних українських лексем, які містяться у фольклорних 

творах. Для того, щоб процес збагачення мовлення був ефективний, 

необхідно розвивати довготривалу пам‘ять, за допомогою якої легше 

зрозуміти процес формування словникового запасу в мозку кожної 

людини. Як показав процес навчання в школі, ефективним є вивчення 

учнями напам‘ять творів певних фольклорних жанрів – прислів‘їв, 

приказок, загадок, народних пісень, гуморесок тощо. Вивчення фольклору 
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в школі вимагає розробки спеціальної наукової методики, а його 

ефективність забезпечується як польовою практикою, так і новітніми 

інформаційними технологіями. 

Результати аналізу сучасної етнопедагогічної думки та передового 

педагогічного досвіду свідчать про актуальність проблеми використання 

українських народнопедагогічних традицій у сфері шкільної та 

позашкільної освіти. Науковці вказують на органічність, 

природовідповідність застосування етнопедагогічних положень у сучасній 

національній школі. Усвідомленням цих важливих засад позначені 

численні роботи українських науковців останніх десятиліть. 

Покликаючись на низку сентенцій української народної філософії, варто 

донести до нового покоління розуміння того, що в етнопедагогіці 

сконцентровані згустки нагромадженого впродовж століть досвіду 

господарського виховання особистості. 

 

Назарова И.А., 

преподаватель высшей категории Рубежанского индустриально-
педагогического техникума 

Україна, г. Рубежное 
 

Проблемы влияния социальных сетей на 
формирование сознания молодежи 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена наблюдающимся 

процессом перехода общества к качественно новой эпохе — 

информационному обществу. Характеризуя современное состояние 

данного процесса, важно отметить сложившееся отставание общества в 

этой сфере по сравнению со странами Запада, вызываемое 

ограниченностью материальной основы, технических средств. Основными 

чертами нового информационного общества являются его 

информатизация, создание новых интеллектуальных технологий, 

ускорение темпов развития техники, превращение информации в 

важнейший глобальный ресурс человечества. Перечисленные факторы 

ведут к глубокому, многоуровневому изменению социальной системы, 

изменению среды, под влиянием которой меняется личность. Все это 

обусловливает обширный круг вопросов. Сможет ли личность развиваться, 

обращая все достижения технического прогресса в свои орудия, 

способствующие ее самореализации, саморазвитию? Каким образом 

направить процесс информатизации в сторону гуманизации? Решение этих 

важных для современного общества проблем требует определенных 

исследований. 
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Социализация человека происходит в процессе воспитания и под 

значительным влиянием среды, которая в настоящее время существенно 

изменилась. В последнее время общественность и ученые все больше 

отмечают усиление отрицательного влияния на подростков и молодых 

людей средств массовой информации (в первую очередь, телевидения и 

Интернета). Некоторые считают, что Интернет приносит только пользу, 

другие – вред… Кто же прав? 

В современном мире, при стремительном развитии Интернета и 

интернет-услуг, появление социальных сетей стало закономерным 

явлением. Конечно, в нашем обществе социальные сети доступны не для 

всех слоев населения, это во многом обусловлено элементарной 

безграмотностью в компьютерной сфере. Но за последние десять лет 

ситуация значительно изменилась, внедрение компьютерных технологий 

идет более динамично, даже малонаселенные и отдаленные районы нашей 

страны получили возможность пользования интернет-услугами. 

Информационное общество и компьютер породили новый компонент 

феномена «культура» – культуру информационную, которая является 

подсистемой общей культуры и обладает рядом специфических черт, 

благодаря которой мы имеем основание рассматривать ее как 

самостоятельное понятие. 

В нашей стране пользователями социальных сетей в основном 

являются лица от 12 до 45 лет, в то время как в Европе и престарелые 

люди активно пользуются Интернетом. Наиболее пристальное внимание 

психологов на данный момент обращено к подростковой и юношеской 

группам, дело в том, что в этом возрасте психика очень неустойчива, и 

часто вызывает такое психологическое заболевание как «интернет-

зависимость». 

Позитив социальных сетей состоит в том, что они играют важную роль 

в повседневной жизни людей любого возраста, помогают нам постоянно 

быть на связи с друзьями, родными и близкими. 

Социальные сети могут принести массу полезного. Многие скептики 

говорят о том, что на социальные сети тратится много времени, и 

действительно, большей части опрошенных респондентов не хватает 

времени в сети, они хотели бы увеличить время нахождения в «контакте», 

но я не рассматриваю такое занятие как бесполезную трату времени. 

Просматривая страницы можно: высказывать свои мысли, послушать, 

почитать чужие; пообщаться по переписке с друзьями; найти или 

послушать музыку; просто найти что-либо интересное. 

Среди опрошенных респондентов 3 высказались за преимущества 

социальных сетей. 

«Я за социальные сети. В свободное время подростки должны 

находиться в социальных сетях, там они могут общаться со сверстниками, 
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родственниками, получают там много информации, развлекается и просто 

с удовольствием проводят время!» 

«В сетях можно проводить свободное время, общение с друзьями, фото 

родственников, которые живут далеко, высказывать свою точку зрения по 

каким-либо темам». 

«Социальные сети – огромный плюс, потому что в них можно 

познакомиться с новыми людьми. Пообщаться с теми, кто далеко от нас». 

Увлеченность социальными сетями имеет целый ряд отрицательных 

моментов. Считаю, что никакое виртуальное общение не сможет заменить 

реального, живого разговора пусть даже по телефону. Виртуальное 

общение не может способствовать развитию коммуникативных 

способностей человека. Давайте посмотрим на наиболее часто 

повторяющуюся переписку: «Привет», «Как дела», «Чем занимаешься». 

«Сижу в одноклассниках», «Переписываюсь» Как будто бы оскудел 

русский язык, и нет других слов. 

Когда становишься участником виртуального общения в сети не 

обязательно говорить правду, т.к. есть возможность прикрасить себя, 

сделав более успешным, красивым и т.д. И самое страшное – этот образ 

можно поддерживать, культивировать бесконечно, но рано или поздно от 

интернета придется оторваться и что тогда – крах иллюзий. 

Несмотря на ответы моих студентов, я всѐ-таки считаю, что 

социальные сети формируют некоторую зависимость. Общаясь, наблюдая, 

я заметила, что некоторые ребята при первом удобном случае стремятся 

зайти скорее в сеть; как с компьютера, так и с телефона. Ждут, ищут 

любую удобную минуту – на занятиях под партой, сразу после звонка, всю 

перемену, необращая при этом внимание на все происходящие вокруг. Все 

говорят у меня нет зависимости, но стоит только зарегистрироваться, 

завести свою страничку и сразу начинается: ежедневные просмотры, 

радости, обиды, т.е. подросток, уходит от жизненных реалий в мир 

виртуального пространства. 

Это говорит о том, что общение в социальных сетях снижает и 

упрощает языковую активность. Язык упрощается, допускаются ошибки, к 

которым подростки привыкают и потом не могут избежать их в живой 

речи. 

Размещая информацию в сетях множество пользователей не понимают, 

что сведения, которые они разместили, могут найти и использовать кто 

угодно, это могут быть люди и не с благими намереньями. Обобщая выше 

сказанное, подведу итог возможного, на мой взгляд, отрицательного 

влияния социальных сетей: потеря времени – время, проведенное в сети 

будет потрачено безвозвратно и бесполезно утрачено; потеря денег – трата 

денег на голоса, оценки и т.д.; снижение языкового разнообразия, 

грамотности – краткие односложные высказывания; досье – 

неограниченный доступ к личной информации, сбор сведений о 



170 

 

пользователе; здоровье – вред физическому и психологическому 

здоровью; мошенничество – возможность виртуальной встречи. 

А вот некоторые высказывания по этой теме: «Каждый из нас не 

должен забывать, что помимо интернета общение в жизни намного 

интереснее!!! Как же здорово встретится с друзьями в реале, пообщаться с 

ними». 

«Я против социальных сетей. Мне кажется, что общение вживую, 

намного интереснее. И чем сидеть в сети за компьютером, лучше пойти на 

улицу и там пообщаться с друзьями. И отношения крепче, и здоровью не 

вредно. Лучше, конечно же, жить в реальном мире». 

Можно выделить пути решения проблем, связанных с использованием 

Интернета: ограничение времени пребывания в сети; поиск 

альтернативных способов время препровождения (например, занятия 

спортом, рисование, вышивание, чтение книг и т. п.); оказание большего 

внимания своей реальной жизни (проблемам в учебном заведении, в семье, 

друзьям); увеличение времени пребывания в компании друзей. Конечно 

же, во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, что все 

нужно делать с чувством меры, в том числе и пользоваться Интернетом. 

Литература 

1. Вознесенский, Н. Как плетут социальные сети? / Н. Вознесенский // Плане – 

та. – 2011. – №9. – С. 14-23. 

2. Куклев, В. А. Реализация инноваций в педагогических поисках 

преподавателя технического вуза / В. А. Куклев Компьютерные учебные 

программы и инновации, 2003. – №4. – С. 18-45. 

3. Все о социальных сетях. Влияние на человека – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа  

http://secl.com.ua/article-vse-o-socialnyh-setjah-vlijanije-na-cheloveka.html 

 

Спирина М.Ю., Кудинова Н.В., 

студенты Педагогического института Национального 
Исследовательского университета «БелГУ»,  

Росссия ,г. Белгород 
 

Влияние СМИ на формирование нравственной 
культуры личности младшего школьника 

 

Формирование нравственной культуры младшего школьника является 

актуальной проблемой на сегодняшний день. Этот процесс связан с 

целенаправленным взаимодействием педагога с воспитанниками, в ходе 

которого осуществляется воздействие на сознание, чувства, поведение 

воспитанников и формируются их нравственные качества. Нравственная 
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культура личности – освоенный личностью моральный опыт общества, 

выражающийся в уровне развития нравственных понятий, суждений, 

нравственных чувств, ценностей, оценок, сформированности ведущих 

нравственных качеств и культуры поведения, в способности к 

нравственному выбору. Формирование нравственной культуры младшего 

школьника предполагает знание содержания тех отношений личности, 

которые лежат в основе ее нравственных качеств: 

– отношение к родине, стране, политике государства, к другим странам 

и народам (гражданственность, патриотизм, уважение к другим народам и 

странам);  

– отношение к людям (демократизм, коллективизм, гуманность, 

культура общения и другие.).  

– отношение к себе (честность, скромность, принципиальность и 

другие.);  

– отношение к труду (трудолюбие, добросовестность, ответственность, 

дисциплинированность и другие.);  

– отношение к природе, материальным ценностям, общественному 

достоянию (экологическая культура, забота о сохранении вещей) [1, с. 

157].  

Нравственная культура личности включает в качестве важнейшей 

своей составляющей нравственную культуру – синтез культуры общения, 

культуры внешности, культуры речи и бытовой культуры, уроках в 

постоянном общении с учителем и сверстниками формируется 

нравственность ребенка, считает А.А. Калюжный, обогащается его 

жизненный опыт. Переживания младших школьников, их радости и 

огорчения связаны с учебой.  

Для формирования любого нравственного качества, в том числе и 

нравственной культуры, важно, чтобы оно проходило осознанно. Поэтому 

нужны знания, на основе которых у ребенка будут складываться 

представления о сущности нравственного качества, о его необходимости и 

о преимуществах овладения им. 

У ребенка должно появиться желание овладеть нравственным 

качеством, т. е. важно, чтобы возникли мотивы для приобретения 

соответствующего нравственного качества. 

Появление мотива влечет за собой отношение к качеству, которое, в 

свою очередь, формирует социальные чувства. Чувства придают процессу 

формирования личностно значимую окраску и потому влияют на 

прочность складывающегося качества. 

Но знания и чувства порождают потребность в их практической 

реализации – в поступках, поведении. Поступки и поведение берут на себя 

функцию обратной связи, позволяющей проверить и подтвердить 

прочность формируемого качества [2, с. 176]. 
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Художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино, 

диафильмы народной тематики и другие средства формирования 

нравственной культуры можно объединить в группу художественных 

средств. Эта группа средств очень важна в решении задач нравственного 

воспитания, так как способствует эмоциональной окраске познаваемых 

моральных явлений. Многочисленные исследования (Н. С. Карпинская, Л. 

Н. Стрелкова, А. М. Виноградова) показывают, что дети живо, 

эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, 

рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам (В. А. Елисеева, Г. Н. 

Пантелеев). На ребенка производят сильное впечатление работы 

художников, если они изображают мир реалистично и понятно 

дошкольнику. Художественные средства наиболее эффективны при 

формировании у детей моральных представлений и воспитании чувств [3, 

с. 87].  

Средством формирования нравственной культуры школьников 

является природа. Природа дает возможность вызывать у детей гуманные 

чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, 

защищать их, способствует формированию у ребенка уверенности в себе. 

Воздействие природы на нравственную сферу личности детей 

многогранно и при соответствующей педагогической организации 

становится значимым средством воспитания чувств и поведения. 

Средством нравственного воспитания школьников является 

собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная 

деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою специфику, выполняя 

функцию средства воспитания, но данное средство – деятельность как 

таковая – необходимо, прежде всего, при воспитании практики 

нравственного поведения. 

Средством воспитания нравственной культуры может быть вся та 

атмосфера, в которой живет ребенок: атмосфера может быть пропитана 

доброжелательностью, любовью, гуманностью или жестокостью, 

безнравственностью. Окружающая ребенка обстановка становится 

средством воспитания чувств, представлений, поведения, т. е. она 

активизирует весь механизм нравственного воспитания и влияет на 

формирование определенных нравственных качеств [3, с. 90].  

В формировании нравственной культуры велика роль средств массовой 

информации. Это периодические издания, телевидение, интернет.СМИ, 

особенно телевидение, – это крайне важные источники нравственности. 

Восприятие детьми реалий культуры, в которой они живут, является 

частично делом рук СМИ. Каждый родившийся человек неизбежно входит 

в общество и вовлекается в нравственный процесс. Формирование норм, 

образцов нравственного поведения, личностных идеалов происходит в 

сложно организованном социокультурном пространстве, где наряду с 

такими институтами, как школа и семья, немаловажная, а порой и 
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ведущая, роль принадлежит СМИ. В настоящее время возросла 

развлекательно-компенсаторная и фоновая функции СМИ из-за 

поверхностного восприятия нравственно значимой информации, что 

ставит перед педагогами проблему формирования критического 

отношения к массовым информационным процессам в нашем обществе. Т. 

е. СМИ, в основном выполняют функцию развлечения – это, в 

большинстве своѐм, не несѐт подлинной культуры. 

"Телевидение для широких кругов зрителей и, особенно, для молодѐжи 

является первым каналом распространения норм, ценностей, вкусов, в том 

числе, и в области культуры. Телевидение – это массовая, популярная 

энциклопедия культурной жизни" [4, с. 45]. В результате исследования, 

проведѐнного Л.Ф. Боженко, оказалось, что львиную долю свободного 

времени "съедает" телевизор [5, с. 134].Массовая коммуникация – это 

распространение информации с помощью специальной системы средств 

информационных общений, ориентированных на восприятие разными 

группами людей [6, с. 86]. Можно предположить, что, выбирая в качестве 

своего идеала популярного эстрадного певца, младший школьник будет не 

только петь его песни, но и усваивать его манеру общения и поведения. 

"Многие годы наблюдений над духовным развитием одних и тех же 

воспитанников от младшего школьника до зрелости убедили меня" – 

пишет В.А. Сухомлинский в своей книге "Сердце детям", – что стихийное, 

неорганизованное воздействие на детей кино, радио, телевидения не 

способствует, а скорее вредит правильному эстетическому воспитанию. 

Таким образом, СМИ способны не только управлять вкусами младших 

школьников, но и навязывать им свои "идеалы". Просмотр телепередач 

замещает социально желательные виды деятельности (чтение, подготовка 

домашнего задания или занятия спортом). Было доказано, что чем больше 

времени ребенок проводит у телевизора, тем меньше времени он уделяет 

чтению книг. Есть и другое мнение: дети, которые мало читают, в конце 

концов начинают больше смотреть телевизор. Для мало читающих детей 

час, проведенный за просмотром телевизора, естественно замещает какую-

то деятельность, но этот час дети все равно не стали бы тратить на чтение. 

Что касается физического развития, то просмотры телевизора также 

ведут к уменьшению времени, отводимого на занятия спортом. Дети, 

подолгу просиживающие перед телевизором, ведут малоподвижный образ 

жизни, часто едят во время просмотра телепередач. Результаты 

воздействия телевидения зависят не только от количества времени, 

проведенным у телевизора или за компьютером, но и от того, какие 

именно программы смотрят дети. Больше всего родителей беспокоит 

усвоение стереотипов, усвоение агрессивного поведения и чрезмерная 

подверженность влиянию рекламы.  

Мы провели исследование среди учащихся начальной школы. Целью 

нашей работы являлось выявление влияния СМИ на нравственное 
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воспитание личности ребенка. Мы ставили перед собой следующие 

задачи: провести анализ и выявить степень влияния СМИ на социальное 

развитие младших школьников в общем виде.  

Нами была разработана анкета, в которой содержались многие 

вопросы, например, такие вопросы как: Какой телеканал ты наиболее 

часто смотришь? Какая детская телепередача тебе больше всего нравится? 

Определились следующие группы ответов: Телеканал ТНТ – 43%, 

Телеканал СТС – 37%, Телеканал НТВ – 14% , Телеканал Россия – 4%, 

Телеканал Культура – 2%. 

Оказалось, что младшие школьники затрудняются ответить на вопрос 

"Какая детская телепередача тебе больше всего нравится?", так как эти 

телепередачи практически отсутствуют на экранах нашего телевидения. 

Также мы попросили детей нарисовать, что им нравится смотреть по 

телевизору. И вот результаты. Большинство (70%) нарисовали сцены из 

"Гарри Потера", различных "Звездных войн", даже боевиков! (Правда, 

около 17% детей нарисовали героев отечественных добротных 

мультфильмов). 

Таким образом, мы выяснили, что СМИ и социальные сети оказывают 

непосредственное влияние в формировании нравственных качеств 

личности младшего школьника. В основном это влияние негативное, в 

связи с предоставляемыми на экране теле-программ. 

Таким образом, необходимо использовать различные меры 

профилактики негативного влияния СМИ на формирование нравственной 

культуры личности младшего школьника:привлекать детей к изучению 

произведений разных видов искусства, народной культуры, народных 

праздников, а в качестве основной формы работы нужно проводить беседы 

с учащимися на нравственные темы, расширяя тем самым от класса к 

классу нравственные представления и знания учащихся. 
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Компания степлеров Англии 

 

Во второй половине XIV века в Англии на ранней стадии развития 

капитализма началась организация торговли шерстью. Данному явлению 

предшествовало формирование т.н. стаплерской (складочной) компании. 

С 50-ых годов XIV века торговые гильдии вывозили шерсть на склады 

в городе Келе, где ее продавали оптовым ценам иностранным купцам [53. 

200-241]. 

С начала, когда правительство разрешило открытие складов, 

английские торговцы с недовольством встретили данный факт, т.к. 

считали, что это ущемит их права и является нарушением «Великой 

хартии свободы». 

Склады шерсти, с начала, находились во Фландрии: в городах Брюге, 

Антверпене, Генте, а в самой Англии эти склады, полностью оформились 

во времена правления Эдуарда III в городе Кале. Это было единственным 

местом, где англичане сохранили под своим контролем захваченную 

территорию во время столетней войны. С 1347 года торговцы-складочники 

регулировали торговлю шерстью на центральном базаре в Кале [26. 393]. 

Таким образом, «стаплерами» назывались торговцы-экспортеры, 

которые являлись  организаторами складочной торговли. Они 

пользовались юридическими и административными правами, имели 

должностных лиц – мера и несколько олдерменов. В их обязанность 

входило разрешение спорных вопросов между торговцами. Им надлежало 

следить за ценами за шерсть и контролировать своевременную оплату 

налогов в королевскую казну [85. 126]. 

Компания стаплеров регулировала торговлю шерстью, ее товар 

хранился на складах 10 портов [177. 53-54],а исключение составляли 

шотландские приграничные территории – Кенберленд, Нортумберленд, 

Уистмерленд, склады которых располагались в Нюкасле. 

Компания торговцев-складочников, которая приобрела монополию на 

вывоз шерсти из Англии в Нидерланды,  действовала до 1363 года в городе 

Кале. Впоследствии ее несколько раз переносили в другие места, но в 1423 

году она вновь обосновалась в городе Кале до 1559 года. Кале, как 

складочный город, обслуживал Нидерланды, часть Германии, северную 

Францию. Основная часть шерсти из Кале поступала во Фландрию. 
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Торговцы-авантюристы, в основном, занимались оптовой торговлей 

сукна. 

Были случаи, когда правительство Кале, несправедливо обращалось с 

английскими торговцами, устанавливая незаконные налоги, поэтому 

король выступал защитником интересов своих подданных и всячески 

способствовал профессиональной деятельности английских купцов. Так, 

корольГенрих VII 1496 году отправил к лейтенанту Кале Ричарду 

Нанфондту, меру города и  другим чиновникам письмо, в котором 

запрещал адресатам устанавливать новые налоги, как на английских, так и 

иностранных торговцев [1, с. 616]. 

В 1504 году «Звезднаяпалата» жестко определила права компаний 

стаплеров и торговцев-авантюристов. Если торговцы-складочники 

пожелали бы экспортировать сукно в другие города, кроме Кале, им 

необходимо было платить налог (фаин) и, помимо этого, обязаны были 

войти в состав компании торговцев-авантюристов [208, с. 191]. 

Однако между компаниями стаплеров и торговцев-авантюристов были 

случаи разногласия, о чем свидетельствует следующий документ: 30 марта 

1512 года на всеобщем собрании торговцев-авантюристов рассматривали 

вопрос, связанный с разногласиями между отмеченными компаниями. Для 

ведения переговоров между двумя спорящими сторонами был назначен 

специальный представитель от торговцев-авантюристов. 

В том же году первого апреля поверенный от компании стаплеров 

доставил старейшинам компании торговцев-авантюристов список тех лиц, 

которые были избраны для участия в переговорах с компанией 

стаплеров[1, с. 401]. 

Среди названных лиц четыре человека были мерсеры (торговцы 

сукном), члены компании стаплеров, где занимали ведущие позиции. 

Получается, что торговцы корпорации мерсеров были объединены не 

только в компании торговцев-авантюристов (в компании авантюристов 

мерсеры занимали лидирующее место), но и в компании стаплеров, о чем 

свидетельствуют упомянутые выше четыре мерсера. Как видно, мерсеры 

вели тяжбу с торговцами-авантюристами. Вместе с тем, из отмеченного 

источника видно, что мерсеры владели огромным имуществом, о чем 

свидетельствует занятость одновременно  и в компании стаплеров, и в 

компанииторговцев-авантюристов. 

Таким образом, появление  английских торговцев на мировой арене 

проходило на фоне появления новых организаций и освоения и 

распространения новых методов. В данном конкретном случае это 

приобрело следующий вид: организовывался вывоз шерсти (сырья) 

компания стаплеров. С начала в город Кале ввозили шерсть, затем, после 

переселения фландрийских ремесленников в Англию, вместе с развитием 

производства сукна, начался его вывоз в город Кале. Однако, данный 

процесс не принял систематический характер.    
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Главной отраслью деятельности стаплерской компании  оставался 

вывоз сырья-шерсти. Данная компания, как бы ни усовершенствовала 

процесс вывоза шерсти, несмог ларазвиваться, основываясь на том, что 

стаплеры зависели от своихскладов. Только тогда, когда на повестке дня 

стал вопрос организации торговли за пределами складов (конкретно – 

вывоз шерстяной ткани), появилась необходимость создания компании 

торговцев-авантюристов (XV в.). В своей деятельности авантюристы были 

свободны, независимы, искали новые торговые пути и находили их, 

налаживалиновые связи, создавали поселения торговцев. Остальные 

купцы, т.н. «торговцы-бродяги», торговали за морем. Стаплеры не 

относились к данной категории торговцев [96. 196-197]. Что касается 

торговцев-авантюристов, они в основном торговалися Нидерландами, а 

также с другими странами. 
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ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» 

Україна, м.  Харків 

Музей Інституту ім. проф. М.І. Ситенка 
 

Значну роль у вивченні історії науки і техніки відіграють музеї, 

створені при наукових установах і підприємствах. 

Музей історії та досягнень Інституту патології хребта та суглобів був 

створений у 1931 р. Ініціатором створення цього наукового підрозділу був 

директор інституту, видатний вчений ортопед-травматолог професор 

Михайло Іванович Ситенко. Це був один з перших історико-медичних 

музеїв на теренах Радянського Союзу [1, с. 3]. 
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Проф. М.І. Ситенко вважав, що необхідно показувати досягнення 

інституту, поширювати наукові знання серед практичних лікарів, надавати 

допомогу лікарям при вивченні захворювань і пошкоджень опорно-рухової 

системи, імузей у перші роки свого існування був насамперед учбовою 

базою для підготовкилікарів-курсантів. 

Завідував музеєм професор Б.К. Бабич, у штаті музею працювали 

скульптор Е.В. Соколова, художник Т.Д. Холмська і технік. Вони 

виготовляли скульптури, моделі, макети, муляжі, гіпсові зліпки, 

фоторепродукції,таблиці, малюнки та інші експонати і наочні посібники 

[там само]. 

Для популяризації нового на той час метода скелетного витягання були 

виготовлені муляжі з гіпсу, за допомогою яких на невеликих металевих 

ліжках показували різні способи застосування зазначеного методу в 

залежності від локалізації перелому [2, с. 109]. 

На спеціальних стендах були представлені розроблені в інституті 

методики реконструктивно-відновних операцій, біомеханічних обстежень 

хворих, проведення клінічних аналізів тощо. 

Під час війни більшість експонатів було знищено, але співробітникам 

інституту вдалося-таки зберегти частину.У післявоєнний час музей був 

відновлений. Очолила його кандидат (згодом доктор) медичних наук 

О. В. Недригайлова. Поступово музей втратив учбову функцію і 

перетворився на науковий підрозділ із своїм власним архівом, де 

зберігалися відомості з історії розвитку ортопедії та травматології в 

Україні та СРСР. 

Велику увагу історії ортопедії та травматології приділяв академік 

О.О. Корж, який був директором інституту в 1965–1996 рр. За його 

ініціативою 1977 року більшість експонатів музею була оновлена, було 

виділено нове приміщення. З цього ж року і протягом майже чверті 

сторіччя очолював музей на громадських засадах кандидат медичних наук 

В.Б. Таршис, який доложив багато зусиль, щоб поповнити музей новими 

експонатами, фотографіями, копіями історичних документів, які 

зберігаються у державних архівах [3, с. 117]. 

Експозиція музею була розташована у двох залах. На стендах були 

виставлені архівні документи, історичні фотографії, особисті речі 

видатних вчених, хірургічні інструменти, історії хвороб, книги, дипломи і 

грамоти, якими були нагороджені співробітники інституту, сувеніри, які 

дарували інституту, тощо[1, с. 4]. 

Діяльність інституту з організації ортопедо-травматологічної допомоги 

на Лівобережній Україні була відображена на спеціальній карті, де були 

показані науково-опорні пункти, створені інститутом [2. с. 109]. 

Досвід інституту зі створення музею історії був використаний іншими 

науково-дослідними інститутами ортопедії та травматології, зокрема 

Київським, Донецьким, Тбіліським, Єреванським [там само]. 
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1999 року у приміщенні музею сталася пожежа, яка знищила більшість 

експонатів. Музей був відновлений, але багато експонатів не вдалося 

відновити, і зараз продовжуються роботи з поповнення експозиції. 
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Национальное государственное строительство на 
Украине в 1918-1922 гг. 

 

В сложной обстановке в январе 1918 года была создана очередная 

сессия Центральной Рады, на рассмотрение которой, выносились вопросы 

о самостоятельности Украинского государства и о земле. 

IV Универсал, провозглашенный на сессии Центральной Рады 22 

января 1918г., зафиксировал, что «отныне Украинская Народная 

Республика становится самостоятельным, независимым от всех, 

свободным, уверенным государством украинского народа». 

Однако полностью осуществить задачу, которая ставилась в 

Универсале, не удалось. Через три дня после его провозглашения 

последние военные подразделения, которые поддерживали Центральную 

Раду, покинули Киев. Процесс формирования украинской и советской 

государственности прервала австро-немецкая оккупация и лишь весной  

1919г. сложились условия для его возобновления. 

6 марта 1919 года в Харькове начал работу III Всеукраинский съезд 

Советов. На заседании 10 марта был рассмотрен и утвержден проект 

Конституции. В его обсуждении приняли участие представители трех 

наиболее крупных фракций: от большевиков (1435 из 1787 делегатов) 
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выступил А.И. Хмельницкий, от Украинской партии эсеров-боротьбистов 

(150 делегатов) – А. М. Блакитный, от Украинской партии левых эсеров 

(100 делегатов) – Карпенко. 

Первую Конституцию Украины в окончательной редакции утвердил 

Всеукраинский ЦИК 14 марта 1919 года. Она действовала до 1929 года. 

Важная страница в национальном и государственном формировании 

Украины началось в 1921 году. После окончания гражданской войны на 

повестку дня стал вопрос о выборе конкретных форм национально-

государственного строительства. Он проходил в обстановке острых 

дискуссий, столкновения различных подходов, так, И.В. Сталин, чтобы 

сберечь власть центра, выдвинул план строительства Союза на основе 

автономизации советских республик. Выступая 8 марта 1921 года на 

Х съезде РКП(б) с докладом по национальному вопросу, он заявил, что 

РСФСР является «живым воплощением» необходимой формы 

государственного союза республик. Позже, возглавляя комиссию ЦК 

партии по вопросу об объединении советских республик, он подтвердил 

свою позицию, разработав проект «автономизации». 

ЦК КП(б)У длительное время не рассказывал своего отношения к 

этому документу. Среди большевиков не было четкого представления в 

этом вопросе: имелись сторонники полной независимости Украины, более 

или менее ее тесной федеративной связи и полного слияния Украины с 

Россией. Сторонником последнего был например, Д. З. Мануильский, член 

Политбюро ЦК КП(б)У в 1920 году. Противниками «автономизаций» были 

и председатель Совнеркова УССР Х. Г. Раковский, члены ЦК Г.И. 

Петровский и В.Г. Затонский. 

В сентябре 1922 года Политбюро ЦК КП(б)У поручило Г.И. 

Петровскому, члену комиссии Оргбюро ЦК РКП(б), которая обсуждала 

вопрос о взаимоотношениях республик, настаивать на отсрочке ее 

решения. Однако добиться этого не удалось. На заседании комиссии 22 и 

23 сентября 1922 года, которые проходили под председательством В. М. 

Молотова, был взят за основу проект И.В. Сталина. Учитывая, что ЦК 

КП(б)У не принял конкретного решения относительно данного проекта, Г. 

И. Петровский при голосовании воздержался. Одновременно он 

предложил вынести проект на обсуждение широкого партийного актива, 

рассмотреть его в бюро губкомов партии. После того, как это предложение 

было отклонено, Г. И. Петровский предложил внести в протокол заседания 

комиссии, что ЦК КП(б)У не обсуждал вопрос о взаимоотношениях с 

РСФСР. 

Х. Г. Раковский, который не смог присутствовать на заседании 

комиссии ЦК РКП(б), направил 28 сентября 1922 г. И.В. Сталину 

докладную записку, в которой поддал критике его подход к объединению 

республик и отметил: «… главная задача остается – вопрос о разработке 

строго централизованной, но федеральной системы управления, в которой 
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правильно были бы защищены интересы республик и они пользовались бы 

определенной автономией» [1]. 

Одновременно Х. Г. Раковский сообщает Д. З. Мануильскому, что он 

против принятого комиссией сталинского проекта объединения республик, 

считая это решение вредным «для укрепления партии и советской власти 

на окраинах». При этом Раковский призывал руководство КП(б)У четко 

определить своѐ отношение к проекту «автономизации» и «если 

Политбюро ЦККП(б)У разделяет мою точку зрения, было бы разумным, 

чтобы Т. Т. Петровский и Фрунзе, приехали в Москву, отстаивали нашу 

точку зрения». 

3 октября 1922 г., заслушав доклад Г. И. Петровского о 

взаимоотношениях Суверенных республик с РСФСР, Политбюро 

ЦККП(б)У высказалось за необходимость сохранения независимости 

УССР. 

В.И. Ленин расценил идею «автономизацию», т.е. непосредственного 

вхождения независимых республик в РСФСР, как отступление от 

принципов пролетарского интернационализма. Но из-за болезни он не мог 

принять непосредственное участие в обсуждении проекта. Только 25 

сентября 1922 года по его требованию был прислан проект в Горки, где он 

находился. 

26 сенября 1922 г. Ленин прислал письмо в Политбюро ЦК РКП(б), в 

котором предложил и обосновал новую форму государственного Союза 

советских республик. 

Предлагалось, чтобы Российская и Закавказская федерации, Украины и 

Белоруссии создали новый союз федерации. 

10 декабря 1922 г. VIII Всеукраинский съезд Советов одобрил 

Декларацию о создании Союза ССР. 30 декабря 1922 г. I съезд Советов 

СССР в основном утвердил Декларацию о создании СССР и Союзный 

договор. Окончательные тексты этих документов с учетом замечаний и 

предложений союзных республик должен был утвердить следующий съезд 

Советов. 

30-31 декабря 1922 года тяжело больной В. И. Ленин продиктовал одно 

из своих последних писем к партии «К вопросу о национальностях или об 

«автономизации», в котором предупреждал, что наиболее опасным 

является великодержавный шовинизм.». 

26 января 1924 г. открылся II съезд Советов СССР. Он окончательно 

утвердил первую Конституцию СССР. В ней законодательно закрепилось 

вхождение УССР в состав СССР, определялись компетенции и функции 

республиканских органов власти и управления. 

Жестокая централизаторская тенденция, которая в дальнейшем 

усилилась в условиях авторитарного управления, неминуемо вела к 

ограничению прав союзных республик и постепенной ликвидации их 

суверенности. 
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ЕКОНОМІКА 

Блинов А.О., 
академик РАЕН, д.э.н.,профессор кафедры общего менеджмента 

Финансового университета при Правительстве РФ 
 Россия, г. Москва 

 

Промышленная политика – основа безопасности 
государства 

 
Промышленный сектор экономики страны был и остается основой ее 

экономической безопасности. В условиях глубокого экономического 

кризиса в 90-е годы произошла деиндустриализация экономики, 

выразившаяся не столько в падении удельного веса промышленности, 

сколько в повышении изношенности физического капитала 

промышленных предприятий и его моральном устаревании, высокой доле 

производства низкотехнологичной и ресурсоемкой продукции, недостатке 

инноваций и снижении человеческого капитала.  

Стратегическая задача российской экономики – устойчивое 

(стабильное) развитие промышленности. Как справедливо отмечает 

многие исследователи именно стабильное развитие способно повысить 

конкурентоспособность страны и обеспечить ее экономическую 

безопасность. Сегодня следует говорить о реиндустриализации России, 

имея ввиду новую промышленную политику, направленную на повышение 

производительности труда и снижение затрат на основе непрерывной 

технологической модернизации. Это стратегия упреждающего управления. 

С точки зрения экономической безопасности принципиально важно при 

этом обеспечить контроль государства над стратегическими природными, 

энергетическими и финансовыми ресурсами, что является гарантией 

независимости страны, а также лидерство в технологиях, критически 

важных для устойчивого экономического развития. Понятие 

экономическое «развитие» означает качественное изменение структуры 

промышленного предприятия, рассматриваемого как экономическая 

система, а именно – качественное структурное усложнение структуры на 

основе использования имманентных для этой системы механизмов 

усложнения. Предполагается, что будущее состояние экономической 

системы имеет большую ценность, чем сегодняшнее ее состояние. В 

долгосрочной перспективе развитие промышленного предприятия может 

быть стабильным при условии, что темпы его роста выше темпов развития 

рынка, его структура постоянно адаптируется к изменениям во внешней 

среде, а предприятие активно влияет на происходящие во внешней среде 

процессы. Йозеф Шумпетер заметил, что обычно в условиях капитализма 
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внимание обращают на механизм управления существующими 

структурами, тогда как проблема кроется в механизме их создания и 

разрушения.  Многолетняя практика показывает, что лишь немногие 

компании могут найти силы и время, чтобы «оседлать» процессы 

созидательного разрушения, действуя с той же скоростью и в тех же 

объемах, что нужны для победы в конкурентной борьбе. Однако это 

необходимо, чтобы соответствовать требованиям рыночной 

эффективности в долгосрочной перспективе. Стратегия устойчивого 

развития и роль государства в переходной экономике. В такой ситуации в 

системе управления трансформацией экономики ведущую роль играет 

государство. Рынок сам по себе может быть свободным только в том 

случае, когда он становится зрелым и безупречным. Обратившись к 

истории, мы увидим, что рынки во всех странах складывались при прямой 

поддержке государства, они конструировались в соответствии с 

интересами государства (стратегией его экономического развития). Нам 

предстоит создать тип рыночной системы, ориентированной на развитие и 

обеспечивающей устойчивый экономический рост в российских условиях. 

Отсюда следует, что правительство должно руководить формированием 

рынков, а его политика должна быть направлена на качественный рост, т.е. 

рост сбалансированный, быстрый (необходимо усиливать свои позиции на 

мировых рынках) и справедливый (получать выигрыш должны все 

общественные группы). Стратегия перехода должна с помощью реформ 

обеспечить возможность экономического роста, а стратегия развития 

должна использовать эти возможности для повышения уровня жизни 

населения. Цели развития – высокие жизненные стандарты на основе 

устойчивого роста производства. Следовательно, эффективность 

экономической стратегии оценивается по степени увеличения 

конкурентоспособности предприятий и жизненных стандартов. 

Легализация преступных доходов и коррупция тормозят формирование 

эффективных рыночных институтов и разрушают уже функционирующие 

институты. Они способствуют созданию деформированных рынков, 

ориентированных на интересы немногих участников, разрывая спрос и 

предложения, «надувая» финансовые пузыри. Эти преступления, если они 

носят массовый характер, делают невозможным устойчивый 

экономический рост. Результативность борьбы с экономическими 

преступлениями влияет на уровень и качество жизни населения, степень 

его деловой активности.  

России нужен нравственный прорыв, и готовить его нужно сейчас, 

сегодня, ибо завтра может быть уже поздно, так как мы можем 

столкнуться с необратимыми последствиями распада социума, потери 

государственности. И это длительный процесс. 
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ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є 

фінансова санація. Термін «санація» походить від латинського «sanatio», 

що переводиться як оздоровлення або лікування. В сучасних умовах, 

відповідно до міжнародної практики і думки більшості зарубіжних і 

вітчизняних фахівців, під санацією як економічною категорією розуміється 

комплекс послідовних, взаємопов'язаних заходів фінансово-економічного, 

організаційно-правового, виробничо-технічного і соціального характеру, 

направлених на подолання фінансової кризи на підприємстві й 

відновлення або досягнення його прибутковості та 

конкурентоспроможності в довгостроковому періоді.  

Особливе місце в процедурі санації займають заходи фінансово-

економічного характеру, що відображають фінансові відносини, які 

виникають у процесі мобілізації й використання внутрішніх і зовнішніх 

фінансових джерел оздоровлення підприємств.  

Головною метою фінансової санації є мобілізація фінансових ресурсів 

для: 

- відновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності; 

- формування фінансового капіталу для проведення санаційних 

заходів виробничо-технічного характеру. 

Фінансування санації може здійснюватися за рахунок: внутрішніх 

фінансових джерел (самофінансування), фінансових засобів власників, за 

допомогою кредиторів і (у виняткових випадках) за рахунок державної 

фінансової підтримки.  

За формальними ознаками розрізняють два види санації: 

- санація без залучення додаткових фінансових ресурсів на 

підприємство; 

- санація із залученням нового фінансового капіталу. 

Санація без залучення додаткових фінансових ресурсів (автономна 

санація) проводиться шляхом: 

- зменшення номінальної вартості капіталу підприємства 

(товариства); 

- конверсія власності у борг; 

- конверсія боргу у власність; 

- пролонгація термінів сплати заборгованості; 
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- добровільне зменшення заборгованості; 

- самофінансування. 

Санація із залученням додаткових фінансових ресурсів (зовнішня 

санація) передбачає: 

- безповоротну фінансову допомогу власників (альтернативна 

санація); 

- добровільне зменшення кредиторами суми боргу; 

- зменшення номінальної вартості статутного капіталу підприємства 

з можливістю подальшого його збільшення; 

- безповоротну фінансову допомогу персоналу; 

- емісію облігаційної позики або конвертування облігаційної позики 

в корпоративні права; 

- надання допомоги інвесторами в обмін на корпоративні права або 

інші права (користування нематеріальними активами); 

- отримання коштів бюджету на умовах бюджетної позики або на 

безповоротній основі; 

- залучення додаткових позик. 

Загально прийнято, що фінансове забезпечення санаційних заходів 

передбачає виявлення можливих додаткових внутрішніх джерел 

фінансових ресурсів, а при відсутності такої можливості або їх 

недостатності – до залучення коштів із-зовні. 

Такий розподіл джерел фінансування санаційних заходів за сферами їх 

мобілізації є загальноприйнятим. Як правило, виділяються внутрішні 

джерела, пов'язані з можливістю отримання прибутків від звичайної та 

надзвичайної діяльності, амортизаційних відрахувань, реструктуризації 

короткотермінової і довготермінової фінансової заборгованості, а також 

від операцій з власним капіталом, тобто проведення відповідних операцій 

із власниками (засновниками). Залучення фінансових ресурсів 

підприємств, що перебувають у фінансовій кризі, із-зовні, у більшості 

випадків, не є доступним, але можливим. Із зазначеного вище переліку 

можливих зовнішніх джерел фінансування санаційних заходів найбільш 

реальними є теж операції, які стосуються власного капіталу та коштів 

засновників. Можливість підприємства-боржника задіяти інші зовнішні 

джерела фінансових ресурсів, без втрати контролю над капіталом, є 

незначною. 
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Нова геоекономічна реальність  
 

З 2013 року ведуться переговори про створення зони вільної торгівлі 

між США і Європейським Союзом. Провідні політики ЄС вважають угоду 

про вільну торгівлю з США простим і недорогим засобом стимулювання 

економіки в умовах майже семирічного економічного спаду. Постійно 

зростаюча економічна могутність Китаю, який вийшов на перше місце за 

обсягами ВВП в світі, дає додатковий стимул для цієї угоди. Майбутня 

угода про Трансатлантичне торгове та інвестиційне партнерство 

(TransatlanticTradeandInvestmentPartnership)гарантує, що саме американці 

та європейці, а не китайський уряд, будуть встановлювати стандарти з 

безпеки продукції та захисту інтелектуальної власності в наступні роки. 

Після створення ВТО в 1995 році проект створення зони вільної торгівлі 

може стати найбільш амбіційним і масштабним. Фінансова криза 2007-

2009 років і наступна рецесія посилили протекціоністські заходи в 

національних економіках, що призвело до зниження потенціалу світової 

торгівлі на 3%, що є еквівалентом суми в 350 млрд. євро. Нині в 

торговельних відносинах США і ЄС відбуваться парадоксальне поєднаня 

двох протилежних принципів. Принцип членства у ВТО, що передбачає 

пріоритет ліберальних ідей і вільної торгівлі суміщається з 

меркантилістською прихильністю до захисту власних виробників і ринків 

від іноземної конкуренції під будь-яким приводом.  

Цілью угоди є не лише ліквідація ввізних мит, але також узгодження 

правил, що регулюють торгівлю окремими товарами (автомобілями, 

ліками, медичним обладнанням тощо). Саме на узгодження цих правил 

витрачається багато часу американською та європейською делегаціями. 

Влада США і ЄС має надію, що зміст майбутньої угоди буде створювати 

тиск на Японію і великі країни, що розвиваються, примушуючи їх 

прийняти узгоджені правила за їх сценарієм.  
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На США і Європейський Союз припадає приблизно 40% обсягів 

світового ВВП і світової торгівлі. Реалізація угоди, за оцінками експертів, 

може забезпечити додатковий приріст обсягів ВВП ЄС на 0.5%, а ВВП 

США на 0.4%. Окремо слід відзначити факт, що ЄС і США намагаються 

створити трансатлантичну зону вільної торгівлі після понад десяти років 

зменшення значення взаємного товарообороту. Одним з факторів цього 

явища стало введеня європейської валюти. Введення євро, за даними 

Євростату, супроводжувалося падінням частки експорта ЄС в США з 27% 

в 2002 році до 17.5% в 2011 році і частки імпорта ЄС з США з 19% в 2002 

році до 16% в 2011 році. Відповідно падіння частки експорту СЩА в ЄС 

склало з 21% в 2002 році до 17.5% в 2011 році, а частки американського 

імпорту з ЄС з 19% в 2002 році до 16% в 2011 році.  

Згідно з переконаннями європейських економістів, угода між ЄС і 

США стане безкоштовною програмою стимулювання економічного 

зростання. Європа і Північна Америка практично позбавлені можливості 

стимулювати економіку за допомогою державних коштів, оскільки їх 

просто немає. Угода, в якій передбачено вільне переміщення товарів, 

послуг, а також уніфікація норм, стандартів не лише у сфері виробництва, 

а й у сфері інвестування, фінансових і банківських послуг, може виконати 

таку функцію. Тарифи на товари, що переміщуються між США і ЄС, і нині 

знаходяться на надзвичайно низькому рівні – в середньому 3-4 відсотки 

(від 2.7 до 7). Але економія від ліквідації тарифів буде значною, оскільки 

загальний обсяг торгівлі великий. Навантаження на бізнес значно 

знижується. Наприклад, європейські хімічні компанії за експорт своєї 

продукції в США перерахували в американську казну в 2010 році 700 млн. 

євро, американські хімічні компанії перевели в Брюссель 1 млрд. євро. 

Економія на тарифах по продажу американської авіатехніки може скласти 

близько 450 млн. доларів на рік. Знизяться витрати у всіх галузях. 

Ліквідація нормативних протиріч дасть можливість європейським 

автовиробникам не розробляти особливі версії одного й того ж автомобіля 

для американського і європейського ринків. Це дає можливість економії 

декількох сотень доларів на виробництві одного автомобіля. Така ж 

ситуація і з фармацевтичними препаратами.  

Але на шляху до узгодження положень майбутнього договору є багато 

перешкод і факторів. Одним з таких факторів є сама структура ЄС, що 

складається з 28 країн, що не гарантує згоди по окремих пунктах угоди. 

Експерти вважають, що Франції буде важко відмовитися від національного 

контроля за сільськогосподарською продукцією і від системи підтримки 

національного кінематографу. В 1998 році саме Франція завадила 

підготовці трансатлантичної торгової угоди. Французький уряд хоче 

взагалі повністю винести область культури за межі переговорів з США, 

погрожуючи заблокувати їх своїм вето.  
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Європейці виступають проти прийнятого США споживання генетично 

модифіковани сільськогосподарських культур і продуктів, отриманих від 

клонування тварин. Європейці занепокоєні тим, що птиця на 

птахофабриках в США миється хлорованою водою, а тварин 

підкормлюють з добавками гормону ростарактопаміна. ЄС заборонив 

імпорт гормональної яловичини з США через занепокоєння, що 

споживання такого мяса може викликати захворювання у людей. На 

Євросоюз не вплинуло навіть рішення Всесвітньої Торгівельної 

Організації, яка визнала дії ЄС неправомірними. Американці розглядають 

генетично змінені продукти нарівні з усіма іншими 

сільськогосподарськими продуктами. В ЄС діє сувора дозвільна система 

для ввозу кожного нового такого продукту, яку майже неможливо обійти. 

Американці, в свою чергу, занепокоєні природними бактеріями із 

специфічних французьких сирів та із імпортованої яловичини. Ще один 

фактор – небезпека епідемії «коров‘ячого сказу». У списку європейських 

товарів, що попали під санкції, значаться французький паштет з гусячої 

печінки, вишневий сік, французькі гриби трюфелі, шоколад, фруктовий 

джем, свинина, а також декілька видів клеїв, німецькі тканини. В 

американському чорному списку товарів по 24% відводиться продуктам з 

Німеччини і Франції, 21% – італійським, 15% датським. На них були 

введені 100% тарифні збори. І лише недавно стороні прийшли до 

компромісу – Європа підвищила квоту імпорту для натуральної 

американської яловичини, а США частково знизили митні тарифи.  

Іншим складним питанням є боротьба за субсидії для найбільших 

конкуруючих авіа виробників: Аеробус в Європі та Боїнг в США. Це 

найбільший і най триваліший конфлікт в історії ВТО, що виходить на 

рівень двосторонніх переговорів.  

Фінальний звіт Робочої групи вищого рівня визначає три головних 

сфери, з яких ведуться переговори: 1) розширення доступу на ринки 

товарів і послуг; 2) регуляторна політика і нетарифні бар‘єри в торгівлі; 3) 

правила, принципи і нові моделі співробітництва відносно спільних 

викликів і можливостей, а саме: захисту навколишнього середовища, прав 

інтелектуальної власності, електронної торгівлі, конкуренції, діяльності 

великого і середнього бізнесу, заходів по спрощенню процедур торгівлі. 

Експерти вважають, що до остаточного тексту угоди не будуть включені 

питання, культури, аудіовізуальна сфера, фінансові послуги (оскільки 

рівень стандартів в банківському секторі США вище європейського, 

суб‘єкти ринку обирають надають перевагу європейським стандартам) і 

робота портів. Енергія, сільське господарство, інвестиції і послуги – 

головні теми узгодження. У зв‘язку з подіями в Україні одним з головних 

питань є енергоносії. Європа намагається знизити залежність від Росії в 

енергетичному секторі і диверсифікувати джерела постачання 

енергоносіїв. Водночас перспектива поставок газу з США виглядає для ЄС 
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не дуже привабливою, оскільки здорожує вартість газу майже в 1.5 рази. 

Привабливішими для ЄС є перспективи постачання газу з Ірануі 

Туркменістану, через Іран. В будь-якому випадку для таких поставок 

необхідно побудувати інфраструктуру.  

Підписання угоди про Трансатлантичну зону торгівельного та 

інвестиційного партнерства створює нову конфігурацію у світовому 

господарстві. Країни-сусіди ЄС і НАФТА (США, Канада, Мексика) 

висловлюють занепокоєння можливим ускладненням доступу своєї 

продукції на ринки Північної Америки і Європи. Євросоюз на різній стадії 

веде переговори з понад 80 країнами про створення зони вільної торгівлі, 

оскільки це дає шанс долучитися до найбільшого економічного простору, 

де зберігається свобода прийняття рішень щодо третіх країн. Багато 

експертів вважають, що динаміка, яка виникне завдяки зближенню США і 

ЄС, дасть новий імпульс повільному переговорному процесу про 

лібералізацію всієї світової торгівлі. Інші ж дослідники вважають, що у 

випадку з повноцінною реалізацією угоди про Трансатлантичне торгове та 

інвестиційне партнерство між ЄС і США мова, насправді, йде про 

створення замкненого економічного простору. Вони занепокоєні тим, що 

розпад світу на економічні блоки, в дійсності, може закінчитися 

створенням нових перешкод на шляху світової торгівлі. Тобто мова, 

насправді, в даному конкретному випадку створення трансатлантичної 

зони вільної торгівлі ЄС-США йде не про «свободу торгівлі», а про новий 

протекціонізм. Мішанина з різноманітними регламентами, стандартами і 

нормами, яка створюється американцями і європейцями, перетворюється в 

більш серйозні бар‘єри на шляху торгівлі, ніж попередні тарифи. Існує 

небезпека того, що цей процес може закінчитися переорієнтацією 

існуючих товарних потоків, а не створенням нових. 
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Українська система виконання судових рішень та 
стандарти держав-членів Європейського союзу 

 

Можна погодитись з  поглядами українських та зарубіжних 

спеціалістів, про те, що заради зміцнення верховенства права в Україні 

необхідно провести системну реформу органів, що здійснюють примусове 

виконання судових рішень, матеріально-правового регулювання та 

процедури виконавчого провадження, але наявність системних проблем у 

системі державної служби України в цілому,  дає підстави зробити 

висновок про те, що час для докорінної реформи системи виконання 

судових рішень ще не настав. Тому щоб Україна у коротко- та 

середньостроковій перспективі стала дійсно європейською державою їй 

необхідно вжити наступних заходів: щодо вибору на посади державних 

виконавців,  впорядкування їх повноваженнь та механізмів контролю й 

нагляду за діяльністю державних виконавців. 

 Чинним українським законодавством передбачено певні вимоги до 

кандидатів на посади в органи державної виконавчої служби [4, с. 62]. 

Проте, важка і конфліктна праця в умовах неналежного фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення державної виконавчої служби і 

низький рівень заробітної платні, зумовлюють нестачу кадрів і високий 

рівень їх плинності. 

  Певна річ, що запровадження системи підвищення рівня кваліфікації, 

тестування фахівців ДВС є об‘єктивною необхідністю в сучасних умовах. 

Інформатизація процедури виконання рішень, необхідність роботи з 

різними базами даних вимагає наявності у державних виконавців 

спеціальних знань та навичок, існування системи перевірки цих знань, а 

також високого рівня особистої відповідальності. 

 Відповідно до ст. 8 Закону України «Про державну виконавчу 

службу» [1] державним виконавцем може бути громадянин України, який 

має юридичну освіту та здатний за своїми особистими і діловими якостями 

виконувати покладені на нього обов‘язки. До претендентів на керівні 

посади в органах ДВС ставляться додаткові вимоги: постійне проживання 
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на території України понад п‘яти років та стаж роботи юристом понад 

трьох років. 

Із наведеного вище переліку лише особисті та ділові якості кандидата 

на посаду потребують перевірки, оскільки всі інші відомості можуть бути 

підтверджені відповідними документами. Щодо перевірки особистих і 

ділових якостей кандидата, то в Україні ця перевірка має суто формальний 

характер.  

Натомість, у європейських країнах перевірка особистих і ділових 

якостей кандидата на посаду судового виконавця здійснюється більш 

ретельно. Це обумовлено тим, що судові виконавці є розпорядниками 

чужого майна, тому повинні мати високий рівень довіри серед учасників 

виконавчого провадження та суспільства. Наприклад у Болгарії, Румунії, 

Словенії, Угорщині, встановлено ряд додаткових вимог до кандидатів на 

посади в органах, які здійснюють виконання юрисдикційних рішень, а 

саме:  підлягають перевірці відомості, що кандидат не перебуває на 

поліцейському обліку, що його не було визнано банкрутом, перевіряються 

відомості щодо репутації кандидата через систему рекомендацій та 

співбесід. Так у Словенії та Угорщині запроваджено екзамени з метою 

перевірки професійного рівня виконавця, а в Румунії така перевірка 

здійснюється ще й на відповідність працівника займаній посаді. В цих 

країнах створено професійні Палати судових виконавців. Серед багатьох 

функцій Палати – право дорадчого голосу при рекомендації кандидата на 

посаду виконавця. 

Але деякі кроки щодо перевірки кандидатів на посади державних 

службовців було, все ж таки,  зроблено Україною в січні 2012 року, коли у 

рамках боротьби з корупцією в органах влади Указом Президента України 

від 25 січня 2012 року № 33/2012 затверджено Порядок організації 

проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують 

на зайняття посад, пов‘язаних із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування [3]. 

Роботу державних виконавців ускладнено неналежним рівнем 

матеріального забезпечення  ДВС: нестача оргтехніки, транспортних 

засобів, коштів на пальне, належне обслуговування оргхехніки тощо. У  

багатьох сільських місцевостях, де виконавчі дії мають вичинятися на 

значній відстані від місця знаходження відділу державної виконавчої 

служби, відсутність транспортних засобів майже унеможливлює 

виконання. Отже, неналежне матеріальне забезпечення значно погіршує 

умови праці державних  виконавців, тим самим гальмує популяризацію 

професії. 

 Без радикальної зміни принципів фінансування та матеріально-

технічного забезпечення державної виконавчої служби, запровадження 

систем і форм оплати праці та визначення винагороди, що стимулювали б 

роботу державних виконавців щодо успішного виконання рішень і суттєво 
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збільшило б доходи виконавців, не доречно говорити про підсилення 

вимог до кандидатів на посади, запровадження конкурсного відбору та 

кваліфікаційних іспитів. За умови впровадження комплексного підходу 

щодо розв‘язання цієї проблеми можна очікувати позитивний результат. 

 Необхідність у створенні системи підготовки державних виконавців 

зумовлено об‘єктивними причинами. В сучасних умовах державний 

виконавець, крім загальних юридичних знань, повинен мати високий 

рівень підготовки щодо користування державними реєстрами та будь-

якими електронними базами даних, швидкого пошуку інформації про 

боржника, вміти правильно і достовірно вносити інформацію про 

боржника в реєстри. Відповідно до Інструкції «Про затвердження 

організації примусового виконання рішень»,  дані щодо виконавчих 

документів, що надійшли до органу державної виконавчої служби, та 

подальшого виконання відкритих виконавчих проваджень підлягають 

обов`язковому занесенню до Єдиного державного реєстру виконавчих 

проваджень.  Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру 

здійснюється державним виконавцем або уповноваженою посадовою 

особою органу ДВС [2]. 

Отже, з  метою забезпечення належного рівня фінансування, 

матеріально-технічного забезпечення державної виконавчої служби, 

збільшення оплати праці державних виконавців та підвищення рівня 

престижності професії, необхідно запропонувати скасувати виконавчий 

збір, що стягується з боржника за невиконання рішення у добровільному 

порядку і є джерелом коштів виконавчого провадження, та запровадити 

замість нього оплату виконавчих дій за рахунок учасників виконавчого 

провадження, в інтересах яких діє державний виконавець. 

У системі підготовки та підвищення рівня кваліфікації державних 

виконавців необхідно запровадити: 

– у вищих юридичних навчальних закладах – навчальний курс із 

виконавчого права та конкурсного провадження (провадження у справах 

про банкрутство); 

– у вищих навчальних закладах або на курсах підвищення кваліфікації 

при Міністерстві юстиції України – низку спецкурсів із практичних 

аспектів виконавчого провадження в рамках обов‘язкової програми 

підвищення кваліфікації державних виконавців ; 

– перед призначенням на посаду – проходження обов‘язкового 

тестування та екзаменації з метою перевірки отриманих знань. 
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Механізми управління сфери фізкультурно-
спортивних послуг  

 

Пошук шляхів підвищення ефективності управління фізичною 

культурою і спортом є завжди важливим, а в період становлення 

державності України ; особливо. 

Необхідність зближення фізичної культури і спорту з іншими сферами 

діяльності визначається державою як один з найважливіших напрямків 

подальшого підйому масовості, як соціально-економічна закономірність її 

функціонування і розвитку. 

Особливо актуальне розв`язання даної проблеми в умовах переходу 

економіки на ринкові відносини. У зв'язку з цим, важлива роль 

приділяється регіонам та їхнім органам управління, суть роботи яких 

полягає у забезпеченні розвитку нових суспільних відносин, в тому числі у 

сфері фізичної культури і спорту. 

Це підтверджується законодавчою і нормативно-правовою базою, що 

відображає питання розвитку фізичної культури і спорту в Україні. У 

таких документах, як Концепція подальшого розвитку фізичної культури і 

спорту; (1997),  Матеріали засідань Національної Ради з питань 

молодіжної політики при Президентові України; (1997), Матеріали 

Парламентських слухань з питань фізичної культури і спорту; (1998), 

указується на посилення діяльності Державного комітету України з 

фізичної культури і спорту і його нижчими ланками (обласних управлінь, 

міських і районних комітетів з питань фізичної культури і спорту ) у 

розв`язанні тих цілей і завдань галузі фізичної культури і спорту, що 

поставлені державою. Тому навыть реформування системи вищої школи та 

переміни, що відбуваються в галузі фізичного виховання, виразно 
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окреслюють проблему підготовки професійних кадрів. Сьогодні чимало 

вищих навчальних закладів пропонують спеціальну освіту тим, хто хоче 

здобути фах у галузі фізичної культури. 

Фізична культура є одним із визначальних чинників суспільного життя 

світової спільноти, важливим елементом освіти, виховання, охорони 

здоров‘я, військової справи, професійно-прикладної підготовки, соціальної 

сфери, політики, економіки, мистецтва тощо. 

Формуючись у процесі розвитку людського суспільства, фізична 

культура чітко позначила залежність між підготовкою до праці та її 

результатами. Ускладнення змісту людської діяльності щоразу підвищує 

вимоги до рівня фізичної та психічної підготовленості. Функції фізичної 

культури виявляються також у постійному нагромадженні й передачі 

досвіду зі створення нових методів і засобів впливу на психофізичний стан 

людей. Цей досвід становить основу теорії фізичного виховання і спорту, 

що сформувалась у самостійний науковий напрям. 

Якщо фізична культура є засобом підвищення продуктивності праці та 

досягнення високого рівня суспільного виробництва, то останнє, в свою 

чергу, забезпечує відповідні умови (матеріальні та духовні) для розвитку 

фізичного виховання і спорту.Тож, враховуючи практичний досвід 

розвинутих країн світу, перед українським суспільством стоїть завдання 

створити оптимальні умови для сукупного поєднання усіх чинників різних 

складових фізичного, психічного, духовного й соціального здоров‘я, що 

призведе до соціального, біологічного та психічного благополуччя 

населення. Саме в цьому напрямку незамінною є роль фізичної культури і 

спорту. Для позитивного ефекту їх впровадження у повсякденний побут 

необхідно визначити державну стратегію формування здорового способу 

життя, для чого слід здійснювати постійний соціальний моніторинг та 

маркетинг, тобто включити спеціальні дослідження, на підставі яких 

визначити специфічні потреби населення. 

Необхідно також запровадити різноманітні програми територіальних 

громад за участю громадських організацій, що спрямовані на формування 

здорового способу життя. Однією з головних умов позитивного вирішення 

цих проблем є формування і реалізація державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту, лобіювання її на рівні органів місцевої 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, промислових і фінансових 

структур, засобів масової інформації.  Необхідно також підвищити рівень 

обізнаності різних верств суспільства щодо проблем здоров‘я та 

пропаганди здорового способу життя як загальнонаціональної цінності. 

Аналіз рівня охоплення населення масовим спортом у світі засвідчує, 

що українці у декілька разів поступаються за цим показником провідним 

країнам. В Україні до регулярних занять фізичною культурою і спортом 

залучено лише приблизно 13% населення, в той час як в розвинутих 

європейських країнах цей показник дорівнює від 21 до 50%.  
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Таким чином очевидно, що система управління сферою фізичної 

культури і спорту в Україні потребує серйозних змін, які останнім часом 

активно обговорюється в колі фахівців, на різноманітних нарадах . 

Окремих робіт, присвячених цій проблематиці, присвячено мало. Однак 

існує велика проблема у взаємовідносинах між управліннями, комітетами з 

питань фізичної культури і спорту та громадськими фізкультурними 

органами. Стара система управлінських відношень між ними порушена, а 

нова не дозволяє чітко регулювати їхню діяльність через те, що немає 

прямого підпорядкування тому ця проблема залишається актуальною і 

сьогодні. 
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в Україні в період непу 
 

Проблема кадрового забезпечення роботи серед національних меншин 

в Україні постала перед радянськими керманичами від початку приходу до 

влади. Формування вертикалі органів, що займалися національними 

проблемами, йшло від центру до низових структур. Хоч «вирощування і 

розвиток з пролетарських і напівпролетарських елементів місцевого 

населення молодих комуністичних організацій» вважалося провідним 

завданням щодо виховання «справжніх інтернаціоналістських 

комуністичних кадрів», через нестачу у кадровому забезпеченні на 

початковому етапі державного будівництва було дозволено 

використовувати всі лояльні до радянської влади елементи [1, с. 4].  

Розпочалося й створення в республіці керівних структур, що займалися 

національними питаннями в Україні. Замість передбачуваної (за зразком 

РРФСР) організації Наркомнаца рішенням ВУЦВК від 13 квітня 1921 р. 

був сформований Відділ національних меншин при НКВС України, що мав 

контролюючу спрямованість, працював у тісній взаємодії з аналогічним 
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відділом НКВС РРФСР та з Наркоматом у справах національних меншин і 

при вирішенні національних питань спирався на відповідні постанови 

ВЦВК та РНК РРФСР [2, с. 637-638]. Відділ, за подальшим зізнанням 

самого радянського керівництва, «більш чи менш значної діяльності... з 

правового, культурного і економічного розвитку, а також з обстеження 

потреб нацмен» не здійснив, так як його місцевий апарат не виходив за 

рамки губернського рівня і майже не був зв‘язаний безпосередньо з 

населенням [3, л. 5]. Тоді ж у республіці почали створюватися 

нацменоргани Наркомпросу. 

Суттєво позначалася на здійсненні кадрової стратегії розпочата у 1923 

р. політика коренізації. В Україні політика коренізації проходила у двох 

напрямках: українізації в масштабах всієї республіки та так званої 

«нацменізації» (тогочасний термін, що позначав задоволення соціально-

економічних та національно-культурних потреб некорінного населення). 

Переміни у підходах до вирішення національних проблем у зв‘язку із 

здійсненням в Україні політики коренізації призвели до структурних 

перетворень: постановою Великої Президії ВУЦВК від 29 квітня 1924 р. в 

якості дорадчого органу була створена постійна Центральна комісія у 

справах національних меншостей (ЦКНМ) при ВУЦВК. До її повноважень 

входило: участь у розробці й прийнятті всіх законів з національної 

політики, право дорадчого голосу в центральних установах при 

обговоренні питань, що торкалися інтересів національних меншин; 

збирання і вивчення матеріалів щодо їхнього економічного й культурного 

життя; організація друку національними мовами і розповсюдження 

найважливіших документів центральної влади; сприяння поширенню 

мережі навчальних закладів та видавництву періодичної, навчальної та 

художньої літератури національними мовами. На місцях при губернських і 

округових виконавчих комітетах створювалися бюро або секції 

національних меншин із штатними працівниками; однак до них могли 

входити й особи на громадських засадах. Крім бюро і секцій також 

призначалися уповноважені та інструктори у справах національних 

меншин [4, с. 203-204].  

Обмеженість повноважень ЦКНМ нерідко викликала організаційні 

проблеми, пов‘язані з появою з ініціативи місцевого керівництва (і без 

погодження з ЦКНМ) різноманітних апаратних структур, що займалися 

національними питаннями. На думку центральних органів, пристосування 

установ до обслуговування населення з числа національних меншин на 

практиці повинно було проявлятися у можливості звернення із заявами і 

отриманні відповідних довідок рідною мовою не шляхом створення 

позаштатних органів (як-то комісії, бюро, уповноважені, інформатори) або 

окремих штатів (так званих нацстолів), що нерідко організовувалися на 

місцях, а у вигляді загального пристосування апарату до такої роботи (як-

то, можливість звернення із заявами і отримання відповідних довідок 
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рідною мовою тощо). Такі перспективи посилювали значення підготовки 

відповідних кваліфікованих кадрів [5, с. 36]. 

Вкрай гостро стояла проблема мовної підготовки кадрів. 

Неналагодженість та непідготовленість владної вертикалі до врахування 

мовної строкатості населення значно ускладнювали умови праці 

робітників національних районних та селищних структур. А потреби 

знання декількох мов створювали подвійний, а то і потрійний мовний прес 

як для відповідальних, так і технічних працівників, рівень мовної 

підготовки яких, особливо низової ланки, часто був далекий від 

необхідного.  

Наявна неординарність умов впровадження радянського будівництва в 

національній сфері спонукала Раднарком УСРР за поданням ЦКНМ при 

ВУЦВК прийняти постанову від 3 червня 1926 р. про підвищення оплати 

працівникам національних районів, щоб стимулювати приплив здібних 

кадрів високої кваліфікації [6, с. 16]. Центральне керівництво також 

вдалося до збільшення терміну оволодіння українською мовою для 

працівників національних районів та сільрад, привертаючи при цьому 

увагу апарату середньої ланки до необхідності впровадження діловодства 

рідною мовою, а наркоматів – до підготовки відповідних кваліфікованих 

працівників [5, с. 36]. Однак бажаних результатів ці заходи не дали.  

На заваді дієвості кадрових заходів стояв і вкрай низький професійний 

рівень спеціалістів, особливо низової ланки, який часто-густо не 

відповідав навіть мінімальним вимогам. Також фактором, що вкрай 

негативно впливав на ступінь кваліфікованості (у тому числі і мовної) 

управлінських кадрів, була текучість (спричинена цілою низкою факторів, 

в тому числі політичними міркуваннями). 

Отже, здійснення кадрової стратегії в національній сфері набуло 

неабиякого значення в ході запровадження політики коренізації та стало 

предметом практичного розгляду більшовицьким керівництвом під кутом 

зору загальних змін у національній політиці радянської держави. 
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Екологічне виховання студентів вищого навчального 
закладу як державно-управлінська проблема 

 

Екологічне виховання та інформування населення, екологічна 

підготовка кадрів названі в документах на Всесвітньому Самміті в 

Йоганнесбурзі одним із важливих і необхідних засобів здійснення 

переходу до сталого розвитку у ХХІ столітті всіх країн світу. Екологічна 

освіта є предметом інтересу і діяльності найповажніших міжнародних 

організацій. Сьогодні загальновизнано, що чим більше екологічно 

усвідомлені й обґрунтовані управлінські рішення на всіх рівнях 

(локальному, регіональному, національному, міжнародному), тим ближче 

ми до сталого, еколого-соціально-економічно збалансованого розвитку. 

Має панувати новий світогляд – екологічний, а екологічна освіта повинна 

стати одним із головних пріоритетів, що дасть змогу прийдешнім 

поколінням грамотно й ефективно розв‘язувати життєво важливі проблеми 

довкілля[1]. Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, 

спрямована на розвиток в студентів екологічної культури, це тривалий 

багатофакторний цілеспрямований процес формування екологічної 

свідомості й екологічної культури. До основних напрямів виховання у 

вищій школі відносять виховання розумове, духовно-моральне, 

працелюбне, економічне, естетичне, етичне, фізичне, екологічне, 

санітарно-гігієнічне. Завданнями екологічного виховання є постійне 

інформування студентів про проблеми природного походження та їх вплив 

на рівень здоров‘я населення країни і світу; інструктування їх з приводу 

поведінки у зонах різнорідних природних катастроф; залучення до 

поширення знань серед населення про бережливе ставлення до 

навколишнього світу; спонукання до примноження природних багатств; 

поповнення знань з екології шляхом ознайомлення з науковими та науково 

– популярними джерелами відомих вітчизняних учених тощо.  

 Виховна робота у вищих навчальних закладах складається з багатьох 

напрямів. Одним із них є екологічне виховання молоді. Питання 

екологічної освіти та виховання –одне з найважливіших питань на 

сучасному етапі ліквідації екологічної кризи, від вирішення якого 

залежить значною мірою оздоровлення соціально – економічного стану 

держави, відтворення природно-ресурсного потенціалу України. 

Глибокі економічні, політичні, соціокультурні зміни в Україні в кінці 

XX століття обумовили необхідність реформування системи освіти, що 
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призвело до значних змін в умовах функціонування вищого навчального 

закладу. Держава, залишивши за собою право визначати політику у сфері 

освіти, передала внутрішнім управлінським підсистемам вищого 

навчального закладу право вирішувати ряд питань, зокрема, пов'язаних з 

визначенням мети, змісту, форм і методів організації виховного 

процесу [2].  

У найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, 

присвячених проблемам навколишнього середовища і гармонійного 

розвитку людства велика увага приділяється екологічній культурі і 

свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію у світі, регіоні, 

на місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення 

різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження 

біосфери і цивілізації. 

Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну 

екологічну освіту. Екологічна освіта на порозі ІІІ-го тисячоліття стала 

необхідною складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку. 

Екологічне виховання та інформування населення, підготовка 

висококваліфікованих фахівців названі у програмних документах 

найвизначнішого міжнародного форуму в Ріо-де-Жанейро , присвяченого 

навколишньому середовищу і сталому розвитку, одним із найважливіших і 

необхідних засобів здійснення переходу до гармонійного розвитку всіх 

країн світу. Це положення підкреслюється і в останніх міжнародних 

документах (міжнародний звіт "Ріо+5", "Керівництво з підготовки 

національних доповідей про виконання країнами "Порядку денного на 21 

сторіччя" та ін.). Концепція екологічної освіти України як елемент 

концепції гармонійного розвитку держави набуває сьогодні ваги 

актуального і важливого державного документа [3]. 

Як показав аналіз вищезгаданих документів, державна політика в галузі 

екологічної освіти повинна базуватися на таких принципах: 

 розповсюдження системи екологічної освіти і виховання на всі 

верстви населення з урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів та 

особливостей соціальних, територіальних груп та професійних категорій; 

 комплексності екологічної освіти і виховання; 

 неперервності процесу екологічного навчання в системі освіти, в 

тому числі 

 підвищення кваліфікації та перепідготовки. 

Тому основною метою екологічної освіти є формування екологічної 

культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, 

фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, 

що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної 

цінності. Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути самостійним 

елементом загальної системи освіти, а з іншого боку, виконує інтегративну 

роль у всій системі освіти. 
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ВАЛЕОЛОГІЯ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

Дубовой О.В., 

старший викладач кафедри ФГД Інститута хімічних технологій, 
Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (м. Рубіжне)  

Україна, м. Рубіжне  
 

Влияние отбора новичков на качество занятий 
пауэрлифтингом 

 

Пауэрлифтинг (силовое троеборье) как один атлетических видах спорта 

всѐ больше привлекает студенческую молодежь. Между тем, важно 

отметить, что для зачисления в учебное отделение спортивного 

совершенствования недостаточно только личного желания, необходимы 

предварительная психофизическая готовность и определенная способность 

для занятий избранным видом спорта. Пауэрлифтинг – вид спорта, 

требующий высокой точности воспроизведения действий как системы 

движений, он развивает силу, выносливость, волю, формирует 

атлетическую фигуру. Цель исследования – разработка модели по 

оптимизации отбора новичков .для занятий пауэрлифтингом. Задачи 

исследования – определить способ и правила отбора. Исследовательская 

работа проводилось с участием студентов ранее не занимающихся 

силовым троеборьем. При анализе результатов нашей работы были 

определены пять правил отбора: 1) новичок должен иметь желание 

заниматься силовым троеборьем и обладать честолюбивыми намерениями 

побеждать на соревнованиях; 2) обладать достаточным уровнем силы, так 

как на соревнованиях определяется первоначальный квалификационный 

вес штанги; 3) атлету требуется высокий уровень развития силовой 

выносливости или потенциал к еѐ развитию, так как основная задача – 

поднять штангу с последовательным увеличением еѐ веса в трех подходах 

и в каждом из трѐх упражнений; 4) новичок должен обладать гибкостью, 

иначе невозможно правильное освоение соревновательных движений 

(присед, жим, становая тяга); 5) пауэрлифтеру необходима хорошая 

координация движений, например, целью в приседе является перемещение 

штанги вниз и вверх при одновременном сохранение равновесия тела на 

маленькой площади опоры. При этом координация движений 

пауэрлифтера затрудняется и в результате того, что атлет, согласно 

правилам соревнований, вынужден в каждом упражнении три раза менять 

вес штанги, что заставляет изменять состояние мышечных напряжений, и 

при такой ситуации возможно нарушение техники в целом. Внедрение 

модели по оптимизации отбора новичков, позволило студентам СГМУ, 
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участвуя на городских, областных, всероссийских и международных 

соревнованиях, становились чемпионами и призерами. За время 

педагогического эксперимента было подготовлено два мастера спорта (Л. 

Гришечкина, В. Шматов), пять кандидатов в мастера спорта (А.Володько, 

Д.Лялин, Д.Трофимов, М.Черненко, А. Бурматов) 

 

Лыженкова Р.С., 

старший преподаватель кафедры физическая культура 
Иркутского Государственного Университета Путей  Сообщения, 

Россия, г. Иркустк 
 

Необходимость использования современных 
методов в физическом воспитании с девушками 

 

Актуальность этой темы заключается в том, что современные методы 

педагогики очень важны в наше время, для эффективных занятий нужно 

уметь пользоваться и сочетать несколько методов педагогики. Массовость 

и всеобщность физической культуры обеспечивается обязательными 

программами физического развития дошкольников в детском саду; 

комплексной программой физического воспитания учащихся всех классов 

общеобразовательной и профессиональной школы; физической 

подготовкой в вузах, спортобществах, клубах и секциях здоровья; 

программами спортивных школ, секций, кружков, систематической 

зарядкой дома и на производстве. Между тем, каждый цивилизованный 

человек смолоду должен заботиться о своем физическом 

совершенствовании, обладать знаниями в области гигиены и медицинской 

помощи, вести здоровый образ жизни [1, с. 12]. Существуют 

специфические методы физического воспитания: методы строго 

регламентированного упражнения; игровой метод (использование 

упражнений в игровой форме); соревновательный метод (использование 

упражнений в соревновательной форме).С помощью этих методов 

решаются конкретные задачи, связанные с обучением технике выполнения 

физических упражнений и воспитанием физических качеств. 

Общепедагогические методы методы физического воспитания такие как, 

словесные методы; методы наглядного воздействия.Ни одним из методов 

нельзя ограничиваться в методике физического воспитания как 

наилучшим. Только оптимальное сочетание названных методов в 

соответствии с методическими принципами может обеспечить успешную 

реализацию комплекса задач физического воспитания. [2, с. 12] Так, 

задачу педагогики К.Д.Ушинский видел в «изучении человека во всех 

проявлениях его природы со специальным приложением к искусству 
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воспитания». Практические задачи педагогики заключаются в том, чтобы 

«открывать средства к образованию в человеке такого характера, который 

противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы человека от 

их вредного растлевающего влияния и давал бы ему возможность 

извлекать отовсюду только добрые результаты»[5, с. 13]. В настоящее 

время существует множество разнообразных научных методов педагогики. 

Основными из них являются: педагогическое наблюдение; 

исследовательская беседа; изучение школьной документации и продуктов 

деятельности учащихся; педагогический эксперимент; изучение и 

обобщение передового педагогического опыта.В практике физического 

воспитания целостный и расчлененно-конструктивный методы часто 

комбинируют. Сначала преступают к разучиванию упражнения целостно. 

Затем осваивают самые трудные выделенные элементы и в заключение 

возвращаются к целостному выполнению [6, с. 15]. 

Таким образом, можно сказать, что при физических нагрузках и 

занятиях нужно сочетать несколько разных методов, так же многие авторы 

считают что регулярное восприятие специально подобранной музыки 

улучшает кратковременную память а также повышает показатели 

вербального и невербального интеллекта.Музыкальный темп также имеет 

важное значение для воздействия на физическое и психическое состояние 

человека. Чем быстрее темп музыки, тем большее количество движений 

должно под неѐ выполняться, тем интенсивнее физическая нагрузка. 

Помимо согласования музыки с движением, следует учитывать 

активизирующее воздействие быстрой музыки на психику занимающихся 

и протекание обменных процессов. В свою очередь, музыкальное 

сопровождение в спокойном темпе влияет успокаивающе, снижает 

эмоциональное напряжение [4, с. 40]. Для наглядного представления о 

восприятии музыки на занятиях,и выяснить нравятся ли занятия в целом, 

было проведено исследование.Опрос проводился среди девушек в возрасте 

от 17 до 23лет из разных учебных заведениях г. Иркутска. 
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Исходя из результатов исследования можно сказать что занятия 

проходят в разнообразной форме но большая часть опрошенных на 

занятиях играют, на втором месте физические упражнения, а танцы на 

последнем Так же 62,7 % опрошенных нравится, как проходят их занятия, 

и ничего менять они не хотят. 23,5 % не нравится, с одной стороны очень 

многое зависит от преподавателя, но так же важно, чтобы у самого 

человека было желание и стремление познавать, что то новое и 

интересное. Многим нравиться, что занятия сопровождаются музыкой, 

быстрой и ритмичной.По результатам опроса можно сделать вывод,что 

нужно развивать заинтересованность студенток в занятиях, когда будет 

стремление обоих сторон заниматься плодотворно, на пользу себе и 

своему организму то и качество работы повысится.  
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Вплив  подружніх взаємин на формування у дітей 
образу майбутнього партнера 

 

Без сумніву родина є найближчим до дитини соціальним середовищем, 

котре вибірково та інтерпретовано доносить до неї соціальні настанови, 

організовує систему засвоєння норм і вимог, диференційовано сприймає та 

реалізує завдання, які висуваються соціальним середовищем. 

Існуючі в кожному суспільстві норми, цінності, культурні традиції 

формують визначені еталони уявлень про те, якими повинні бути чоловік 

чи дружина, батько чи мати, дідусь чи бабуся по відношенню до дітей, 

діти по відношенню до батьків. Саме у сім‗ї формується підґрунтя системи 

життєвих цінностей, на основі яких, згодом відбувається самовизначення 

особистості у суспільстві.  

З народження перебуваючи у сім‗ї дитина в першу чергу засвоює 

особливості партнерських взаємин, сімейні цінності, від яких залежить 

розподіл ролей, спосіб життя, лідерство, відповідальність і т.д. Шлюбно-

сімейні взаємини родини, подружні ролі, специфіка подружньої 

комунікації, погляди на виховання дітей успадковуються на свідомому та 

несвідомому рівнях і  проявляються в майбутньому у стосунках чоловік – 

дружина, батьки – діти. Спостерігаючи за подружньою взаємодією 

власних батьків, дитина поступово засвоює гендерні взаємовідносини між 

чоловіком та дружиною, які згодом впливатимуть на її власний вибір 

моделі взаємодії у сім‗ї [1]. 

 Зрозуміло, що подружні стосунки один із найважливіших компонентів 

сімейної системи, який формується під впливом психологічного 

мікроклімату у сім‗ї, особистісних властивостей і якостей членів 

подружжя, особливостей подружньої інтимної комунікації, 

міжособистісної взаємодії та ін. За своєю важливістю взаємини подружжя 

переважають інші типи відносин, в тому числі, і відносини між родичами. 

Саме батьки своєю подружньою та батьківською позицією, 

демонструють дитині ті зразки поведінки, установок і думок, які згодом 

оформлюються у певну модель, якій підпорядковане подальше доросле 

життя особистості. Яким виявиться, зрештою, подальший вибір партнера 
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залежить від того, що дитина бачила, пережила, відчула у подружній  

поведінці власних батьків. 

Логічно постає запитання: яким чином формується образ майбутнього 

партнера у дітей які виховуються у закритих установах та позбавлені 

впливу батьківської сім‗ї? Як стверджують дослідники І.Дубровіна та 

М.Лісіна спілкування дитини із кровними родичами не відіграє 

вирішальну роль у цьому процесі. Найважливішим вони вважають якісне 

забарвлення контактів дитини з дорослими, які піклуються про неї.  

З цього приводу В Дружинін виділяє дві основні гіпотези наслідування 

батьківської сім‗ї. Згідно із першою, подружжя відтворює у своїй сім‗ї ті 

засоби виховання, які використовували їхні батьки до решти сиблінгів, а 

не до них самих. Відповідно до цієї гіпотези найбільші труднощі повинні 

відчувати дорослі, які були єдиною дитиною у своїй сім‗ї. вони мають 

ставитись до дітей, як до своїх партнерів. За іншою гіпотезою: діти 

ставляться до інших так само, як батьки ставились до них у дитинстві [3]. 

Дані сучасної психології та психотерапії сім‗ї (В.Дружинін, 

Е.Ейдеміллер, К.Вітакер, Р.Шерман, К.Фредман, Л.Шнейдер) фактично 

підтверджують існуючу закономірність: дитина формує образ майбутнього 

партнера, ототожнюючи себе з дорослим своєї статі,  в той час як образ 

дорослого протилежної статі є орієнтиром у виборі подружнього партнера 

за принципом тотожності або протилежності. Відповідно в майбутньому у 

кожного з партнерів існує неусвідомлювана тенденція повторювати 

модель взаємин  батьківської родини у власній сім‗ї [2]. 

Дослідник Терман порівнюючи взаємини благополучних та 

проблемних подружніх пар, виявив, що на врівноваженість подружніх 

зв‗язків впливають: сприятлива модель шлюбу батьків, позитивне 

ставлення подружжя один до одного та щасливе дитинство. 

 Дещо відмінною, з цього приводу, є позиція І.Кона, який зазначає, що 

наступництво поколінь завжди вибіркове: одні знання, норми і цінності 

засвоюються й передаються наступним поколінням, а інші, котрі не 

відповідають умовам, що змінилися, відкидаються або трансформуються 

[5]. 

Таким чином, більшість дослідників визнають вплив системи сімейних 

та подружніх взаємин батьківської родини на формування у дитини образу 

та моделі майбутнього партнера. Але, оскільки кожна особистість 

розвивається, навчається та здобуває свій власний життєвий досвід, в 

першу чергу у мінливих соціальних умовах, вона отримує можливість 

адаптувати набуті у батьківській сім‗ї знання, норми, цінності, установки, 

поведінкові реакції у більш прийнятні для себе способи реагування, 

змінити образ бажаного майбутнього, а відповідно, отримує можливість 

приймати чи не приймати модель подружніх взаємин, побудовану на 

зразках отриманих у дитинстві. 
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В дитинстві формується ідеальний образ майбутнього партнера, який з 

часом стає чіткіший, оскільки постійно доповнюється дорослими 

враженнями. Ідеальний образ – це образ котрий стає своєрідним 

орієнтиром власного пошуку, те на що особистість опирається при виборі 

майбутнього партнера. Важливе місце у процесі формування у дитини 

образу майбутнього партнера займає гендерний вплив батьківського 

подружжя. Для дитини будь-якої статі, значущою є роль  батька-чоловіка і 

матері-жінки, що зумовлює формування відмінностей у виконанні ними 

ролей. Діти засвоюють соціальні норми поведінки, ціннісні орієнтації в 

процесі наслідування батьків та ототожнюють себе із  батьками своєї статі. 

Дитина орієнтується на приклад батьків, зразок виконання ними 

подружніх ролей, намагається стати такою як вони, засвоює особливості 

статеворольової поведінки [1;2]. 

За даними психологічних досліджень [1] найчастіше при виборі 

майбутнього партнера дівчата надають перевагу тому, хто, на їхню думку, 

найбільше схожий на «образ чоловіка» її дитинства, який формується у 

віці 5-8 років та наповнюється рисами тих чоловіків, яких дитина 

найчастіше бачила у цей період. Як правило, цим людьми є батько, дідусь 

або брат. Аналогічно відбувається і вибір хлопців. Більшість яких 

намагаються у особі майбутньої дружини виявити риси які нагадують 

«образ жінки» їхніх дитячих років.  

  Образ батька важливий для нормального психічного розвитку 

хлопчика. У випадку його несформованості у дитини виникають проблеми 

із статеворольовою ідентифікацією, формуються фемінні риси та якості, не 

проявляються функціонально-рольові особливості поведінки чоловіка. 

Якщо для дівчинки первісна тілесна єдність з матір‗ю є основою розвитку 

психології жінки, то відповідно для хлопчика  основою формування 

психології чоловіка є розрив первісної тілесної єдності з матір‗ю. Хлопчик 

повинен «піти» від матері, щоб відчути себе чоловіком, в той час як 

дівчинка повинна «полюбити» батька, щоб відчути себе жінкою [3]. 

 Дослідження питання впливу подружніх взаємин на подальший вибір 

дітьми майбутнього партнера [1] виявило, що 98% дітей-респонтентів 

хочуть частково наслідувати систему стосунків батьківської сім‗ї, 

мотивуючи це бажанням зберегти певні сімейні традиції, цінності, вміння 

проводити дозвілля, розуміння, підтримку та ін. Тоді як 78% респондентів-

батьків вказали своє небажання щоб сім‗я дітей була схожою на їхню, 

аргументуючи це тим, що у взаєминах часто виникають конфлікти, не 

високий рівень згуртованості та дружби. Лише 16% батьків вважають свої 

стосунки з партнером зразковими, у взаєминах панує любов, взаємоповага, 

турбота, саме тому вони  хотіли б щоб сім‗я дітей була схожою на їх сім‗ю. 

Також не високий відсоток батьківських подружніх пар вважають своїх 

партнерів ідеалами маскулінності та фемінності (25,49%), решта опитаних 

респондентів-батьків, взагалі не мають ідеалу, а акцентують увагу на 
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важливості для них певних якостей: господар (ня), люблячий (ча), 

працьовитий (та), турботливий (ва), щирий (ра) та ін. 

Цікавими виявились результати відповідей батьків-респондентів на 

запитання про частоту прояву батьками почуттів, ніжності та ласки один 

до одного у присутності дітей. Як виявилось лише 28,7 % роблять це 

доволі часто, 45%  – інколи, а 26,3 – не проявляють взагалі. При цьому 

30% батьків підтвердили своє постійне втручання у власний світ дитини, а 

70% – роблять це періодично. 

Таким чином, можемо стверджувати, що діти переймають батьківську 

форму поведінки, значущі якості системи подружніх відносин, статево 

рольової взаємодії, відповідно навчаючись чоловічої чи жіночої ролі, яку 

згодом несвідомо використовують у власному житті, не залежно від того 

подобається вона їм чи ні. 
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Формування професійного самовизначення 
учнівської молоді: теоретичний аспект 

 

Актуальність проблеми формування професійного самовизначення 

особистості в ранній юності зумовлена кардинальними соціально-

економічними перетвореннями, які відбулися в нашій країні в останні 

десятиліття. Такі зміни торкнулися, передусім, сфери професійної 

діяльності людини, її активності, цілеспрямованості та наполегливості у 

вирішенні питання фізичного та психічного забезпечення життєдіяльності 
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в жорстких умовах ринку праці завдяки правильно обраній професії, 

досконалого оволодіння нею та досягнення в майбутньому високих 

соціально-професійних стандартів. Крім того, нові економічні відносини 

вимагають від спеціалістів професійної мобільності, здатності швидко 

адаптуватися до мінливих умов праці й життя в межах регіонального, 

загальнодержавного та міждержавного ринку праці.  

Для вирішення означеної вище проблеми в галузі вікової і педагогічної 

психології були сформовані наукові школи, які створили підґрунтя для 

модернізації системи професійної орієнтації учнівської молоді. У цих 

працях (К.Альбуханової-Славська, Л.Анциферова, Б.Ананьєв, Л.Божович, 

Л.Виготський, Г.Костюк, О.Леонтьєв, В.Мясищев, С.Рубінштейн, 

К.Платонов) доведено, що джерела активності особистості є внутрішніми 

за своєю природою, які ще не розкриті та не реалізовані на певному 

віковому етапі психічного розвитку. Ці джерела активності, актуалізовані 

під впливом соціального середовища розвитку, виступають в якості 

головних детермінант професійного самовизначення особистості в ранній 

юності, пошуку нею шляхів професійної самореалізації після закінчення 

загальноосвітнього навчального закладу. Для конкретизації сутності цього 

положення проаналізуємо головні здобутки вітчизняних вчених у галузі 

психології розвитку особистості. 

Розпочнемо з аналізу психолого-педагогічних праць, які, на думку 

К.Платонова, виявилися у переорієнтації фундаментальних досліджень 

розвитку особистості з прихованої двохчленної формули S-R (стимул-

реакція) до тричленної схеми, яка включає в собі середню ланку й є 

домінуючою при визначенні та поясненні психологічної сутності буття 

людини [4].  

Як відомо, проти такої двочленної схеми, назвавши її „постулатом 

безпосередності‖, вперше почав заперечувати Д.Узнадзе, який поставив 

між стимулом і реакцією поняття „настанови‖ [5, с. 17]. 

У дослідженнях В.М‘ясищева в означену вище схему було введене 

поняття „ставлення‖, яке з поміж трьох головних категорій психічних 

явищ (психічні процеси, стани і властивості особистості) є визначальним у 

суб‘єкт-об‘єктних взаємовідносинах людини з людиною та людини з 

навколишнім середовищем [3]. 

Розробляючи теорію головної життєвої спрямованості людини 

Б.Ананьєв доводить, що під час трансформації психічних процесів у 

психічні стани і від них до психічних властивостей особистості, 

актуальними виявляються дослідження у цьому структурному ланцюгу 

також і інших ієрархічно пов‘язаних складових. До них, на думку 

дослідника, доцільно віднести психічні функції (сенсорні, мнемічні й ін.) і 

загальну елементарну мотивацію поведінки (потреби й установки) [1, с. 

239 – 246]. 

Поглиблення досліджень розвитку особистості з позиції трансформації 
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психічних процесів у стани, а згодом у властивості особистості, 

проведених у науковій школі Б.Ананьєва, було здійснено колективом під 

керівництвом В.Мерліна. Для цього було використано принципи розвитку 

великих систем у формуванні інтегральної індивідуальності особистості. 

Спочатку вченим було уточнено розуміння структури особистості, в якій 

виділялося дві підгрупи індивідуальних особливостей. Перша підгрупа, 

згідно позиції В.Мерліна, містить „властивості індивіда‖, які мають дві 

складові: темперамент і індивідуально-якісні особливості психічних 

процесів. Другу підгрупу структури особистості складають „властивості 

індивідуальності‖, яка містить у собі три складові: мотиви і ставлення, 

характер і здібності. Взаємозв‘язок виділених вченим складових визначає 

соціально-типове та індивідуально-особистісне у діяльності, а система 

різнорівневих зв‘язків між ними визначає специфіку діяльності 

особистості в конкретній ситуації. Домінуючою детермінантою розвитку 

інтегральної індивідуальності дослідник вважав невідповідність між 

індивідуальними властивостями різних ієрархічних рівнів. Згідно 

означеного вище положення розвиток особистості, на думку В.Мерліна, 

полягає в подоланні невідповідності між об‘єктивними вимогами 

конкретної ситуації та сформованими раніше індивідуальними 

властивостями суб‘єкта. За таких умов інтегральна індивідуальність, що 

опосередковується діяльністю, визначається як окремий випадок великої 

системи, яка складається з ієрархічного ряду замкнутих підсистем, вона 

саморозвивається та саморегулюється [2]. 

Отже, в працях Б.Ананьєва, В.Мерліна, В.Мясищева доводиться, що 

джерелом розвитку особистості є сама особистість, її активність, 

самостійність, ініціативність, творчість і відповідальність. 
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Аналіз деяких соціально-психологічних впливів як 
чинників почуття провини 

 

Для здійснення повноцінного соціального буття людині важливо знати, 

якими є дійсні наслідки її дій, бути відкритим до конструктивної критики, 

усвідомлювати, що іноді вона вчиняє егоїстично. Тому реакції інших 

людей, навіть якщо вони за змістом є негативними, важливі для нас. Однак 

навіювання почуття провини не сприяє розвиткові людини, це радше 

підкоряє її. Оскільки почуття провини дозволяє використовувати людину в 

якості об‘єкту маніпуляцій, позбавляє її можливості робити дійсно 

самостійні вчинки і робити дійсно самостійні вибори, важливим є аналіз 

шляхів навіювання переживання цього складного за наслідками 

емоційного стану.  

Ґрунтовний аналіз шляхів формування і передачі в соціально-

психологічній взаємодії різноманітних емоційних станів можна знайти в 

роботах представників психоаналітичної школи психології [1]. Описані 

авторами цієї школи психології такі механізми психологічного захисту, як 

проекція, ідентифікація, інтроекція, проективна ідентифікація та ін., 

дозволяють висвітлити причини і механізми формування в тому числі і 

почуття провини.  

Розуміння змісту наведених механізмів психологічного захисту 

дозволяє визнати, що часто люди, які намагаються свідомо чи несвідомо 

примусити інших переживати провину, не здатні відкрито визнати, що 

вони насправді є дуже сердитими, тобто вони бояться пережити і показати 

свій гнів і, відповідно, взяти за нього відповідальність. Тому їм простіше 

переключити увагу на поведінку інших людей і зробити їх причиною 

власних переживань, навіюючи тим самим їм почуття провини. Так само 

люди, буває, не наважуються пережити власні почуття смутку, печалі і 

болю і знаходять полегшення у тому, щоб віднайти причину власних 

негараздів у поведінці інших людей, спонукаючи їх до переживання 

провини за це. 

З іншого боку, якщо хтось здатен спричинити переживання провини, то 

варто визнати, що це проблема того, хто переживає це почуття. Тільки 
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визнавши це, людина здатна дійсно, по суті, вирішувати проблеми. 

Звинувачення інших у власних переживаннях, у тому числі і почутті 

провини, є шляхом до залежності і несамостійності. Саме тому 

неконструктивним виглядає виправдовування, адже воно передбачає 

визнання винуватості. На противагу виправдовуванню люди потребують 

дій з урахуванням їхніх дійсних почуттів, а також повідомлень про 

обмеження (кордони). Співчуття і визнання власних і чужих меж мають 

величезне значення для дійсно повноцінного осмисленого власного життя, 

яке не можливе без визнання права інших на життя з такими  ж самими 

характеристиками.  

Варто при цьому бути свідомими й того, що встановлюючи межі і 

набуваючи самостійності, людина ризикує. Ризикує, зокрема, розривом 

стосунків з тими, хто не витримає виклику брати на себе відповідальність 

за свої переживання і своє життя. Тому, обираючи такий шлях дійсного 

дорослішання, варто оцінити подібні ризики і у стосунках зі значущими 

людьми виходити з розуміння їхніх можливостей самостійно справлятися 

зі своїми переживаннями в усій їх повноті. 

Література 
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Психологическое бесплодие 
 

Физическое и психическое здоровье –  основное условие полноценной  

жизни каждого человека. До настоящего времени одной из актуальных 

проблем многих семей  является бесплодие  По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в мире от 60 до 80 млн. пар страдают 

бесплодием [2]. Бесплодие помимо экономических, социальных и 

медицинских последствий оказывает негативное влияние,  как на 

психическое и физическое здоровье супругов, так и  на их личные 

отношения. Об актуальности проблемы бесплодия свидетельствуют 

рекомендации Европейской конференции по населению, согласно которым 

правительства стран при проведении социальной и семейной политики 

обязаны принимать меры, направленные на ликвидацию бесплодия (ВОЗ, 

1993). Таким образом, бесплодие следует рассматривать как 

общегосударственную проблему [4; 8]. 
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На практике акушеры-гинекологи, при обследовании  пациентов 

страдающих бесплодием  часто ставят диагноз – «бесплодие неясного 

генеза». Сложность адекватной диагностики возникает тогда, когда при 

обследовании пациента  выявляются лишь незначительные нарушения,  

механизм их неясен и нельзя исключить наступления беременности. 

Несмотря на то, что большинство акушеров-гинекологов отмечают, что у 

подавляющего большинства женщин, с жалобами на бесплодие, имеются  

психологические проблемы (недостаточность социальной адаптации, 

инфантильность, эмоциональная неустойчивость, конфликтность, 

тревожность, заниженная самооценка, подавленная агрессия), алгоритма 

диагностики и лечения этой проблемы у них нет [7; 12]. Психологические 

факторы, которые как правило, имеют субъективный характер могут 

вызвать нарушения интегрирущей и регулирующей  функции центральной  

нервной системы и гормональные сдвиги в  организме женщины.    

Психологи выделяют такое понятие как психогенное бесплодие -

стрессовую дисфункцию яичников. Часто причина бесплодия женщины 

имеет подсознательный характер, женщина не готова к беременности и 

боится ее наступления. Хронический стресс (финансовые трудности, 

интенсивный  учебный процесс, загруженность на работе и дома, 

переживание за близких людей, несложившиеся отношения с мужем, страх 

беременности, боязнь родов и др.) приводит  «защите от беременности», 

как от критического периода жизни. [6; 10].  Причиной бесплодия 

женщины может быть и очень сильное, осознанное желание иметь 

ребенка. В данном случае, после многих лет разочарований,  хроническое  

эмоциональное напряжение обуславливает  расстройство сексуальной 

сферы личности одного, или обоих партнеров, что может подавить 

способность к воспроизведению потомства [1; 3].  

Женщина, которая  хочет забеременеть постоянно обращается к 

врачам, проводит многочисленные медицинские исследования, что 

углубляет ее психологические конфликты.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что для выявления 

психологических проблем бесплодия  привлечение психологов может 

способствовать повышению результативности лечения бесплодия. В тоже 

время нельзя  абсолютизировать и  роль психического статуса.   

Проблема бесплодия требует системного подхода. Должно быть 

рекомендовано проведение комплексного лечения с участием  гинеколога 

и психотерапевта. Первоначально необходимо провести обследование у 

врача акушера-гинеколога и при диагнозе – психологического  

(идиопатического) бесплодия  надо обратиться к психотерапевту.  

Психотерапевт должен выявить и проанализировать внутренние 

конфликты и проблемы семейной пары, адекватно оценить уровень их 

физических и психических адаптативных  возможностей и в соответствии 

с выявленными нарушениями помочь семье решить эти проблемы. 
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Женщина  должна принять решение: оставить все как есть или изменить 

обстоятельства,  свои привычки, взгляды, установки  [5; 9; 11]. В конечном 

итоге психотерапевт должен помочь женщине достигнуть состояния, когда 

у нее будет не только стремление забеременеть, но и вера в реальность 

этого [5]. Последнее предусматривает раскрытие резервов, тренировку и 

совершенствование психических процессов бесплодной  женщины. 
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