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П ЕРЕДМ ОВА
У роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти
реальності», яка відбулася 19-20 жовтня 2015 року, прийняли участь понад
100 вітчизняних та зарубіжних науковців і дослідників.
Розроблена організаторами конференції концепція функціонального
аналізу сучасної культури в інформаційному, віртуальному просторі з
урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки
філософії, етики та естетики, теології, мистецтвознавства, культурології,
психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права
привернула увагу багатьох дослідників у вищезазначених галузях.
За увесь період проведення міжнародних науково-практичних
конференцій із заявленої проблематики ми мали честь ознайомитися з
працями понад 2400 науковців. Було видано 29 збірників наукових праць за
матеріалами конференції.
Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь період
роботи конференції утворилася активна група науковців, що із року в рік
приймають участь у наших наукових заходах, і нам, як організаторам, дуже
приємно, що деякі з них стали нашим партнерами, друзями, а, отже, ми
можемо фіксувати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації,
захист кандидатських і докторських дисертацій. І нам, безперечно, дуже
приємно відчувати свою причетність до ваших успіхів!
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. І цю позицію не завжди може поділяти
редакційна колегія.
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 філософських
та гуманітарних дисциплін,
ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне),
доцент, д.філос.н.

М.А. Журба

Завідувач кафедри гуманітарних
наук, ДЗ «ЛДМУ»,
доцент, к.філос.н.
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА
Віртуальна реальність: онтологічні, антропологічні,
метафізичні аспекти
Лебедев В.А.,
доцент, к.филос.н., кафедра философии и социологии,
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
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Виртуальные развлечения в исторической
перспективе
Виртуальная культура является явлением во многом уникальным.
Возникнув около 40 (по другим сведениям-50) лет назад, она в настоящее
время обладает развитой структурой, мемами и мифологией. Если
литературе, театру или кинематографу для этого понадобилось от сотни, до
многих сотен лет, становление виртуальной культуры в столь сжатые сроки,
коррелирующее с представлениями Поля Вирильо о возрастании скорости
по мере развития цивилизации, удивляет. Современные компьютерные игры
являются сложными произведениями культуры/искусства, совмещающими в
себе музыку, кинематограф, изобразительное искусство, литературную
часть (сюжет). Их влияние на все сферы жизни общества сложно
переоценить. Вместе с тем, этот феномен еще не получил должного
освещения в философской антропологии и философии культуры. Данный
доклад являет собой попытку рассмотреть возникновение виртуальных
развлечений, что поможет в дальнейшем более подробно исследовать
основные тенденции их развития и статус в культуре современного
общества.
Об истории появления видео- и компьютерных игр трудно говорить с
достаточной уверенностью по причине практически полного отсутствия
исторической литературы, посвященной данным явлениям. Тем не менее, ее
стоит проанализировать для понимания особенностей развития современной
культуры и ее дальнейших перспектив. Так, можно найти упоминания о том,
что операторов первых противотанковых управляемых ракет обучали с
помощью специально разработанных игр, что было связано с высокой
стоимостью первых ПТУРов [4, с.216].
Для понимания ситуации требуется сделать следующее замечание. Мы
считаем, что виртуальная реальность возникла раньше, чем видеоигры. Еще
до широкого распространения на всех уровнях электроники существовали
игры разного уровня и назначения, которые являлись механическими. Т.е,
создание мира, не имеющего прямых связей и референтов в физической
реальности, осуществлялось с помощью достаточно громоздких
электромеханических устройств. К ним относились и тренажеры для
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военных, и игровые автоматы. Примером последних могут быть японские
так называемые «патинко», пользовавшиеся громадной популярностью
среди рабочих и служащих, снимающие напряжение трудового дня и
отвлекающие от нелегких мыслей о повседневных делах [3, с.188]. Патинко,
являлись, пожалуй, первыми, наиболее простыми и известными
механическими игральными автоматами. Первым игровым автоматом с
видеоигрой (электронной) была космическая «стрелялка» «Galaxy Game»,
которая оказалась настолько популярной, что люди часами стояли в
очереди, чтобы играть в нее [2, с.73, 176]. Подобные конструкции были
чрезвычайно распространены по всему миру, в том числе и в СССР
(«Морской бой», «Охота» и т.д.), находились, главным образом, в крупных
торговых центрах и парках развлечений, получив на Западе название
«аркада».
Классические аркады 70-80-х – это первые видеоигры в том виде, как их
сейчас представляют себе. Вначале они были довольно простыми с
примитивной графикой, но при этом обладали увлекательным игровым
процессом. Со временем появились более развитые игры, такие как «Pong» и
«Space Invaders», которые во многом определили дальнейшее развитие
индустрии видеоигр [2, с.179].
Игровые автоматы во многом являются предками нынешних
виртуальных
развлечений,
заложив
их
основы
и
главные
сюжетообразующие линии.
На становление жанра виртуальных развлечений оказали влияние и
«некомпьютерные» феномены. В частности, здесь можно указать
настольную ролевую систему «Dungeons & Dragons» («D&D»). Первая ее
редакция вышла в свет в 1974 г. «D&D» позволяла разыгрывать
приключения группы персонажей разных классов с различными навыками
по определенным правилам. Значительную роль играло воображение
играющих, материальная составляющая сводилась к картам игровой
местности и кубику, бросок которого определял наступление того или иного
события.
На становление популярного жанра видеоигр «стратегия» оказали
влияние варгеймы – настольные игры с миниатюрами (фигурками солдат), в
которых с помощью игральных костей и специальных правил
регулировались передвижения войск, наносимые повреждения и т.д.
Первоначально они использовались в штабах для прогнозирования военных
операций, и лишь позже стали одной из популярных форм проведения
досуга на Западе. Известно, что одним из теоретиков варгеймов был
известный писатель-фантаст Герберт Уэллс.
Можно сказать, что точно так же, как и при создании ЭВМ, в развитии
индустрии виртуальных развлечений, наблюдался постепенный переход от
механических систем к электрическим, от десятичной системы счисления к
двоичной, от механического реле к электрическому. Перефразируя
5

Н. Винера, если в арифметическом исчислении была заложена возможность
развития его механизации от абака и арифмометра до современных
вычислительных машин, а в calculus rationator Лейбница содержалась в
зародыше machina rationatrix (думающая машина) [1, с.66, 71], но в
современном обществе наиболее востребованной оказалась «машина для
развлечений».
Литература
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Генограма та геносоціограма як шлях родоводу:
віртуальна подорож у власне минуле
«Можна з упевненістю стверджувати, що в своєму житті ми менш вільні, ніж
вважаємо. Однак, ми можемо відвоювати нашу свободу і уникнути фатальних
повторень у сімейної історії, зрозумівши складні хитросплетіння у власній родині».
Анн Анселін Шутценбергер
Ми є свідками дуже цікавої, але вкрай складної епохи становлення
постінформаційного (цифрового) суспільства: світ стрімко розвивається,
змінюється, динамізується, населення планети зростає у геометричній
прогресії, сучасна людина ледь встигає опанувати зміст власного сьогодення
– глобалізація задає нові правила існування. Нерідко забуваємо, хто ми є
насправді, яке наше коріння, якими були наші предки, у чому смисл і
завдання не лише власного, особистісного існування, а й численних
поколінь нашого роду, – адже ми є нащадками своїх батьків та усіх своїх
прадідів, через яких отримали безцінний дар життя. Історія на прикладі
великої кількості людських доль навчає, що «Іван, який не пам’ятає свого
родства» та його сімейні-родові гілки взагалі не мають майбутнього. Але, на
жаль, найчастіше у нас не вистачає часу і бажання чесно і відверто
подивитися в очі своєму родинному минулому, а також минулому своєї
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Батьківщини, яке складається з великої кількості сімейних історій родин
різних націй і народностей, що проживають на території сучасної України.
Берт Хелінгер висловив глибоку й красиву думку з приводу того, що
життя споконвічно тече через кожного з нас: від батьківського роду – до
дітей, усіх майбутніх поколінь, наповнюючи силою, енергією, диханням та
материнською любов’ю родове дерево. Від того, наскільки ми обізнані з
сімейною історією та вміємо шанувати свій рід, залежить якість нашого
існування у світі, можливість самореалізації, здійснення мрій, а також
долучення до особливого ресурсу життєвої сили-любові роду. Необхідно
пам’ятати, що у кожній людині через матір та батька з’єднуються дві великі
історії, зливаються два величезні роди – рід матері і рід батька, і якщо
дитина приймає та поважає своїх батьків, вона отримує могутню підтримку
власного роду, якщо ж відмовляється від родинних зв’язків з батьками, тоді
втрачає певну частину життєвої сили – сили свого роду.
Визначення генетично-родових впливів предків на життя людини
вивчають такі сучасні науки, як психогенеалогія, епігенетика, родологія,
сімейна терапія, системні сімейні розстановки, які у своїх дослідженнях
активно використовують методи «генограми» та «геносоціограми». Поняття
«генограма» у терапевтичну практику було введено у 1978 році сучасним
вченим-психотерапевтом Мурреєм Боуеном, який створив теорію семейних
систем, хоча методологічні дослідження сімейної генеалогії сягають праць
Ф. Гальтона, присвячених безпосередньому аналізу міжпоколінної передачи
індивідуальних інтелектуальних здібностей людини від батька до дитини.
Генограма-метод сімейної психотерапії, основою якого є інформація про
сім’ю у трьох поколіннях, яка символічно відображена у вигляді
специфічного графічного запису з використанням спеціальних знаків.
Генограма постає як суб’єктивна історія сім’ї у декількох поколіннях,
зібрана та впорядкована представником даної сім’ї на основі розповіді
рідних, з використанням доступних сімейних матеріалів (листів, фотографій,
документів). На відміну від родоводу, в якому відображена структура
родинних зв’язків, у генограмі головна увага приділяється відносинам між
родичами, тобто вона ніби сканує психічну реальність сім’ї. Таким чином,
генограма використовується як метод аналізу сімейної історії, яка досліджує
способи міжпоколінної передачі моделей певних видів сімейної поведінки,
зокрема, батьківської та подружньої, а також як спосіб визначення найбільш
значущих соціальних та психологічних факторів, які відбудовують чи,
навпаки, руйнують сімейні стосунки.
Геносоціограма як метод базується на соціометрічній концепції Я.
Морено й відображує соціометричні зв’язки, емоційне поле сімейних
відносин (взаємні симпатії чи антипатії членів родини), вона є «синхронною
картою сімейних подій» з фіксацією важливих емоційних зв’язків, яка
дозволяє проаналізувати макросистемний рівень функціонування родини, –
адже з покоління у покоління можуть передаватися наслідки колективних
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травм, невисловлені почуття й невиплакані сльози. Геносоціограма, по суті,
є тією ж генограмою, але з більшою глибиною опрацювання. Отже,
головною метою методики «геносоціограма» є отримання повної та цілісної
картини сім’ї на індивідуальному, мікро-, макро- та мегасистемному рівні
функціонування сімейної системи.
Наукову базу досліджень впливу батьків та предків на життя нащадків
заклали Вірджинія Сатир, Муррей Боуен, Анн Анселін Шутценбергер, Берт
Хеллінгер та інші. Сучасний французский психолог А. Шутценбергер
винайшла нову методику, яку назвала геносоціограмою, запропонувавши
складати карту подій на основі сімейного дерева. На великому клінічному
досвіді Шутценбергер показала, як «невидима лояльність сім’ї» змушує
багатьох з нас проживати життя, залишене нам у спадок предками, тобто
кожний з нас є носієм не лише індивідуальної, а й колективної пам’яті
предків – так званих «трансгенераційних зв’язків» (це визначення за
смисловою ознакою близьке «колективному несвідомому» К.Г. Юнга).
Отже, є два види передачі сімейного досвіду: свідоме (сімейні традиції,
звички, стиль життя, успадковані професії) та несвідоме («невиражене» або
«невисловлене», таємне, яке нагадує про себе у травмах, хворобах,
сновидіннях). У своїй відомій праці «Синдром предків» Шутценбергер
досліджує обставини життя та смерті, які повторюються у певному роді
протягом кількох поколінь та пов’язує цей синдром з «несвідомим сім’ї»,
яке незримо супроводжує кожну людину. Між поколіннями ведеться облік
боргів, «сімейних рахунків»: наступне покоління має борг перед
попереднім, причому відплатити його потрібно трансгенераційно – віддати
своїм дітям. Якщо покоління накопичують борги і несправедливості, новий
член родини вже під час народження отримує важкий спадок. Таким чином,
трансгенераційна передача є історичною підставою, що зв’язує покоління,
тобто на життя і розвиток людини найбільше впливає культура і доля її
предків. З покоління у покоління, від бабусь і дідусів, через батьків і
матерів, дітям передаються сімейні міфи і готові сценарії життя. Тому
головною метою психогенеалогії є виявлення дисфункціональних
міжпоколінних сімейних паттернів та запобігання повторення негативних
сценаріїв сімейної історії.
Німецький філософ, психотерапевт і богослов Берт Хеллінгер-автор
методу «системних сімейних розстановок», у своїх численних
терапевтичних практиках також доводить, що джерелом багатьох проблем
клієнта є життя предків: усі завдання, непрожиті до кінця сценарії або
невиправлені помилки минулого, передаються від роду до роду,
вплітаючись у життя нащадків.
Звернення до генеалогії власного роду сьогодні є актуальним і
необхідним питанням для кожної людини, воно дозволяє відчути й
зрозуміти власну цінність та унікальну ідентичність, пов’язану з
приналежністю до певної родини, роду, який вливається у великий
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людський океан життя. Кожна людина містить в собі 70% своїх предків,
тому вкрай важливо передати своїм дітям найкращі характеристики свого
роду. В кожному з нас тече кров наших прабатьків, які пережили війни,
голод, революції і ми маємо ними пишатися.
Психологи переконані, що нащадки наслідують не лише зовнішні ознаки,
таланти та хвороби своїх предків, але й у багатьох випадках – саму долю,
нерідко відповідаючи за гріхи своїх батьків, дідів і прадідів, представників
семи поколінь роду. Тому завдання кожної людини, яка бажає обрати свій
власний життєвий шлях,-проявляти активну цікавість до долі своїх предків.
Маємо пам’ятати про заслуги і перемоги батьків, брати з них приклад у
виборі власного розвитку та виховання наступних поколінь, а також
враховувати усі їхні помилки та невирішені проблеми, щоб уникнути
негативного трансгенераційного родового впливу на наше майбутнє.
Десь близько 100-50 років тому в українських сім’ях пам’ятали про своїх
дідів та прадідів, знали про важливі родові події: стіни кімнат прикрашали
великі фоторами зі старими фотознімками дорогих нам рідних людей –
трьох-чотирьох поколінь роду. Ця невимовна розповідь завжди дарувала
відчуття присутності усієї родини та її невидимої, такої необхідної кожній
близькій людині, підтримки у складному та непередбачуваному житті.
Співпричетність до чогось великого та значущого, що, на жаль, ми вже
втратили сьогодні…
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Криза ідентичності і процес десоціалізації особистості
в епоху неоінформаційного суспільства
Враховуючи поліваріативність оцінок ролі інноваційних технологій в
житті сучасної людини, можна виокремити дві крайні позиції. У
відповідності з першою позицією інтенсивний розвиток глобальних мереж
призводить до все більш посиленого процесу десоціалізації, який
проявляється у розриві соціальних зв’язків нашого сучасника. В даному
випадку спостерігається своєрідна криза ідентичності, яка небезпідставно
пов’язується із вторгненням глобальних мереж у звичайний ритм існування
постіндустріального суспільства. Тільки тоді індивід може бути кимось,
коли він включається у нескінченні потоки мережевих повідомлень. Хоча в
його голові залежність від Мережі виглядає зовсім по-іншому, він
намагається скерувати свої думки не навколо того, що він робить, а на
основі того, ким він насправді є або не є. Згідно із протилежною точкою
зору, проголошення зазначеної вище десоціалізації є недоречним:
інформаційне суспільство, заперечуючи традиційні соціальні відносини,
пропонує інші, іманентні, способи структурування соціуму. Для них,
насамперед, характерна орієнтація на постійну адекватність соціальної
структури тим цілям і стратегіям, які мають глобальні мережі у визначеному
просторово-часовому контексті.
Включеність у мережу може означати для користувача неминучість у
зміні власних звичок, приналежність до визначеної соціальної групи, вимогу
відшукати власні цінності, визначити стиль життя і коло спілкування, хоча
жодна з перелічених властивостей і досягнень не визначає особистісну
ідентичність індивіда. Наявність останніх тільки гарантує синхронність тих
перетворень, які відбуваються з користувачем, тим подіям, які реалізуються
в Мережі. Таким чином, сьогодні люди намагаються щоразу створити нову
власну ідентичність, ніж віднайти її, а така постійна зміна обличчя приховує
в собі небезпеку знеособлення. Збереження ідентичності в інформаційному
суспільстві – не тільки найсокровенніше бажання, але й безумовна вимога
Мережі.
Алгоритми, передані людиною комп’ютеру, повертаються до
користувача, а це породжує ситуацію знедуховлення її внутрішнього світу,
що може призвести до катастрофічного зростання самотності людини.
Розповсюдження комп’ютерів відкриває для людини простір зворотного
руху від раціонального до ірраціонального. Комп’ютер виконує роль
медіатора, і його застосовність тепер лежить у візуально-образній сфері.
Перебування у віртуальному просторі створює нові перспективи для «гри з
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ідентифікацією», дозволяє формувати власну віртуальну особистість або
запозичувати її у вигляді тих чи інших «аватар». Завдяки Інтернету
відбувається ефективне відчуження сучасної людини від цільової проектної
дії, наслідком якого є відмова від цілепокладання, самовизначення, роздумів
та ін.
У суспільствах, де індивіди мають більшу свободу вибору, люди чимраз
більше відкидають ту невелику кількість зв’язків, які їх поєднюють.
Небезпекою для таких суспільств, за свідченням Ф. Фукуями, є те, що
«люди раптом виявляють свою соціальну ізольованість, вони вільні
спілкуватися будь з ким, але нездатні взяти на себе моральні зобов’язання,
які поєднають їх з іншими людьми у справжні спільноти» [2, с.56].
Вивчаючи проблематику входження сучасного світу в епоху
інформатизації і комп’ютеризації, Х. Фрайєр описує декілька шляхів, якими
просувається негативний вплив сучасної інформаційної техніки. Перший –
це влада речей над людьми; другий – людина перетворюється на «гвинтик»,
яким управляють, і таким чином вона жертвує своєю свободою
«раціональному порядку»; третій спрямовує людину у бік тоталітарного
суспільства, підпорядковує людину світові речей і призводить до втрати нею
«екзистенціальної ініціативи», тобто сміливості жити на свій страх і ризик.
Виникнення технічної суперструктури пригнічує людину, а її досвід і
переживання стають вторинними, адже їх замінює штучне середовище. Як
зауважує А. Гелен, «спостерігається накопичення не справжнього життєвого
досвіду, а його сурогатів, а справжні культурні цінності замінюються
тиражуванням і модою» [1, с.99].
Таким чином, розвиток загальнолюдської культури, нові інформаційнотехнологічні особливості її розвитку вимагають формування творчої
людини, спроможної вирішувати проблеми, що виникають в ході
особистісної самореалізації і суспільного прогресу в цілому. Адже в умовах,
коли інноваційні технології завойовують все міцніші позиції в розвинутих
суспільствах, проблема самовизначення людини, її самості, здатності до
самостійного творення стає все більш актуальною. Тут йдеться не лише про
її збереження, а й про можливості подальшого розвитку власної унікальної
індивідуальності. А це, в свою чергу, вимагає вибору таких тенденцій
розвитку сучасних інформаційних технологій, в яких пріоритетом були б
загальнолюдські цінності, які не тільки змушують замислитися над метою
людського життя, а потребують мудрості і чутливості, яка виходить за межі
технологічних знань.
Література
1. Воронин А.А. Техника как коммуникационная стратегия. Вопросы философии
/ А.А. Воронин. – 1997. – № 5. – С.96-105.
2. Фукуяма Ф. Великий крах Людська природа і відновлення соціального
порядку / Ф. Фукуяма; пер. з англ. В. Дмитрук. – Львів: Кальварія, 2005. – 380с.
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Особливості прояву моральних цінностей при
зіткненні віртуальної реальності з мілітарною
практикою
Вплив віртуальної реальності, щодо існування якої у другому десятиріччі
XXI століття ніхто вже не заперечує, не зводиться до «подвоєння світу» на
фактичне, реальне буття людини в соціокультурному просторі та на штучно
створений в інформаційному суспільстві «замінник реальності». Один з
яскравих прикладів-символів такого замінника реального особистісного
буття з його радостями спілкування та стражданнями, широко поширеного у
сучасних мас-медіа, стала смерть відомої актриси, знайденої через кілька
місяців після зупинки серця, коли біля муміфікованого тіла ще працював
комп’ютер. Покійна до останньої хвилини була захоплена чи-то справжніми,
чи придуманими у лабораторіях відгуками на її творчість [1].
Вплив віртуального простору пошився на всі сфери соціального буття, не
менше, ніж на індивідуальне світосприйняття, на «колишні» моральні
цінності. Постало питання, особливо перед молоддю, нового смислу
дружби, прив’язаності, моральності, честі, достоїнства при спілкуванні
через соціальні мережі у зв’язку з проявами обману, психологічного тиску,
підміни понять чеснот. Це також один із проявів мужності, про яке І. Кант
говорив у «Критиці чистого разуму, як сміливість користуватись власним
розумом [2]. Для філософії це питання історичного розвитку та соціальної
обумовленості моралі.
Представляє інтерес проблема зміни і особливостей прояву найвищих
моральних чеснот в структурі бойової (мілітарної) моралі, таких як
мужність, звитяга, самовідданість у конкретних ситуаціях протиборства,
коли небезпека для власного здоров’я та життя вояка віддалена. Поштовхом
для дискусії, яка розгорнулась у США, став випадок нагородження орденом
за особисту мужність оператора «дрону» (фігура комбатанта не мислима у
категоріях «класичної» війни ще минулого століття, не кажучи вже за XIX
ст.). Знаходячись за тисячі кілометрів від місця бойових операцій, він,
завдячуючи досягненням науково-технічного прогресу у військовій справі,
зміг знищити стратегічно важливу ціль, а конкретно – одного із ватажків
озброєних ісламістських угрупувань [3].
Зовні ситуація нагадувала комп’ютерну гру із переліку так званих
«стратегій» (знов таки у термінології віртуального світу, бо значення цього
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терміну у військовій справі відповідальне, доленосне, загрозливе), але посуті, це було досягнення важливого бойового завдання, поставленого
командуванням у так званій «глобальній війні з тероризмом».
Раніше такі бойові завдання дійсно вимагали рішучих самовідданих дій,
потребували, спирались на рафіновані морально-бойові чесноти, як і на
майстерність вояків. Інший приклад також показовий: вперше зо останні 40
років історії британського ордену «Хреста перемоги» був нагороджений
«живий» молодший капрал Дж. Бехаріі за «реальний» героїчний
вчинок [3, с.347 ]
Принагідно щодо мужності згадаємо, що з майже півсотні спроб замаху
на життя фашистського диктатора і керівника агресивної воєнної політики
Гітлера жодна не мала успіху. За останню невдалу спробу у 1944 р. було
страчено сотні представників військової еліти вермахту, дипломат, посол у
СРСР граф Шуленбург, та інші патріоти своєї країни, які противились
фашистському режимові. Сама ця операція була екранізована і
романтизована у Голівуді (ще один прояв віртуального світу та його
культури) [4]. В реальному вимірі чеснот вояка невдача, на наш погляд,
корінилась у недостатній фактичній, реальній мужності безпосереднього
виконавця, який не став ризикувати власним життям.
Отже, раніше успіх та нагороди випливали з моральної зверхності над
небезпекою і не викликали особливих сумнівів щодо їх істинної цінності, то
тепер девальвація морально-бойових чеснот може відбуватись незалежно від
особистості вояка. Нагадаємо, що згідно із бойових традицій і мілітарної
культури, про які писали А. Гране [5], Й. Гейзінга [6], вітчизняний
дослідник В, Штоквиш [7], важила не перемога сама по собі, а прояв у ній
моральної зверхності та естетичної вишуканості Вояка-Лицаря.
На наш погляд нагороди за бойову (військову) майстерність та за
особисті моральні чесноти мають бути диференційовані. Висока мораль як
надбання людства, це таке його досягнення, яке має Абсолютний характер,
воно інваріантне у всіх ситуаціях морального вибору як Добро, і на думку
відомого мислителя Б. Вишеславцева виступає мірилом людськості [8].
Мислитель ще не знав феномену «віртуального світу», але й для
потойбічного, можливо, вищого за земний, небесного світу, шукав вічні
моральні чесноти, серед яких мужність займає почесне місце.
Література
1. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – May # 2, 2015. – 235p.
2. Кант І. Критика чистого разума./І. Кант // – М.: Думка, 1994 – 591с.
3. Цюрупа М.В. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, зміна
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Диверсификация образования как предмет
философского исследования.
Образование как социокультурный феномен, отражающий степень
познания и овладение человеком окружающего мира, является
интеллектуальной собственностью всего человечества. Обладая богатым
содержанием, оно ценностно по природе, многомерно в духовном
проявлении человечеством своих потенциальных возможностей и в тоже
время разворачивается в конкретном культурно-историческом контексте. В
понятии «образование» выражается предельная ориентация знаний
определенной эпохи, и представляет собой специфически предельный вид
теоретизирования.
Современные цивилизационные процессы подводят нас к тому, что
человека можно образовывать по-разному и цели преследовать разные. В
этой связи В.М. Розин выделяет два направления разворачивания
педагогического знания: «снизу» т.е. от разных педагогических практик, и
«сверху» т.е. от некоторых общих представлений, которые должны
интегрировать отдельные виды педагогического знания на самой разной
основе [1, с.37].
Понятие интеграции в сфере философии рассматривается как
восстановление, восполнение, как сторона процесса развития, связанная с
объединением в целое разнородных частей и элементов. В психологопедагогических науках она рассматривается в проблеме организации
целостного процесса обучения и реализации межпредметных связей.
Интеграция – это внутренняя взаимосвязанная и взаимообусловленная
целостность процесса обучения, обладающая свойствами, отсутствующими
у составляющих ее компонентов (целей, содержания, форм, методов и т.д.).
Сегодня мы наблюдаем нарастание неудовлетворенности образованием в
современном меняющемся мире. Почему же эффективное прежде
образование стало давать сбои? Если мы обратимся к понятию образование,
то это один из каналов реализации культурных норм. Чтобы образование
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действительно обеспечивало полный цикл воспроизводства культуры и
деятельности, необходимо вернуться в прошлое, посмотреть на настоящее,
максимально спрогнозировать будущее. Проследим историю того, как и с
какими последствиями входили в культуру те или иные новации, сколько
существовали, как реализовывались в меняющихся условиях.
Образование – один из оптимальных способов вхождения человека в мир
культуры, которая выражает меру его развития, меру цивилизованности. В
процессе образования человек осваивает культурные ценности, обретает
социокультурные нормы. Следовательно, образование-это практика
социализации человека, и реализация преемственности поколений. В разных
социально-политических условиях образование выступает стабилизирующим фактором между новыми социальными представлениями и идеалами
предшествующих поколений. Сохранение преемственности культурнообразовательной традиции и самобытности сложившихся систем ценностей
способствует их интеграции в систему мировых ценностей как элементов
макросоциума. Отношения между традицией и новацией в сфере
образования человека воплощают взаимосвязь между образованием и
культурой народов в целом. Система образования объединяет в себе
состояние, тенденции и перспективы всестороннего развития общества.
Очевидна актуальность разработки четкой стратегии образования, а
значит и долгосрочной программы основных действий, направленных на
достижение определенных целей, имеющих большое значение для судеб
страны и нации. В идеальном варианте стратегия образования подчинена
государству. В современной государственной политике Украины главные
цели не определены, их заменяет «курс реформ» – максимальное развитие
рыночных
отношений,
создание
нового
класса
сверхбогатых
предпринимателей и широкую социальную опору правящего режима –
средний класс.
Образовательный кризис в Украине принимает экстремальную форму.
Во-первых, он развивается в условиях системного кризиса всего общества,
во-вторых, государственное финансирование образовательной системы
сокращается с 1991г., в-третьих, некоторыми реформаторами насаждаются
западные образцы и именно те, которые обусловили перманентный кризис
образования. По нашему мнению, причины этого кризиса заключаются в
том, что существующие образовательные технологии, основаны на
принципах коллективизма и бескорыстной помощи, а эти принципы
оказываются не совместимыми с условиями рыночных отношений.
Преодоление образовательного кризиса возможно лишь на основе новой
парадигмы, которая представляет собой систему исходных принципов для
постановки и решения научных и практических задач, противоположных
принципам традиционной парадигмы.
Традиционная технология в качестве главной функции системы
образования выделяет подготовку к жизни, а новая технология
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-непосредственное включение подрастающего поколения в жизнь, а их
деятельность по преобразованию жизни рассматривается в качестве
основного средства собственного образования, формирования себя как
личности.
В
новой
парадигме
предполагается
непрерывность
подготовительных и основных процессов жизнедеятельности учащихся,
непрерывная связь с производством, с общественной жизнью. Система
образования, основанная на новой парадигме, отражает социальную
справедливость, гуманизм и демократию нового общества как его
сущностных характеристик.
Традиционный взгляд связан с пониманием педагогической и учебной
деятельности как непроизводственной умственной, совершаемой в
непроизводительной сфере. Педагогический труд выступает как один из
видов услуг, а учеба – как один из видов духовного потребления. Общее
образование, нацеленное якобы на всестороннее развитие, однозначно
противостоит «одностороннему» профессиональному, т.е. имеет место
жесткая разделенность производственной и учебной деятельности общего и
профессионального образования.
Среди принципов новой парадигмы ключевое значение имеют
соединение производительного труда с обучением и научно-поисковой
деятельностью, превращение образования в универсальную сферу, основная
цель которой – производство человека, а производство вещей лишь средство
достижения цели.
Таким образом, анализ категории «образования» раскрывает в ней
основные смысловые акценты, связанные с формированием образованного
человека; раскрытием пространства и времени как форм бытия образования,
которое является феноменом социальной формы движения материи;
формированием единого образовательного пространства.
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Социальное настроение как фактор повышения
конфликтности в современном украинском обществе
Независимое государство Украина сегодня сталкивается со множеством
новых цивилизационных вызовов. На рубеже XX и XXI вв. сформировалась
новая геополитическая картина мира. К современному миропорядку
человечество пришло благодаря таким факторам, как: усиление
однополярности; глобализация мировой экономики; поиск разными
странами своего места в новом мире, поиск идентичности и т.д.
К наиболее острым внутренним проблемам нашей страны можно отнести
затянувшееся военное противостояние в донецкой и луганской областях, а
также глубочайший экономический, политический и социальный кризис.
Уровень жизни населения интенсивно снижается на фоне стремительного
роста безработицы. Вынужденные переселенцы из восточных областей
остро нуждаются в помощи. Деградация базовых социальных институтов –
образования и воспитания, здравоохранения, культуры, а также
неэффективная гуманитарная политика обесценивают конституционно
закрепленные ценности социального государства. В таких условиях можно
наблюдать повышение уровня конфликтности в социуме. Украинский народ
отлично понимает, какую роль власть должна играть в сложившихся
условиях. Правительство обязано безотлагательно решать задачи, связанные
с повышением социальных стандартов, зарплат и пенсий, созданием новых
рабочих мест и прекращением военного противостояния. И хотя реализация
данных национальных приоритетов для всех является основной целью,
повышение уровня конфликтности в украинском социуме зависит не только
от ее достижения. С теоретической и практической точки зрения считаю
интересным выявить и проанализировать некоторые субъективные факторы,
способные деструктивно влиять на социальное настроение и повышать
уровень конфликтности в современном украинском обществе.
К сожалению сегодня социальное настроение преимущественно
наполнено деструктивными составляющими компонентами. Различные
социальные группы настроены крайне пессимистично. Многие люди
демонстрируют все признаки уныния, апатии, недоверия, подавленности,
отчуждения и равнодушия. В кризисном украинском социуме стало
проявляться слишком много жестокости, нетерпимости и агрессии.
Процесс проникновения понятия социальное настроение в научный
оборот проходил довольно противоречиво, что нашло отражение как в
отечественной, так и в зарубежной литературе [1]. Во многих работах
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философов, социологов и психологов при исследовании духовной жизни
постоянно предпринимались попытки выявить роль и значение настроения в
историческом процессе и его место в общественном сознании и поведении
людей. Против привязывания настроения к какому-нибудь конкретному
событию выступал С.Л. Рубинштейн, считавший настроение не
ситуационным психическим явлением, а личностным [2]. Настроение в
самом деле зачастую проявляется как свойство или результат
индивидуальных особенностей личности. Каждому человеку присуще или
какое-то одно устойчивое настроение или целая гамма определенных
настроений. В.М. Бехтерев отмечал, что настроение представляет собой
массовое явление. «Будем ли мы иметь перед собой случайно собравшуюся
толпу на улице или митинг, везде и всюду мы будем встречаться с
проявлением общественных настроений» [3].
Можно говорить о том, что все институты современной социализации в
большей или меньшей степени способствуют повышению уровня
конфликтности в украинском обществе. Результатами развернувшейся
информационной войны становятся новые вспышки фрустрации агрессии,
от самых простых линейных, до более сложных не линейных проявлений. В
наиболее простых и очевидных случаях граждане вымещают
неудовлетворенность властью на своем ближайшем окружении
родственников, соседей, друзей и коллег по работе. Незрелость украинской
демократии, проявляющаяся в отсутствии обратной связи между
гражданами и властью в свою очередь лишь усиливает эффект фрустрации
агрессии. В конце 1930-х годов была сформулирована ставшая впоследствии
широко известной в психологической науке гипотеза фрустрации –
агрессии. Ее авторами являются Н. Миллер, Д. Доллард, М. Дуб, Д. Маурер
и Р. Сиэрс.
Н. Миллер, Д. Доллард следующим образом сформулировали гипотезу:
наличие агрессивного поведения всегда предполагает существование
фрустрации и, наоборот, существование фрустрации всегда ведет к
некоторой форме агрессии.
Основные используемые в теории понятия определяются следующим
образом. Фрустрация – это любое условие, блокирующее достижение
желаемой цели. Агрессия определяется "как поведение, цель которого –
разрушить либо сместить фрустрирующий блок" [4, 5].
В информационном пространстве граждане сталкиваются не столько с
понятными негативными явлениями, сколько с не понятными,
противоречивыми, шокирующими и преднамеренно запутанными
фрагментами страшной украинской действительности. Деструктивное
влияние на общественное сознание связано не только с огромной
концентрацией информационного негатива, когда из обычных новостей
практически вытесняются оптимистичные жизнеутверждающие сюжеты.
Серьезный вред наносится преднамеренным запутыванием общественного
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сознания, которое теряя критерии оценки достоверности постепенно
лишается способности доверять. А ведь именно доверие и вера выступают
теми фундаментальными ценностями, в которых нуждается практически
каждый отдельный человек и человечество в целом.
Как показывает богатый исторический опыт людей можно воспитывать
по-разному. Для этого может быть избрана миро терпимая гуманистическая
парадигма или ее полная противоположность. Особенностью современной
социализации в нашей стране является активное транслирование огромного
количества разнообразных преднамеренно создаваемых социальных мифов
и стереотипов. Безусловно само по себе явление создания и
распространения социальных мифов и стереотипов не является новым.
Пожалуй оно всегда присутствует в общественной жизни. Однако именно в
современном информационном обществе массового потребления создание и
транслирование стереотипов превратилось в целую индустрию. Среди
множества разнообразных стереотипов особо выделяются т.н. стимуляторы
коммерческой рекламы товаров и услуг. Рассматривая такие стереотипы как
отдельную массивную группу псевдо-логических выводов и смыслов
возникает закономерный вопрос о том, какое влияние они способны
оказывать на общественное сознание. Конечно, существуют различные
мнения по данному вопросу. Тем не менее, вполне очевидным можно
считать тот факт, что в условиях не зрелой рыночной экономики и не
развитых правовых институтов в Украине потребители оказались
практически беззащитными перед лицом разнообразных правонарушений.
Огромное количество не качественных, вредных и опасных товаров и услуг
без стеснения и ограничений рекламируется и реализуется на украинском
рынке. Отечественное законодательство в отношении данных проблем пока
не урегулировано, правовые механизмы практически не работают, в связи с
чем отсутствует перспектива неотвратимости наказания за подобные
правонарушения. Что же касается влияния рекламных стереотипов на
общественное сознание, то оно представляется весьма многогранным.
С одной стороны обманутые жертвы рекламной манипуляции постепенно
становятся нигилистами и постепенно теряют способность доверять. В то же
время ощущение себя жертвами рекламного обмана у многих граждан
пробуждает потребность восстанавливать справедливость и внутреннее
равновесие. Но поскольку система отечественного правосудия пока не в
состоянии на должном уровне обеспечить защиту прав украинских граждан,
обманутые потребители фрустрируют накопившуюся агрессию, тем самым
повышая уровень конфликтогенности в социуме.
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Сакралізація тілесності людини засобами сучасних
психотерапевтичних методів як екзістенційна
проекція особистості в культурі
Стрімка тенденція розвитку особистості, регуляція взаємовідносин у
суспільстві під впливом процесу соціалізації та інтеграції активно
спонукають до вивчення філософсько-психологічних питань, а саме зв’язку
матеріальної та духовної сфери життя людини, формування її внутрішньої
картини світу та закономірностей впливу психічних процесів на
гармонізацію тілесного функціонування особистості.
Актуальність дослідження. Сучасні тенденції розвитку інтелектуальних
можливостей
суспільства,
які
супроводжуються
використанням
комп’ютерних технологій в усіх сферах діяльності, призводить до
зменшення значимості давньої формули «В здоровому тілі – здоровий дух».
Під впливом прагматичних пріоритетів сучасності людина втратила інтерес
до психосоматичних аспектів власного життя, що за останні роки призвело
до збільшення тенденцій депресивного стану у населення Східної Європи;
цей процес також характерний для України.
Тіло людини є матеріальним відображенням її емоційної сфери життя.
Придушуючи бажання та емоційні прояви, людина локалізує їх у тілі,
створюючи тим самим блоки й затиски на шляху трансформації життєвої
енергії. У тілі «закодовані» усі відчуті людиною стресові ситуації, емоційні
напруги. Сучасна психологічна наука визначає тіло, душу і дух людини
через призму єдиної системи, тому аспекти тілесності в психотерапії
набувають домінантного значення. Психотерапевти у нових підходах
намагаються відродити природний стан життя: впливаючи на тіло, вважають
вони, можливо також змінити і духовно-ментальну сферу життя людини. На
сьогодні існує безліч підходів до вивчення конгруентності тіла та
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свідомості. Більшість із них стали основою інноваційного методу в
психології – тілесно-орієнтованої терапії (ТОТ). Дослідження парадигми
психотерапевтичного підходу спираються на наукові праці зарубіжних
вчених-психологів:
Ч. Брукса,
А. Лоуена,
В. Райха,
І. Рольфа,
М. Фельденкрайза, А. Янова та вітчизняних дослідників-експертів:
В. Баскакова, А. Єрмошина, В. Нікітіна, М. Сандомірського та інших
відомих психотерапевтів. Тому метою та завданням даної статті постає
визначення особливостей впливу тілесно-орієнтованої терапії на
психосоматичний стан організму людини, доцільності використання
тілесно-орієнтованих методик у психокорекційній роботі, опис основних
класифікацій тілесно-орієнтованого підходу, а також дослідження
специфіки категорії «сакральної архітектури тіла» у зв’язку з тілесноорієнтованим підходом.
Історія вивчення інноваційного методу в психотерапії пов’язана з
проблемою узгодженості свідомості і тіла, з метою забезпечення
повноцінної самореалізації особистості як духовно-тілесної істоти.
Специфіка методу тілесно-орієнтованої терапії знаходить своє вираження у
культурологічному аспекті дослідження, зокрема спрямованістю на
розвиток етико-естетичних та екзистенціальних особливостей особистості,
зосередження на гармонізації внутрішньої картини світу людини, стимуляції
механізмів автокорекції суб'єктивних станів, усвідомленого пошуку
компенсаторних ефектів щодо психосоматичного дисбалансу.
Ключовим поняттям у даному дослідженні є тілесність як модус
існування людини. Проблематика її вивчення знаходить своє відображення
не лише у фізичних аспектах життя, але й у особливостях існування
свідомості. Проте у розумінні сучасної філософії та антропології тілесне
визначається як буфер між ментальністю та фізичним станом організму
людини. На основі такої тенденції можна стверджувати, що головною
проблемою психологічних звернень до спеціаліста є втрата відчуття
реальності людини із зовнішнім світом, в якому вона живе та співіснує. У
процесі соціалізації та негативних факторів впливу знижується чуттєвість та
сприйняття об’єктивної реальності, що позбавляє людське тіло можливості
концентруватися на переживаннях, емоціях; індивід поступово втрачає
здатність до «заземленості» та екзистенціальної опори, при цьому
збільшення об’єктних характеристик тіла призводить до зниження
суб’єктних. Тому великого значення у психотерапевтичному методі
набувають наступні завдання: формування навичок контролю, які
локалізуються в центрі головного мозку та зумовлюють потреби зняття
даного контролю; здатність до явища контактності, яке пов’язано з
усуненням недоліків налагодження зв’язків і вираженням власних почуттів;
формування життєвої опори, що зумовлене відчуттям реальності та
бажанням підтримки соціального оточення, в якому перебуває людина.
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Домінантного значення у вивченні впливу тілесно-орієнтованої терапії
відіграє специфічний метод «сакральної архітектури тіла» (САТ), який став
основою терапевтичних та духовних практик, орієнтованих на контроль
балансу розуму і тіла. Дана методика спирається на ідеї життєвої філософії
французького терапевта Наталі Дроен: вона спрямована на гармонізацію
усіх систем організму, поверненню тіла до його природного стану,
налагодження зони внутрішнього комфорту особистості та позитивне
ставлення до навколишнього світу. Варто зазначити, що в основі практики
«сакральної архітектури тіла» та психотерапевтичному методі ТОТ є багато
спільного. Якщо тілесно-орієнтована терапія має свою структуру і є
сукупністю психокорекційних технік (танцювальної техніки, експресивної,
театральні, дихальної), то сакральна архітектура тіла – маніфестує
центрованість взаємодії Духа і тіла, які є регулятором усіх психофізичних
проявів організму. Неможливо корегувати поведінку людини, споглядаючи
лише її зовнішні прояви, необхідно дослідити внутрішні механізми впливу,
які стали безпосередньою причиною експресії емоційного стану.
У своїх наукових публікаціях Наталі Дроен стверджує, що структура
будь-якої духовної практики залежна від законів природи, які
відображаються у певних філософських канонах: 1) тіло дається нам Богомтворцем: ми його не обирали; 2) дотримання закону «те, що вгорі, те саме й
внизу» (влада вищих божественних законів: у тілі верх завжди тримає низ);
3) у природному диханні закладений ключ до пізнання; 4) «рух на
вертикаль» (кістки скелету розташовані по вертикальній осі, а тканини
організму та м’язи функціонують вздовж сакрального скелету); 5) в основі
духовної практики закладена молитва; 6) «розвиток внутрішнього бачення»;
7) закон концентрації енергії в сакральних хребцях. Порушення одного із
перерахованих канонів може призвести до внутрішнього дисбалансу
особистості, зниження рівноваги між тілесною та ментальною сферою життя
людини.
Отже, сутність методики Н. Дроен – це вміння тримати тіло у суто
природному положенні, яке дарував людині Творець: необхідність «встати
на вертикаль», тобто правильно виставити скелет й тим самим отримати
доступ до вільного дихання, гарної циркуляції крові та відповідного за
тілесним призначенням положення внутрішніх органів і тканин; відродити
природну гнучкість суглобів та тонку чуттєвість усього тіла; усвідомити
власне тіло як Храм Душі та образу Божого; через рух та дихання відчути в
собі гармонійну взаємодію духовного й фізичного начала як запоруку краси
і здоров’я. Згідно ідей Н. Дроен, розпочавши діалог з Творцем, який
подарував людині прекрасне тіло, можна побудувати внутрішню красу, яка
поступово трансформується у зовнішню. Відтворивши тіло за Природним
Законом, людина може отримати відчуття фундаментальної основи
існування, сили, стійкості, стабільності, життєвої рівноваги. Сакральна
архітектура тіла – це духовна практика, спрямована на фізичне
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вдосконалення тіла та розвиток нових можливостей людського мозку,
розширення свідомості, це пошук дійсної краси, яка неможлива поза
духовним розвитком людини: «Якщо людина стає до себе неуважною, вона
нічого не знає про внутрішній зміст власного тіла, про цілющу силу
дихання, тоді старіння, врешті-решт, бере у полон – як зсередини, так і
зовні», – зауважує Н. Дроен. В. Райх, засновник тілесно-орієнтованої
психотерапії, який першим у світі розробив вправи для звільнення від
«м’язового панцира», так само вважав, що розправляючи, звільнюючи тіло
від давніх затисків, людина відновлює душу, розум, зцілюється й відкриває
свої справжні можливості, – і тоді її життя набуває зовсім іншої якості.
Останніми роками методи тілесно-орієнтованої терапії та сакральної
архітектури тіла разом з сучасними арт-терапевтичними тілесними
практиками набувають значного поширення в Україні та світі. Ці методи, як
ми з’ясували, є однією з форм психотерапії, яка передбачає використання
контактних прийомів у роботі з клієнтом, – з метою збереження
психологічних меж і динаміки трансферентних процесів, розвитку
чуттєвості та довіри до зовнішнього світу. Тілесні практики, як інструмент
пізнання наколишнього світу, мають власну історію розвитку, яка
характеризується
дослідженнями
вітчизняних
(Е. Вознесенської,
М. Егорова, В. Баскакого) та зарубіжних (Р. Фрегера, Д. Фейдимена,
К. Юнга, В. Райха) психотерапевтів: вчені стверджували, що «душа і тіло –
не окремі сутності, а одне і те ж життя», неусвідомлені потяги та бажання
закладені у несвідомому, а тому необхідно знайти шляхи для їхнього
повноцінного звільнення саме за допомогою тілесного вираження.
Підсумовуючи, важливо підкреслити, що у сучасних підходах зцілення й
психологічної адаптації людини у соціумі важливої ролі набувають
практики тілесно-орієнтованої психотерапії та сакральної архітектури тіла,
які повертають нас до давнього морально-естетичного ідеалу людської
досконалості – калокагатії: адже існування людини, як унікального
феномену, зумовлене безперервністю і нескінченністю суб’єктивних
можливостей самопізнання і трансформацій у пошуках сакральнотрансцендентних основ особистості як вищого призначення у світі.
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Семейная память о войне как источник
памяти исторической
Великая Отечественная война затронула каждый дом, в котором царил
мир и покой; каждую семью, в которой все хотели жить в теплоте и
спокойствии за своих детей, каждого мужчину, которого отрывали от своих
детей и жен, и отправляли на фронт отстаивать Отечество. Война осталась в
памяти у каждого пережившего ее. И вспоминать все те ужасающие кадры
войны можно только со слезой на щеке – за каждого убитого солдата, мать,
ребенка. Она разрушила не одну семью и утащила за собой не одну жертву.
Весь мир боролся против нацистской Германии, которая, как непрошенный
гость, ворвавшись в каждый дом, угрожала смертью.
Криворожье по праву можно считать регионом, где Великая
Отечественная война затронула каждую конкретно взятую семью. Я с
уверенностью так же могу сказать, что ужасы войны не оставили в стороне
и мою семью. В далеком прошлом моего семейного дерева было достаточно
родствеников, переживших войну. Подвиги моих прабабушек и прадедушек,
воевавших в те тяжелые годы, отстоявших свой дом, свою семью – навсегда
остались в обрывках моей памяти. Это и есть моя правда, моя исповедь,
изложенная на вечном – на бумаге. Да, именно вечном, поскольку, как
известно, рукописи – не горят. Не горят во времени, а воспоминания –
остаются. Поэтому предлагаю Вашему вниманию часть моей памяти, моего
сердца, моей души – часть моего дневника, который я называю гордо –
«Летопись моей семьи».
Вот с этого все и начиналось…
Мой дедушка, Нагорный Анатолий Иосифович, является ребенком
войны, родившимся в 1945 году. Он рассказывал мне об издевательствах
германских врачей и военнослужащих Германии над советскими людьми во
времена Великой Отечественной войны: «Я, в послевоенное время, отбывая
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службу в Германии, в советских войсках, успел побывать в женском
концлагере (Браунсбрю), который со временем стал музеем бесчеловечных
пыток, где в целом демонстрировались фотографии искалеченных женщин.
А те врачи, которые делали все эти бесчеловечные пытки, остались жить в
городах Федеративной Республики Германия безнаказанно», – именно эти
воспоминания больше всего поразили меня; они меня изменили – мое
сознание, мое отношение к человеческому горю, быть равнодушным к
которому просто невозможно.
В моем роду по линии матери и отца также были ветераны войны. К
примеру, мать Анны Борисовны, моей бабушки, Александра Ивановна,
вместе со своим мужем Белорусом Борисом Герасимовичем, проживавшая в
селе Казанка. Белорус Борис Герасимович дошел до Берлина, пришел с
Победой, вернувшись в село Казанку, где длительное время жила вся семья
моей бабушки. Белорус Александра Ивановна в годы войны участвовала в
партизанской группе, оказывая помощь партизанам, находившимся в лесу
или в посадке. Так же передавала нужные сведенья, носила и готовила
продукты советским военнослужащим. И примерно в конце 1942 – в начале
1943 гг. с Александрой Ивановной и старшей сестрой моей бабушки – Галей
– чуть не случилось горе.
По словам Анны Борисовны: «В селе, в котором мы проживали,
патрулировали полицаи, они были доносчиками немцев, доносили до них
все нужные им сведения. Вот и в один прекрасный день один из полицаев
донес до немцев, что моя мама Белорус Александра Ивановна и другие
жители села помогают партизанам. На следующее утро немцы ворвались в
дом моей матери, где она спала. Схватили ее и мою старшую, на то время,
2-х летнюю сестру, на тот момент мама была беременна мной. Надев всем
пойманным в ту ночь на шею табличку с надписью ‘’Партизан(ка)’’повели
босыми, по снегу, в одной только ночной рубашке, в посадку на место
расстрела. Шли они очень долго и мучительно, около 15 км. Мать моя
рассказывала: «Боль в ногах и ужасный холод я не ощущала, кроме страха
не за саму себя, а за дочь, которая держа меня за конец моей ночной
рубашки, плакала и все спрашивала: «Куда они нас ведут, мама?». Они не
давали брать мне ее на руки, как бы я не кричала, они отталкивали нас друг
от друга своим замершим оружием и вскрикивали что-то все на своем
грязном и пугающем и непонятном языке. Видя слезы дочери, я слушала,
как она, вцепившись в мою рубашку, не переставала проситься на руки.
Дойдя до места расстрела, мама обняла мою сестру и повторяла, что все
будет хорошо. Крепко прижала к себе и закрыв глаза, она со страхом ждала
того страшного выстрела. Услышав выстрелы, они обернулись и увидели,
как их собратья – партизаны, выбегая из чащи леса, героически начали
борьбу с немцами. В конце концов, они убили всех немцев и освободили
пленных, в том числе и мою сестру с мамой. Оказалось, что кто-то из
жителей после прихода немцев успел донести весть до самих партизан, что
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схватили Белорус Александру Ивановну, ее дочь и соседей, и тем самым
ведут на расстрел. Мама тогда вспоминала: «Я, обняв дочь, пыталась
уберечь ее от летящих мимо нас пуль над головами. В тот момент, когда
прозвучал последний звон гильз, ко мне подошел высокий мужчина и
накинул на нас свое теплое, военное пальто, посадил в свою машину и увез
домой», - эту историю мама рассказала мне еще тогда, когда я была еще
маленькая.
Белорус Александра Ивановна стала, на мое мнение, настоящим
примером стойкой храбрости и проявления патриотизма партизан в то
время. Непременно она так же стала ярким примером настоящей матери,
которая за времена войны все силы бросила на защиту своих детей. Ее
мужество и храбрость и поныне почитаются моей бабушкой и всей нашей
семьей. Ее желание помочь своими силами избавится от германских
оккупантов, показало ее как светлый образ настоящей женщины патриотки
и бесспорно дает осознавать нам то, что женщина является не только
матерью, но и является тылом, опорой мужчины, то в нашем случае,
мужчин, отстоявшим свою Родину на фронте.
Хочется поделиться с Вами своим диалогом с бабушкой. Он помог мне
многое переосмыслить.
Мачутадзе Богдан: «Кого Вы можете вспомнить из числа своей семьи,
кто участвовал в Великой Отечественной войне, и рассказывали ли они вам
о военных буднях?»
Анна Борисовна: «Помню своего родного дедушку, который прошел всю
Отечественную войну с 1941 по 1945 гг. На времена службы участвовал в
освобождении многих стран, в том числе и самой Украины. Дед мой дошел
до Берлина. Помню, когда он участвовал в освобождении Кривого Рога,
рассказывал, как они со своими сослуживцами брали немцев в плен.
По словам самого дедушки; цитирует Анна Борисовна: «Помню, видим
мы, немцы на пляже отдыхают, купаются. Мы, не привлекая их внимания,
прятались в камышах и пытались подобраться к ним поближе, в то время
как они купались и что-то напевали на немецком языке. А делали мы это
таким образом. Брали камышовую палочку, сухую, продували, и выходила
полая маленькая трубка, через которую мы и дышали под водой. Мы брали
эту камышовую палочку в рот и ныряли на не большую глубину под воду,
чтобы другой конец палочки еле был виден из-под воды и мы, понятное
дело, могли дышать через нее. И находясь долгое время под водой,
подбирались к немцам как можно ближе и расправлялись с ними как они
того заслуживали. То ли брали в плен, то ли боролись с ними до конца.
Никто не спрашивал за что и зачем, у каждого была своя дощечка в голове,
об которую каждый упирался. У кого-то служба Отечеству, у кого-то – за
погибшую дочь и сына, а кто-то, так и не успев понять, за что борется, делал
это потому как был отдан приказ».
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На мой вопрос «Часто ли немцы являлись в село? Какое Ваше отношение
к немецко-германским оккупантам?» Анна Борисовна ответила словами
своей бабушки: «По рассказам моей бабушки, они являлись очень часто.
Она рассказывала, что среди них также были и хорошие люди, что не
которые убивали, издевались, а другие немецкие оккупанты, видя, что
кушать было нечего, нам приносили сахар, приносили хлеб, давали тушенку
и какую-нибудь свистульку маленьким деткам. На немецком языке
рассказывали, что у них тоже есть дети, жены, что они не виноваты, что есть
приказ и они обязаны его выполнять». Поэтому могу сказать, что я
отношусь к немцам, что сейчас, что тогда и положительно, и отрицательно,
потому как были и человечные немецкие военнослужащие, которые
помогали, а были и те, кому дан приказ и им было все равно – они его
выполняли; были оккупанты, которые не щадили, сжигали, издевались.
Незабываемыми для меня являются также воспоминания моей бабушки
Анны Борисовны, которые я условно называю «История про двух немцев,
которые спасли евреев». Ими я и стремлюсь поделиться с Вами.
«Жили в селе евреи, родились в селе, но по национальности являлись
евреями. Как помню, не любили тогда их, расстреливали, сжигали. Жили в
обычном доме, возделанном на глине, как и все, и были у них еврейские
обычаи в семье. Вот два немца, которые уже были при годах, пожилые,
заметили эту семью и сказали им, что бы они прятались, куда они смогут.
Моя бабушка, не раздумывая, спрятала их в свой погреб. Поставили туда
сундук и дали свечку. Вот так два немца оставили жить двух евреев,
которых в то время немцам приказывалось уничтожать. Те два немца там же
и погибли в том селе. Могу сказать, что в них была человечность».
– Как немцы кормились за счет жителей села?
– «По рассказам мамы, они отбирали коров, птиц, все, что было у нас для
выживания и ничего не оставляли. А тех, кто противился, расстреливали и
сжигали хаты с хозяином и его луга. В зимний период времени немцы
оставляли людей без жилья и еды. Тех немцев, которые не принимали
участие в уничтожении «непослушников», свои же и расстреливали».
Моя бабушка, Анна Борисовна, с горечью вспоминает: «Мне очень жаль
тех молодых ребят, которые были отправлены на фронт в 1939-1945 гг. В те
года случалось много несчастий, было достаточно горя. Утраченное
молодое поколение на фронте того времени так и не успело вкусить все
сладости жизни. Они все имели право на полноценную, счастливую жизнь
со своей семьей, каждый из них заслуживал воспитывать своего ребенка в
безопасности, в теплоте и ласке всей семьи, повести своего ребенка в школу
и ожидать поданного стакана в старости от хорошо воспитанных родных
детей. Но они остались там – на поле боя. На фронте стояли те, чьи души
принадлежали родной земле, те, кто достойно отстаивал каждый кусок
родной земли. Так вот, на фронт отправились все. Каждый член семьи
рвался как-то помочь своими силами защитить родную землю. Кто-то
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отстаивал честь Родины на фронте, кто-то, защищая, прятался в лесу, бомбя
немецко-фашистские танки. Теперь каждый советский человек достоин
уважения и посмертной славы».
Далее о своей нелегкой судьбе мне поведал мой дедушка, Нагорный
Анатолий Иосифович: «После войны все восстанавливалось. Сельское
хозяйство было развалено, так же как и вся экономика. Тяжелая и легкая
промышленность находилась в таком же состоянии. Люди голодали, было
тяжело. Что смог вырастить у себя на огороде, то и ели. Все так же
продолжалась борьба за жизнь. В сталинское время даже если украдешь чтолибо, то судили жестоко, вплоть до расстрела, или загоняли в Сибирь. В
период раскулачивания попала и бабушка Нагорной Анны Борисовны, у
которой была только корова и дом. Дедушку Нагорного Анатолия
Иосифовича расстреляли, не довезя до Кировограда, за то, что корову
продал, а его бабушка не выдержала и умерла. Из сыновей дедушки
Нагорного Анатолия Иосифовича, старший сын майором отслужил, другой
– ушел в отставку из разведки. Дядя мой, Иван, прошел войну с 1941-го до
1945-го гг. и был расстрелян в Венгрии в Будапеште. А я служил в ГСВГ в
Котбусе, там и приобрел военную подготовку».
Я считаю, что последующее молодое поколение, должно чтить память о
погибших в той страшной битве за мир, который им достался дорогой
ценой. Ведь они боролись за светлое и мирное будущее своих детей, в
котором мы не должны забывать о тех памятных героических подвигах,
подвигах своих прабабушек и прадедушек, отстоявших каждый кусок
родной земли. Стоять с каждым ветераном рядом, пожимая им руку и
благодарить за все сделанное, за их труд , – огромная честь для меня.
В моей семье были ветераны войны, отстоявшие военный фронт. Многие
из них не дожили до этого времени. Либо же кто-то погиб на фронте, либо
же погиб, будучи ветераном. Но я буду помнить каждый их подвиг, каждый
памятный момент их жизни. И буду стараться тем самым передавать
последующему поколению те воспоминания своих родных о Великой
Отечественной войне, которые не когда не должны угасать не только в
истории моей семьи, но и в истории всего человечества.

Сіренко О.М.,
ст. викладач Одеського національного морського університету
Україна, м. Одеса

Ціннісний вимір національної ідентифікації
Визначальною рисою сучасності є глобалізація. Швидка зміна
політичних та економічних моделей функціонування суспільства справила
руйнівний вплив на його соціальну структуру. Стрімкі соціальні і культурні
зміни, що відбулися в суспільному житті народів у більшій частині світу
завдяки розвитку науки, промисловості, засобів масової інформації,
використанню нових технологій призвели до зламу традиційної, усталеної з
28

часом соціальної структури та руйнації звичайних ідентичностей. Світовий
розподіл праці призвів до збільшення міграційних потоків. Значна частина
людства опинилася відірваною від власного коріння у новій соціальній і
культурній реальності. Сьогодні людина легко відривається од коріння і
вирушає у далекі мандри за добробутом. Ubi bene, ibi patria – ситуативний
характер ідентифікацій руйнує людську особистість, позбавляє її минулого,
а отже і майбутнього.
Наше буття в світі це постійний процес змін у всіх його сферах і проявах.
Змінюються економічні умови і політичні обставини, трансформуються
культурні реалії, моральні системи, а з ними і ціннісні орієнтири.
Аксіосфера пульсує від напруги під впливом глобальних трансформацій.
Наразі філософи і науковці ведуть активні дискусії щодо кризи
персональної та колективної соціальної ідентичності, яка виявляє себе у
дезорієнтованості та депресивному стані на рівні психології особистості та у
відсутності загальновизнаних, спроможних консолідувати спільноту цілей і
завдань суспільного розвитку. Трансформації позначилися не лише на
політичній мапі, але внесли зміни і у топографію внутрішнього світу
особистості.
Яке ціннісне значення має для сучасної людини її національна
ідентичність? Являючись одним з видів соціальної ідентичності національна
ідентичність успішно виконує її основну функцію котра полягає у
включенні «у систему соціальних взаємозв’язків, прагненні індивіда злитися
із спільнотами та групами, котрі забезпечать захист його життєвих інтересів,
основних потреб… перед лицем реальної або удаваної небезпеки,
ущемлення його базисних потреб іншими групами…» [5, с.246]. Соціальна
природа людини вимагає причетності до певної спільноти, завдяки якій вона
має відчувати безпеку, усвідомлювати власну значущість, корисність, мати
можливість комунікації, вільного спілкування, спільної діяльності тощо.
Але слід зауважити, що саме під час переходу до нових моделей
економічного та політичного менеджменту національна ідентифікація, як
певного індивіда, так і цілих соціальних спільнот відкрита перетворенням та
впливам зовнішніх ідеологій і культур. Вона опиняється у залежності від
протиборства групових інтересів і мінливості соціальних взаємозв'язків. В
сучасних умовах суспільство пропонує людині велике розмаїття соціальних
статусів і ролей. Національна ідентичність є лише однією із багатьох
можливих ідентичностей, з котрих пропонується обирати.
Науковці зазначають, що ціннісні орієнтації є важливою складовою
особистості. Так психолог Н.Л.Іванова вбачає в соціальній ідентичності
систему конструктів особистості і виділяє когнітивні, ціннісні та
мотиваційні її компоненти, котрі щільно пов’язані між собою [2]. Таким
чином, національна ідентифікація як психологічний процес поряд із
когнітивним та мотиваційним аспектами має і аксіологічний, а, його
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результат – становлення національної ідентичності має ціннісне значення як
для особистості так і для суспільства.
Ідентифікаційні процеси іманентні суспільству і особистості і є не менш
значущими ніж процеси матеріального виробництва. Вони є постійними
процесами продукування – створення і відтворення особистості, базових
елементів культури і суспільної свідомості саме тому, що пов’язані із
продукуванням цінностей і смислів людського буття.
У загальному смислі цінністю є все те що має позитивне значення для
особистості і суспільства. Це значення породжується в процесі відношення
людини до світу, інших та самої себе. М. Гартман зазначив, що «цінності
існують незалежно від ступеня їх здійснення…» [1, с.130]. Таким чином,
актуальні суспільні цінності функціонують одночасно у трьох вимірах: у
ретроспективі вони існують як культурні традиції та звичаї, які ще мають
важливе значення і тому є засобами консолідації спільноти, в сучасності
вони виступають як усталені норми, слідування яким забезпечує
усвідомлення колективної ідентичності, спроектовані в майбутнє, цінності
визначають цілі до яких прагне спільнота.
Саме функціонуюча у даному суспільстві система цінностей визначає
особливості відношення його членів до інших, самих себе і світу взагалі. М.
Шелер зазначає, що моральні норми котрі регулюють суспільне буття
ґрунтуються саме на моральних цінностях [6, с.262]. Цінності виступають
одним із найважливіших факторів суспільної інтеграції та ідентифікації,
забезпечують можливість ефективної комунікації і взаємодії. В свою чергу,
руйнація усталеної системи цінностей свідчить про глибоку суспільну кризу
і загрожує спільноті руїною.
Відомо, що національна ідентифікація відбувається шляхом само
ототожнення індивідом себе з певною національною спільнотою за
відповідними критеріями як то: територія, визнання спільності історичного
минулого, менталітет, культура, мова, громадянство та інші. Важливе місце
серед цього переліку посідають цінності, які притаманні цій національній
спільноті, або скоріше сфера цінностей в котрій вона функціонує. Знаючи ці
цінності і поділяючи їх людина посилює свій зв'язок із національною
спільнотою, органічно інтегрується в простір моральної комунікації.
Тут перед нами постає питання про співвідношення загальнолюдських і
національних цінностей. І воно вирішується достатньо просто, якщо ми
залишаємося в царині моральності. Визнання і слідування таким цінностям
як добро, краса, совість, гідність, обов’язок та інші позитивні цінності, що
притаманні людству взагалі за умов толерантного ставлення до Інших, котрі
також їх сповідують створюють умови для міжкультурного та
міжнаціонального порозуміння. М.О. Лосскій визнаючи конкретно
історичний характер моральних норм з якими пов’язує існування цінностей
наголошує на універсальності моралі як такої. [4, с.95]. Не можна не
погодитися із А.С. Комаровим, котрий зазначає що національні цінності не
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можуть протиставлятися загальнолюдським у яких закодовані моральні
засади людського буття [3]. Цінності таким чином становлять основу на якій
можливі порозуміння і міжкультурна комунікація.
Людина може відносити себе до різних соціальних груп, котрі сприяють
вдоволенню її матеріальних потреб і реалізації духовних інтересів.
Сучасний плюралістичний та мультикультурний світ це дозволяє.
Пропаганда принципів індивідуалізму і консьюмеризму на яких ґрунтується
сучасна ліберально-демократична ідеологія і масова культура багато у чому
заперечує національні цінності, корі ґрунтуються на подібності і
солідарності. Індивідуалізм, егоїзм, відчуження від соціальних проблем,
заглиблення у віртуальну реальність у все більшій мірі визначають
духовний світ особистості сучасної людини, особливо молоді. Але разом з
тим, формується і вкорінюється у свідомість і інша тенденція, заснована на
визнанні цінності національної ідентифікації для особистості. При чому в
наш час ця цінність не тільки не мах великого практичного зиску, навпаки,
активне ствердження власної національної ідентичності в умовах в умовах
стрімких політичних трансформацій і суспільних криз може нести в собі
загрозу санкцій по відношенню до особистості.
Тобто, національна ідентичність усвідомлена особистістю як її власна
цінність має неутилітарний характер. І тому занурює людину у світ
цінностей та смислів національної культури пов’язуючи її таким чином із
світовим духовним надбанням людства.
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Національна герменевтика сучасного інформаційного
соціуму: методологія Мартіна Гайдеггера
та Дмитра Донцова
Філософська герменевтика пропонує бачення та розуміння явищ і
процесів, які відбуваються у навколишньому світі. При цьому, даний метод
виходить із фундаментального принципу реальності світу та людини.
Інтерпретується завжди об’єктивно існуюче, а не суб’єктивні уявлення та
фантазії. Водночас, інтерпретація починається з «наперед-судження» того,
хто інтерпретує. Тобто з покладання суб’єктивності.
Предмет дослідження філософської геменевтики – «людське буття (das
menschliche Dasein), як воно опитане відносно свого буттєвого
характеру» [1, с.49], «фактичне людське буття як таке» [1, с.54].
Щодо сучасного інформаційного простору, ми не повинні ставити під
сумнів його об’єктивне існування, інакше його тлумачення втрачає сенс,
втрачається герменевтична цінність. З такого положення виходили філософи
Мартін Гайдеггер та Дмитро Донцов.
«Для того, щоб схопити «чому» тематичного вибору, а також для того,
щоб пояснити, яка «об’єктивність» кожного разу належить схопленню,
ситуація інтерпретації повинна бути «висвітлена», тобто повинні бути
експліковані «певні умови тлумачення й розуміння» [2, с.35-36].
Гайдеггер називає це «наперед-прояснення» або «висвітлення» напередданої ситуації, в якій тлумачення вже виявляє себе, «герменевтикою»
ситуації, що експлікує для того, хто тлумачить, три моменти тлумачення,
свого роду «герменевтичну тріаду»: 1) точка зору, або визначальна позиція,
те, з чого бере свій початок тлумачення; 2) напрямок погляду, або поле
огляду, предмет тлумачення; 3) поле видимості, свого роду очевидність, «в
межах якої здійснюється відповідне накидування інтерпретації на
об’єктивність» [1, с.45].
Об’єктивно-онтологічний
статус
соціальній
реальності
надає
історичність. Саме через історичну призму М.Гайдеггер та Д.Донцов
будували свою герменевтичну картину, яка завжди мала національне
забарвлення. Зокрема, як відмічає німецький філософ, доступ до речей як
вони є можливий лише за посередництва радикального критичного
звернення до історії, якою ми самі являємось.
Герменевтичні дослідження Мартіна Гайдеггера є поглибленою
рефлексією фактичності та історичності філософування та самого
фактичного життя. Гайдеггеровий проект інтерпретації, яка «виявляє себе»,
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не лише висвітлює те, що було втрачено або забуто в традиції, але також дає
уявлення щодо тих питань, які мотивують філософа як інтерпретатора.
За свідченням німецького філософа, поезія – це становлення буття за
допомогою слова. «Поетично мешкати» означає перебувати в присутності
Богів, у близькості до суті речей. Те, що в своїй основі людське існування є
«поетичним», водночас свідчить: як таке, що становлять, воно є не
заслугою, а даром. Поезія є прамовою історичного народу. А тому ситуація
насправді цілком протилежна тій, якою від початку здавалася: сутність мови
слід розуміти виходячи із сутності поезії.
Інтерпретуючи поезію, Мартін Гайдеггер ставить на перше місце
творчість німецького поета Гельдерліна [3], який, на думку філософа, є
тлумачем «голосу народу». Так поет називає оповіді, в яких зберігається
пам’ять народу про його приналежність до цілісності буття.
М. Гайдеггер визначає сутність поезії Гельдерліна найвищою мірою
історичною, оскільки вона наперед окреслює певну епоху історії. А як
історична, вона є єдиною істотною сутністю.
Український філософ, політолог та есеїст Дмитро Донцов, окрім
розробки ідеології українського націоналізму, займався герменевтичними
студіями українських та зарубіжних письменників.
«Література для Д.Донцова є індикатором духовної і політичної
дійсності» [4, с.9].
«Дві літератури нашої доби», «Незримі скрижалі Кобзаря», «Літературна
есеїстка» [5] – герменевтичний проект Дмитра Донцова насичений
актуальністю його епохи, яка залишилася незмінною до наших днів.
Оскільки має історично-буттєвий характер, «виявляє себе» у розумінні
життєвої фактичності.
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Мистецтво в сучасному інформаційному просторі
Зоря Л.О.,
специалист кино,- телеискусства, Краматорская Школа Искусств №3,
преподаватель режиссуры кино и теории и практики монтажа
Украина, г. Краматорск

Digital art в кино – искусство, или аттракцион?
Вспоминая далекий 1895 год, когда два брата собрали огромное
количество людей в кафе и выпустили "Джинна из бутылки", показав самый
первый фильм, даже не верится, что прошло каких-то 120 лет. Еще больше
не верится во что превратилось современное кино: сколько разных жанров и
техник, спец эффектов и режиссерских школ. Так как режиссура – наука не
точная, нельзя доподлинно сказать, что есть нормой, а что неправильно в
современном кинематографе.
Время идет, и искусство "движущихся картинок" идет в ногу с тем
самым временем. Но куда? Как понять, в правильном ли направлении
движется то самое киноискусство? Времена раскрашивания пленки, лепки
фигурок из пластилина, рисования персонажей и смены декораций под
стеклом далеко позади, да здравствует компьютерная эра: эра новых
технологий и возможностей. Здесь вместо декораций – слои и оси, вместо
освещения – плагины, а вместо камеры...те же самые слои, только уже при
включенной функции 3D. Сымитировать можно всё: Время суток, погоду,
взрывы, землетрясения, цунами. Но так ли легко полностью отказаться от
натурной съемки и окунуться в "матрицу"?
Чтобы было легче, сперва мне бы хотелось дать определение таким
понятиям, как "Зрелище" и "Digital art ".
Зрелище (со слов господина Нехорошева В.Н.) – это событие, которое
строится на контрастах и воспроизводится перед публикой в определенный
временной промежуток.
"Digital art" – (или же компьютерное искусство) – это творческая
деятельность, основанная на использовании компьютерных технологий.
Вспоминая братьев Люмьер, Мельеса, которые представали перед
публикой с очередным детищем, можно понять, что кино – искусство,
бесспорно, зрелищное. Люди собирались в кинотеатрах и ожидали
очередную порцию волшебства. С появлением телевизора всё изменилось.
Зачем куда-то ходить, если вот он, "голубой экран". Публика стала
требовательней,
естественно
кино
кардинально
изменилось
и
трансформировалось в "Трансформеров" и "Железного человека". Но что
же есть современное киноискусство и насколько сильно оно отличается от
"классики жанра"?
Изначально в искусстве кино важен именно сюжет, тема, идея, конфликт,
игра актеров, сверхзадача, а компьютерная графика – это всего лишь метод
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воплощения. Операторские трюки и монтажные переходы также к нему
относятся. Исходя из этого, можно ли назвать современные фильмы именно
искусством кино, или они всё-таки относятся к "digital art"?Если
проанализировать фильмы, которые мы привыкли видеть в нынешнем
времени – можно легко прийти к выводу, что упор делается скорее на
компьютерную графику, нежели на сценарий. Да, иногда компьютерная
графика – это единственный метод воплощения, который можно
использовать: фильм "Антенна" Эстебана Сапира невозможно было бы
снять натурно, из-за обилия слишком специфических метафор. Тема сего
фильма: современное телевидение, которое полностью лишает человека
собственного мнения, но манера подачи восхищает: есть некий город, в
котором все люди немые. Они смотрят телевизор и это их единственная
связь с внешним миром. Но в этом городе есть маленький мальчик, у
которого буквально нет глаз и именно поэтому он умеет говорить (выражать
свое личное мнение, проще говоря).
А теперь вернемся к "Железному человеку" и "Трансформерам". В
принципе, можно в качестве примера привести практически любой фильм,
который сейчас показывают в кинотеатре. Есть Тони Старк, который всю
жизнь очень много работал над собой и создавал костюм железного
человека, но есть антигерой, который пытается ему помешать. Помешать в
чем? Я не помню. Единственное, что я помню – это костюм железного
человека. И так со всеми современными фильмами (Ну, практически со
всеми). Самое странное в этом всем лично для меня – это то, что главные
герои подобных фильмов очень скрупулезно продумывают свои действия,
готовятся к сражению, самосовершенствуются и в итоге у антигероев ведь
тоже оказываются такие же навыки, хотя по фильму можно подумать, что
они для этого вообще ничего не делали. На фоне этого всего "Интерселлар"
кажется просто шедевром, хотя, чисто режиссерски фильм довольно
посредственный.
Можно пойти дальше и вспомнить о том, что режиссер – это профессия
творческая. Здесь нужна фантазия, в то время как диджитал арт – это скорее
техническая специальность, как по мне.
Появление диджитал арт в кино многих зрителей (особенно юных)вводит
в заблуждение и им кажется, что кино без компьютерной графики не может
быть интересным. Отчасти это происходит из-за темпоритма жизни и из-за
популярности компьютерных видеоигр, которые приводят к клиповости
мышления. Но также виной всему являются и сами режиссерысовременники, сующие ту самую графику где ни попадя. Кроме всего
прочего государство, выделяющее бюджет на низкопробные фильмы лишь
подливает масло в огонь, в то время, как стоящие фильмы остаются без
внимания, так как их не проплатили.

35

Следовательно, из вышесказанного можно сделать вывод, что проще
было бы просто-напросто разделить эти два понятия – didgital art и кино, как
искусство, чтобы обозначить разницу между этими понятиями.
Конкретного ответа на вопрос, является ли диджитал арт аттракционом
дать нельзя, однако можно со стопроцентной уверенностью сказать, что
диджитал арт не является киноискусством, а лишь методом воплощения.

Просалова В.А.,
проф., д.філол.н., завідувач кафедри історії української
літератури і фольклористики Донецького національного університету
Україна, м. Вінниця

«Діалог» мистецтв: проблеми, наслідки, перспективи
Проблема «діалогу» мистецтв, тобто зв’язку, взаємодії різних видів
мистецтва, не нова і розроблялася як авторами-універсалами, які відчували
обмеженість того чи іншого виду творчої діяльності і для переконливішої
реалізації свого задуму вдавалися до засобів суміжних мистецтв, так і
вченими ще з часів Аристотеля, тому історія цього питання дуже давня,
проте в останні десятиліття минулого століття набуває нового теоретичного
підґрунтя, зумовленого усвідомленням мистецтва як знакової системи.
«Діалог» мистецтв розглядаємо як спосіб пізнання, спілкування митців,
подолання меж між різними видами мистецтва, збагачення їх зображальновиражальних ресурсів, кореспонденції засобів одних його видів іншим.
Проблему міжмистецьких зв’язків розробляли Г.-Е.Лессінг, К.Браун,
Й.Хельбіг, Й.Мюллер, Р.Вагнер, В.Ванслов, Т.Еліот, І.Франко, У.Вайсштайн, М.Каган, Т.Адорно, С.Вислоух, Б.Галєєв, Г.Степанов, С.Махліна, ,
Р.Брузгене, З.Старкова та інші дослідники. Перелік імен буде неповним без
урахування праць Оскара Вальцеля про «взаємне висвітлення мистецтв», у
них учений підкреслював універсальні принципи формотворення, що
дозволяють у композиції словесного твору віднаходити музичні чи
живописні відповідники. Статус музики як своєрідного мистецького коду
німецький учений пояснював універсальністю музичних форм, достатньою
розробленістю музичного словника.
Творча реалізація митця шляхом залучення засобів інших видів
мистецтва поступово урізноманітнювала форми вияву: запозичення термінів
і понять (портрет, пейзаж, акварель, натюрморт, етюд, імпресіонізм,
експресіонізм тощо), інтерпретації чи трансформації мотивів і сюжетів
малярських чи музичних творів, засвоєння засобів інших видів мистецтва
(скажімо, кольору, форми, композиції з малярства тощо), трансляції за
допомогою інших медіа.
Література, музика, живопис, скульптура, кіно тісно взаємодіють між
собою, проникають один в одного, транспонують елементи інших видів
мистецтва властивими їм засобами. Так, художня література може
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описувати твір іншого виду мистецтва, відтворювати враження від
мистецьких раритетів. Інтерпретація письменником музичного, малярського
чи твору кіно супроводжується перекодуванням знаків однієї семіотичної
системи в іншу. Індивідуально-авторське тлумачення засобами художньої
літератури може суттєво різнитися від первісного задуму митця,
трансформуватися під впливом іншого кута зору, позиції, внутрішнього
стану, що змушують автора літературного твору виявляти свою
суб’єктивність.
Література здатна впливати не лише на зорові, як малярство чи
скульптура, а й слухові, смакові, нюхові та інші рецептори, відтворювати, як
і музика, цілу гаму почуттів, переносити, як кіно, в різні куточки світу.
«Звідси <…> виражальна універсальність її художньої мови, хоч у чуттєвій
повноті й конкретності вираження окремих сторін буття вона [тобто
література. – В.П.] поступається іншим мистецтвам (наприклад, скульптурі
– в пластичності вираження, малярству – в його візуальній наочності й
барвистості, музиці – в емоційній наснаженості тощо), – відзначає
Д.Наливайко. – Вираження, що дається засобами словесного мистецтва, за
своєю технологією знакове, воно більш узагальнене й абстраговане у
відтворенні чуттєвої реальності, але водночас воно різнобічніше, сказати б
універсальне, наділене специфічною синтетичністю» [1]. Синтетичність
вираження в літературному творі виявляється, зокрема, в невіддільності
його від зображення.
На основі міжмистецьких зв’язків у останнє десятиліття ХХ століття
виникає поняття «інтермедіальність». Його автор – О.Ханзен-Льове [HansenLöve] – помітив різницю між «мультимедійною презентацією», характерною
для синтетичних жанрів (опера, пантоміма та ін.), і «мономедійною», що
здійснюється шляхом підпорядкування мові одного виду мистецтва. Під
„медіа” І.Ільїн розуміє не лише власне лінгвістичні засоби вираження думок,
а й «будь-які знакові системи, в яких закодовано яке-небудь
повідомлення» [2], маючи на увазі слово письменника, колір художника чи
звук музиканта і т. п. Ідеться, по суті, про канали художньої комунікації між
різними видами мистецтва.
Інтермедіальність відзначається понятійною розімкнутістю. Її слід
співвідносити з, одного боку, з поняттями «взаємодія мистецтв» чи
пізнішого за часом виникнення – «синтез мистецтв», що характеризується
появою якісно нового, органічного цілого, та з іншого – з поняттям
«інтертекстуальність», що характеризує взаємодію авторських свідомостей і
текстів.
Розмежування інтертекстуальності як взаємодії вербальних текстів та
інтермедіальності як кореляції різних видів мистецтва, здійснене
В.Мюллером [J. Müller], доцільне тому, що в першому випадку йдеться про
внутрішньолітературну взаємодію, а в іншому – про висвітлення
літературою інших мистецтв, репрезентацію мистецтва в художній
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літературі. Завдяки інтермедіальності література підтверджує свій
особливий статус універсального виду мистецтва, здатного відтворювати
будь-які інші мистецькі явища.
В.Вольф [W. Wolf] інтертекстуальність та інтермедіальність вважає
«міжсеміотичними
відношеннями»,
розмежовує
мономедійний
і
кросмедіальний варіанти зв’язку. Мономедійний варіант виявляється не в
буквальному перенесенні матеріалу одного виду мистецтва в інший, а в його
перекладі мовою медіадомінанти, завдяки чому зберігається гомогенність
структури артефакту, скажімо, літературного твору, що зображує життя
художника та результати його творчої діяльності.
Інтермедіальність означає відсилання через знакову систему одного виду
мистецтва до іншого, реалізує стереофонічну організацію художнього
тексту, для автора-реципієнта стає терапевтичним засобом, адже дозволяє
насолоджуватися явищами високої культури і, таким чином, популяризувати
їх. «Мадонна» Рафаеля, наприклад, інспірувала інтермедіальний полілог, у
якому взяли активну участь поети різних епох: І.Франко («Сікстинська
Мадонна»), П.Тичина («Скорбна мати»), М.Рильський («Сікстинська
мадонна»), Є.Маланюк («Земна мадонна»), Юрій Клен («Божа мати»), Б.І.Антонич («Велика гармонія»), Наталя Лівицька-Холодна («Ніжність»),
І.Світличний («Мадонна»), Віра Вовк («Гуцульській Матері Божій») та інші.
Автори по-різному інтерпретували шедевр італійського Відродження, в
семіотичному просторі віршів експлікували різні відтінки значень: І.Франко
акцентував на її божественній і водночас загальнолюдській сутності;
нетлінності краси; М.Рильський – на її «великому смутку», зумовленому
знанням про майбутнє свого Сина («Тому такий в твоїй печалі зміст, / Який
лиш людство зрозуміти може, / А не свята Варвара й папа Сікст»); Б.І. Антонич наголошував на величі її жертви заради людей; П. Тичина –
антигуманному характері доби; Є. Маланюк – земній сутності.
Інтермедіальний полілог підтверджував нетлінність мистецьких цінностей,
експлікацію поетами різних смислових відтінків, що дозволяли виявляти
неповторність авторського бачення.
Інтермедіальність постає виявом творчої волі митця, наслідком засвоєння
властивостей інших видів мистецтва, своєрідної «розгерметизації»,
контекстуальної креативності художньої літератури, що привласнює та
асимілює притаманні іншим мистецтвам ознаки: візуальність живопису,
пластичність скульптури, виражальні можливості музики, зміну кадрів із
кіно тощо. Інтермедіальність підтверджує ускладнення принципів
організації літературно-художнього тексту і зумовлює підхід до видів
мистецтва як до медіа, що циркулюють у єдиному просторі культури.
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Эстетичний ідеал в історії філософскої думки
В історії філософської думки ідеал завжди мав чітко виражений
естетичний вимір. Проте не завжди розумівся як такий. Говорячи про
ідеальне, дуже важливим для нас є питання про онтологічне співвідношення
ідеї та ідеалу в історії філософії, а також значення такого співвідношення
для становлення і формування естетичної свідомості в історикофілософському і культурологічному контексті.
Усвідомлюючи, що естетичний ідеал досліджувався тільки у контексті
художньої культури, треба констатувати необхідність його онтологічного
визначення, тому метою дослідження є виявлення суттєвих рис ідеалу та
метафізичних умов його існування у суспільно-історичному просторі.
У самому першому наближенні естетичний ідеал також можна визначити
як ідеал краси, проблемі якого у наш час приділяється дуже мало уваги; ця
проблема опинилась на окраїнах естетики. Тому краса, як центральна
естетична категорія знов потребує визначення. В свою чергу розуміння
проблеми краси неможливе без відносно чіткого уявлення про естетичний
ідеал, який є базовою ланкою естетичної свідомості.
У зв'язку з цим виникає необхідність, перш за все, простежити
історичний розвиток естетичного ідеалу.
Певну онтологізацію ідеал-краса як фундаментальний стрижень
естетичної свідомості набуває в філософії Платона. Після Платона
онтологічна естетика суто ідеального прекрасного потребувала нового
метафізичного підґрунтя, яким став Ум (Νους) Аристотеля.
В середньовіччі естетичний ідеал набуває універсального значення.
Людина могла наблизитись до ідеалу лише тією мірою, якою відмовлялася
від того, що не притаманне Богу як ідеалу. Завдяки християнству ідеал стає
символічним виміром естетичної свідомості «Християнство глибоко
опрацювало та реалізувало у процесі історичного розвитку три основні
форми такого досвіду надрозумового буття-знання – літургічний, містичний
та художній»[1, с. 40].
Представниками епохи Відродження естетичний ідеал не рефлексується
як тільки трансцендентна реальність. А отже теоретично виникає
можливість говорити про ідеал як такий, що має самостійне визначення,
позбувшись предикату ідеї або Абсолюту при цьому не втрачаючи своїх
функцій у межах естетичної свідомості.
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В естетиці класицизму модернізується античне вчення про наслідування,
яке також було теоретичною базою естетики Відродження, та доповнює
наслідування природи наслідуванням ідеалу. Вперше мистецтво рефлексує
себе через ідеал, завдяки чому здобуває специфічну і водночас універсальну
функцію – функцію ідеалізації буття. Протиріччя між ідеалом та реальністю
у добу Нового часу та класицизму не знімаються, а навпаки загострюються.
В метафізичних розбудовах Канта та Гегеля естетичний ідеал нарешті
набуває суспільного значення. Естетичний ідеал став розумітися, як одна з
форм естетичного відображення дійсності. Завдяки цьому стало можливим,
осягаючи сутність предмету, уникнути випадкового та акцидентального.
За Ніцше Ідеал краси в природу вносить людина, тому що перша
знаходиться по той бік логічного, морального, прекрасного та потворного,
вона поза-естетична. Людина у процесі сприйняття ідеалізує естетично
нейтральний світ та примушує його випромінювати красу.
В ХХ столітті з одного боку мистецтво, відмовляючись від ідеалу
виступає як маніфест самодостатності в культурному просторі людства, а з
іншого – як відмова від миметизма, ідеалізації, символізації і будь-якого
вираження та означення; теоцентричного або антропоцентричного ідеалу в
пост-культурі. Як наслідок виникає «абсолютизація творчього жесту, або
скоріше будь-якого вседозвілля, персони, піднесеної художньою стихією та
арт-олігархією до рангу митця»[2, с.65]. Проте, втративши мистецтво посткультури, як поле своєї презентації, естетичний ідеал не полишить меж
естетичної свідомості і буде потребувати нового простору, простору
належним чином відповідного усім його характеристикам – абсолютного
простору. В умовах ХХІ століття – це симуляційний простір, віртуальна
реальність, штучно створена комп'ютерними засобами.
Таким чином, можна зазначити, що процес розвитку естетичної
свідомості може бути описаний з точки зору опозиції «ідеал – реальність»
навіть в таких культурно-історичних парадигмах, де естетичний ідеал лише
імпліцитно присутній (античність), та в таких – де зазначена опозиція
навмисно ігнорується (пост-культура). Якщо брати до уваги зображену нами
специфіку трансформації естетичного ідеалу, то радикальна ломка художніх
та естетичних уявлень у XX-XXI ст. є чимось більшим, ніж звичайний
епатаж та звичайна реакція на «застарілі» культурні норми. А відтак, цілком
можливо виявити риси ще не створеної естетики майбутнього, де естетична
свідомість та розуміння, наприклад краси, будуть цілком валідні у межах
нової діалектики естетичного ідеалу та вже віртуальної реальності;
діалектики, яка буде давати вже якісно нове естетичне сприйняття дійсності.
Література
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Есхатологізм як демаркаційний чинник
цивілізаційних зрушень
Есхатологія як вчення про кінцеву долю землі і людства в тій чи іншій
мірі присутня в релігійно-ідеалістичних креаціоністичних концепціях
походження життя на Землі. Есхатологія із сфери богословсько-теологічних
вчень трансформується також у розділ філософії, що свідчить про
актуальність есхатологічної проблематики і її достатню розробленість для
формування більш-менш струнких філософських есхатологічних концепцій.
З аналізу виникнення і розвитку есхатологічної ідеї можна простежити
закономірність : вона проявляється на індивідуальному і суспільному рівні
там і тоді, де і коли існують об'єктивні передумови формування в
індивідуальній і суспільній свідомості відчуття критичної межі існуючого
світопорядку, який вичерпує себе, добігає свого логічного завершення. В
історичному контексті це часто накладається на зміни стадій суспільноекономічного
ладу,
цивілізацій,
типів
суспільства
тощо,
що
супроводжується зміною релігії як однієї з форм суспільної свідомості,
призводить до виникнення якісно нового її типу.
Есхатологічні настрої посилюються у зв'язку із загостренням соціальнополітичних, економічних, духовних суперечностей у кризові періоди
цивілізаційного розвитку.
Зважаючи на елітарність теоретичного знання, якому в багатьох
цивілізаціях надавали сакрального значення, можна припустити існування
двох рівнів есхатологічної свідомості (за аналогією до релігійної) : буденної
(масової) і теоретичної, властивої закритому обмеженому колу служителів
культу, які або формували її засади, або теоретично обґрунтовували,
узагальнювали, відображали суспільні настрої кризових періодів в історії
людства.
Особливої гостроти і популярності набувають есхатологічні концепції
тих цивілізацій, які вважаються зниклими, оскільки сам факт їх зникнення
вже "свідчить" про істинність їх есхатологічних прогнозів. Це стосується
зокрема тих пророцтв, які свого часу були спрямовані в недосяжне для їх
творців майбутнє і мали більш-менш точну дату настання "кінця світу".
Яскравим прикладом цього є ренесанс релігійно-есхатологічних поглядів
цивілізації майя, календар яких, точніше один із календарів-система довгого
рахунку-завершився між 21 і 23 грудня 2012 року. І хоча дослідники по41

різному інтерпретували цей календар, зокрема як свідчення їх віри в
циклічність світобудови, завершення одного циклу і початок нового тощо, в
масовій свідомості найсильнішим чинником проявив себе саме
есхатологічний мотив, який подекуди призвів до випадків масової істерії.
Вона проявлялась, наприклад, у зведенні багатьма людьми бункерів на
випадок світової катастрофи чи формування банку генофонду живих
організмів на Землі.
Зворотний причинно-наслідковий зв'язок цивілізаційного розвитку з
ідеєю есхатологізму можна проілюструвати пояснення зникнення
легендарної міфічної Атлантиди світовою катастрофою, яка ввійшла в
аннали сакральних текстів під назвою "великого потопу". Сама згадка про
нього у багатьох міфологічно-релігійних системах віддалених у часі й
просторі цивілізацій розглядається як аргумент на користь гіпотези про те,
що така катастрофа дійсно могла мати місце в історії Землі.
На увагу заслуговує в даному контексті також розроблена есхатологічна
система аврамічних релігій, зокрема християнства, в історії якого виділяють
період "актуальної есхатології". Криза рабовласницького ладу в Римській
імперії реставрувала і посилила месіансько-есхатологічні ідеї іудаїзму, які
підхоплюють неєвреї , виводячи їх на якісно новий рівень розвитку і
надаючи їм особливо актуального на той час звучання. Пророцтва
старозавітніх пророків про прихід Месії християнські теологи розвивають у
новозавітніх текстах, що дає поштовх до виникнення нової, вже світової
релігії.
Із виникненням християнства змінюється сприйняття часу : циклічна
модель поступається лінійній моделі : світ має початок, кульмінацію і
кінець. Ідея пророцтва про прихід Спасителя, однак, вийшовши за межі
іудаїзму, знову ж таки повторюється в межах християнства пророцтвом про
Його другий прихід і настання кінця світу лише після цього. Християнська
традиція не називає точної дати цієї події, проте дає цілу низку знамень, які
мають бути свідченням близького есхатологічного завершення історії Землі.
Узагальнити їх можна таким чином : кризовий стан економічної, суспільної,
екологічної, духовної сфер життя людини. Це дає підставу багатьом
теологам і їх послідовникам актуалізувати есхатологічну християнську
концепцію на сучасному етапі розвитку.
Сучасна
цивілізація,
окрім
релігійного
чинника
посилення
есхатологічних настроїв, дає підстави бити на сполох і науковцям.
Накопичення технологічного потенціалу знищення всього живого на Землі
(наприклад, ядерна зброя) виводить ідеї есхатології із розряду міфологічних
у сферу потенційно можливих. Якщо розглядати сучасну цивілізацію як
техногенну із сукупністю її загроз, то посилення есхатологізму свідчить про
вичерпання її потенціалу. Ідея есхатології як її логічного завершення для
людства актуальна з огляду на необхідність переходу на якісно новий рівень
розвитку, можливо, той, який ще у 20 столітті було названо ноосферою.
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Глобальна проблема миру і безпеки у документах
католицької церкви
Сьогодні, в умовах глобальної кризи, існуючого донедавна світового
правопорядку, викликаної розгортанням військових дій з боку Російської
Федерації на Сході України та у Сирії, особливо актуально постає питання
гарантування безпеки та збереження всесвітнього миру. В даному контексті,
важливою, на нашу думку, постає позиція Католицької Церкви, у
соціальному вченні якої пропонуються універсальні рецепти подолання
негативних суспільних явищ, зокрема війни як потенційної загрози для
існування людства.
Своє бачення нового світового порядку Католицька Церква пропонує у
соціальній доктрині, яка спрямована на досягнення миру, справедливості і
любові та реалізується засобами євангелізації. Церква супроводжує людство
на його шляху до побудови міжнародної спільноти, заснованої на засадах
солідарності, гуманізму та безпеки. Саме тому, Церква надає особливого
значення діяльності міжнародних організацій, зокрема ООН, покликаної
відстоювати мир та гарантувати безпеку держав і націй. Магістеріум Церкви
наголошує на необхідності перегляду нормативних актів мирного
врегулювання конфліктів з метою розширення сфери їхнього застосування
та з вимогою їх абсолютного дотримання і обов’язковості їх виконання для
всіх без виключення акторів міжнародних відносин. Зокрема, ще папа Іван
Павло ІІ наголошував: «Так само як усередині окремих держав особиста
помста і репресії поступилися місцем силі закону, так і в міжнародному
співтоваристві подібні дії потребують негайної реалізації» [4, с.267]. Таким
чином, папа акцентує на неможливості застосування «права сильного» у
міжнародному праві. У контексті пропозиції Івана Павла ІІ, сумнівним
залишається факт права вето Російської Федерації, як постійного члена Ради
Безпеки ООН, на рішення глобального порядку, результатом яких мало б
стати досягнення стійкого та довговічного миру. Католицька Церква не
залишається осторонь від коментарів та застережень у випадку невірного
вибору міжнародними організаціями підходів та засобів вирішення
міжнародних проблем та наголошує на необхідності узгодженої діяльності
міжнародних організацій у сферах, особливо важливих для мирного й
упорядкованого співіснування націй і народів [2, с.609-610].
З метою гарантування загальної безпеки, дотримання миру,
справедливості і поваги до прав людини, Католицька Церква наполягає на
необхідності творення всесвітньої влади, яку будуть визнавати всі нації і
держави і яка буде наділена компетенцією «дієвої сили». В Конституції
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«Про Церкву в сучасному світі» зазначається, що: «є очевидним, що мусимо
намагатися всіма силами приготовити той час, коли за згодою народів
можна буде цілком заборонити всякі війни. А це вимагає, щоб було
встановлено якусь публічну, загальну та й усіма признану владу, яка була б
оснащена успішною силою, щоб могла запевнити для всіх безпеку,
справедливість і пошану прав» [2, с.606-607]. Важливо, щоб така влада
виникла як результат взаємної угоди і не сприймалась світовим
співтовариством як супер-держава. Важливо, що ця ідея після ІІ
Ватиканського Собору набула подальшого розвитку в енцикліках Римських
Архієреїв. Зокрема папа Бенедикт ХVІ в енцикліці «Любов у правді»
наголошує на необхідності пошуку новаторських форм у діяльності
міжнародних організацій та нагальній потребі їх реформування з метою
наповнення концепції «сім’ї народів» конкретним змістом та формою. На тлі
сучасного політичного, економічного, фінансового розвитку невідкладною є
потреба у «справжньому світовому політичному Авторитеті…для
управління всесвітньою економікою, для санації господарств, яких
торкнулася криза, для запобігання поглибленню кризи і дисбалансів, які з
цього виникають, для реалізації справи остаточного роззброєння, а також
гарантування безпеки і миру, для забезпечення охорони навколишнього
середовища і регуляції міграційних потоків» [1, с.107-108].
Логічне продовження аналізу проблеми війни, миру та безпеки знайшло
відображення в Апостольському повчанні папи Франциска «Радість
Євангелія». Понтифік зауважує, що в умовах, коли сучасний світ
«розтерзаний війнами і насильством», у деяких християнських спільнотах
появляються нові форми ненависті, поділів, помсти, бажання всіма
допустимими і недопустимими засобами нав’язати власні погляди. Народам,
які «зранені давніми поділами», важко сприйняти заклики Церкви до
прощення і примирення, що подекуди трактуються поневоленими націями
як зречення свого минулого та ідеалів. Пошук шляхів побудови якісно
нового типу міжнародних відносин не може супроводжуватися ізоляцією,
яка « є видом іманентності (і) може виражатись у фальшивій автономії, в
якій немає місця для Бога» [3, с.81]. Папа Франциск наголошує на
необхідності усвідомлення кожним себе як частини людства і потребі вийти
із себе самого, щоб приєднатися до інших у творенні солідарного
гуманістичного світу. «Ми всі є в тому самому човні й пливемо до тієї ж
пристані!» [3, с.81].
Література
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Вплив світових релігій на діалог цивілізацій у
просторі та часі
Діалог цивілізацій на сучасному етапі нерозривно пов’язаний із таким
явищем, як глобалізація, яка є принципово новим етапом у розвитку
суспільства і являє собою історичний процес уніфікації традицій, культур,
релігій, ідеологій. Але за умов транснаціоналізації та виходу
найрозвинутішої частини людства на постіндустріально-інформаційний
рівень спостерігається не лише тісна взаємодія між представниками різних
соціокультурних світів, а й розкриття глибоких культурних суперечностей –
як між західними формами масової культури і традиційними цінностями
незахідних народів, так і в межах самої ціннісної системи Заходу [1, с. 4041]. У цивілізаційному просторі ХХІ століття зростає як значення
соціокультурної спільності, так і міжцивілізаційних розбіжностей на
культурно-релігійному ґрунті; посилюється диференціація економічної та
військово-політичної могутності окремих локальних спільнот, нарощується
потенціал партнерства між країнами, формується новий тип відносин на
міжнародній арені.
Суб’єктами трансформацій у глобальному просторі є саме локальні
цивілізації, а не окремі держави, які, на думку британського філософа
А. Тойнбі, потрібно вважати «деякими підлеглими та ефемерними
політичними феноменами у житті цивілізацій, у межах яких вони
з’являються та зникають» [2, с.134]. Поняття «цивілізація» викликає певні
асоціації у контексті релігії, архітектури, живопису, традицій і звичаїв, адже
визначення його змісту супроводжується поділом людських спільнот на
Західну, Ісламську, Далекосхідну, Індуську цивілізації тощо.
Під «цивілізацією» А. Тойнбі розуміє сукупність історичного матеріалу,
до якого можна апелювати під час вивчення історії конкретної країни.
Наприклад, історичний розвиток Сполучених Штатів Америки
(федеральний уряд, представницьке правління, демократію, індустріалізм)
неможливо дослідити, якщо не звернутись до Західної Європи та інших
заокеанських країн, заснованих європейцями. Проте, щоб зрозуміти
американську історію, не потрібно заглиблюватись у вивчення розвитку
країн Східної Європи та Ісламського світу, так само не варто виходити за
рамки західноєвропейської цивілізації на час занепаду греко-римського
світу. Такі межі у часі та просторі окреслюють духовно-історичну спільноту,
до якої входять Сполучені Штати Великобританія, Франція, Голландія під
спільною назвою – західне християнство, Західна цивілізація, західне
суспільство, Західний світ. Між тим, досліджуючи історію Греції, Сербії або
45

Росії, звертаємося до Православного християнства, Візантійського світу,
Східнохристиянської цивілізації. Історія Марокко або Афганістану дає
уявлення про Ісламський світ, Китай або Японія уособлюють Далекосхідну
цивілізацію.
Релігія є містком між цивілізаціями різного покоління. Християнство, яке
зародилося у часи занепаду античної цивілізації, символізує дочірній зв’язок
між греко-римською та сучасними Західною та Східнохристиянською
цивілізаціями. Мусульманський світ об’єднує країни, народи яких з давніх
часів сповідували іслам; буддизм зіграв роль посередника між історією
Стародавнього Китаю та сучасною історією Далекого Сходу [2, с.138].
Проте взаємозв’язок між світовими релігіями та цивілізаціями залежить
від покоління соціокультурних спільнот. Так, християнство відіграє важливу
роль у часовому діалозі між нашою цивілізацією та давньою грекоримською. Але якщо заглибитись далі, то виявляється, що більш давня
мінойська цивілізація не пов’язана із греко-римською ніякою вищою
релігією на кшталт християнства. Доарійська цивілізація у долині Інду не
мала ознак світової релігії, яка б споріднила її з арійським світом.
Цивілізація майя у Північній Америці породила дочірню цивілізацію, проте
не мала у період свого існування релігію або церкву схожу на християнство,
іслам, буддизм чи індуїзм; відсутні також свідчення щодо наявності вищої
релігії між первісними суспільствами та найдавнішими з відомих
соціокультурних спільнот, які можна назвати першим поколінням
цивілізацій.
Таким чином, світові релігії мають істотний вплив на розвиток
цивілізацій у часі та просторі. Проте цей зв’язок має свої особливості:
первісні суспільства та цивілізації першого покоління не поєднуються
жодною із вищих релігій, останні народжуються між цивілізаціями першого
та другого покоління і є невід’ємною частиною цивілізацій другого і
третього поколінь.
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Реакция украинской религиозной мысли на события
на Майдане 2013 – 2014 годов
Некоторые конфессиональные общества проявили свое присутствие не
выступлением на сцене Майдана, а непосредственно благодетельной и
молитвенной деятельностью и распространением религиозной литературы
среди майдановцев. Российские религиоведы не только не приняли
предложенный украинскими колегами научный анализ, но и отрицали как
возможность присутствия церкви и религиозных идей в событиях (Евро)
Майдана. С подобной невосприимчивостью российских коллег встретились
и украинские протестантские богословы.
Западные представители религиозной науки и последователи разных
вероисповеданий позитивно отнеслись к стремлению Украины к свободе и
демократии, в том числе и за свободу совести и право исповедовать какуюлибо религию, а не только доминирующую. Персонально и коллективно
демократический мир высказался за европейскость Украины. Церковь
Майдана осталась верной высшим ценностям и проявила готовность
разделить до последнего вдоха судьбу своей паствы. Проявлением качества
гражданской церкви Майдана были общие молитвенные акции. О
гражданской религии как необходимого этапа религиогенеза неоднократно
писал профессор Анатолий Колодный. Показательно, что на Майдане
активно принимали крещение неверующие граждане.
Майдан в очередной раз показал, что украинское общество не
однородно, что оно состоит из многих и разновекторных частей. Наиболее
очевидна политическая полярность, которая дополняется ментальным,
языковым и культурным разнообразием украинцев. Специфика украинской
ситуации заключается в том, что религии и Церковь здесь более органично
вплетены в социальную жизнь, чем в соседних государствах.
Если украинское общество сейчас выражает свое мнение по тому или
иному вопросу, то Церковь не может быть просто вне этих интересов.
Специфика украинской ситуации состоит еще и в том, что Церкви были
активно вовлечены во все евроинтеграционные процессы. Церкви устами
своих лидеров обращались к украинскому народу со специальным
посланием от имени Всеукраинского совета Церквей и религиозных
объединений в поддержку евроинтеграционных устремлений правительства
и президента. Сейчас, когда произошел поворот в мировоззрении
большинства иерархов Церкви, руководству приходится осмысливать свое
место в новой политической реальности.
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Будущее Украины – это евроинтеграция и в Европе у нас есть много
преимуществ. Гражданское общество Украины должно контролировать
власть и снять президента если он не удовлетворяет потребностей людей.
Чем беднее президент – тем богаче будет государство.
Вызов времени, который стоит перед любой украинской Церковью – это
взаимоотношение Церкви и общества. УПЦ интегрировалось с властью и
большим бизнесом. В целом такими связями обросли и остальные
украинские Церкви. Для таких Церквей Майдан стал моментом истины,
который четко разделил власть и общество. Использование православия с
политической целью на Украине имело катастрофические масштабы и
последствия. Церковь не освобождена от политики в той мере, в которой от
нее не освобождено общество. Отделение Церкви от общества производит к
утрате ориентиров и авторитета с обоих сторон.
Церковь – институт нашего общества, который владеет инструментарием
отделения зерна от половы, черного от белого, обмана от правды, добра от
зла. Сейчас Церкви имеют шанс стать для общества тем, чем они есть –
моральным авторитетом. Украинские священники разных Церквей работали
над тем, чтобы так называемая революция достоинства психологически
выдержала не упала в пропасть жестокости и кровопролития.
На Майдане в эпицентре событий находились разные священнослужители по образованию, церковной иерархии, принадлежностью к той
или иной Церкви. Так, 26.11. 2013 Всеукраинский Совет Церквей и
религиозных оргагизаций призвали не допустить насилие и гарантировать
право граждан на мирные собрания. Уникальный синтез настроений народа
и ответы на его потребности имеют отличие от ситуации в соседней России.
Украинская Церковь призвала к молитве, ненасилию, к любви и
толерантности.
Она
оказала
майдановцам
молитвенную
и
благотворительную поддержку. 27.01.2014 состоялась межконфессиональная молитва за мир в Украине. 19.02.2014 прозвучали призывы со
стороны разных украинских церквей к власти остановить кровопролитие.
Религиозные организации продемонстрировали тот или иной уровень
своего присутствия на Майдане. Религиозные лидеры шли в ногу с
настроениями и потребностями общества, отвечая на несогласие,
непринятие и взволнованность обычных людей. На Майдане родилось
экуменическое понятие «наша украинская Церковь», которая не фокусировалась на конфессиональных или церковно – институализированных
особенностях. С каждым днем увеличивалось количество желающих
обратиться к Богу и попросить помощи, защиты, терпимости. Жизнь
постоянно формирует вопросы к Церкви и Церковь должна быть готова
ответить на них. На Майдане произошло рождение свободной от рабства и
вранья человека, воскресение умершей от унижения, притеснений и
преследований личности.
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Люди пришли на Майдан из-за неуважения со стороны власти к
человеку, унижения человеческого достоинства, желание защитить слабого
и громко об этом сказать. Церковь и в будущем должна быть со своим
народом и поддерживать тех, кто пал духом, кто разочаровался, кто
запутался и потерял силу.
Относительно протестантов Украины можно сказать, что в некоторых
Церквях господствует позиция нейтралитета, в других возможной формой
участия в Евромайдане является молитвенная поддержка, одни хоть и с
опозданием, но вышли на Майдан. Это зависит от уровня самосознания.
Евромайдан показал, кто мы есть на самом деле. Сейчас Бог дал нам
независимое самостоятельное государство, но беззаконие поразило его.
Коррупция, безработица, равнодушие стало реальностью. На сколько
украинские церкви готовы к роли духовных проводников и защитников
людей, которые вышли на путь поиска правды.
Ни одна из Церквей не промолчала и не остановилась перед тем, чтобы
назвать зло злом и чтобы призвать к наказанию виновных и освободить
невиновных. На Майдане остро ощущалась потребность в религиозном
факторе как объединяющем. Важным аргументом в пользу действительной
трансформации религии в современной Украине есть обстоятельство, что ни
одна из существующих на Украине Церквей не поддержала действий власти.
Про что это свидетельствует? Это означает, что в ситуации противостояния
человека и системы власти религия независимо от конфессионально церковной принадлежности стала на сторону человека. Таким образом,
церковные организации современной Украины демонстрируют служение не
Царству мира сего, а Царству Божьему. Можно сказать, что религия на
Украине традиционно утверждается в своем функционировании не на
государственный аппарат, а на народ. Обязанность священников – охранять
права и достоинство человека, охранять правду, мир, свет любовь,
противостоять злу.
Протестантские Церкви по-разному и неоднозначно в каждой конфессии
откликнулись на Евромайдан. Здесь, очевидно следует учитывать традицию
уважения к личному выбору и личную ответственность в каждом отдельном
случае и говорить не в общем, а индивидуально. Евромайдан – это шанс
протестантам продемонстрировать свое сотрудничество в Божьем деле
возрастания украинского народа. Протестанты на Евромайдане идут путем
внутреннего насыщения самого Майдана, путем индивидуальной
деятельности и соучастия.
Можно утверждать, что религия на Украине функционирует успешно.
Поэтому на Майдан вышли прежде всего те, кто не хотел принадлежать к
социально-экономически-политически-государственной
репрессивной
системе. Пришли не по призыву власти, а по призванию сердца, это те силы,
которые не убивали, не крали, не лжесвидетельствовали, не брали чужое, не
обижали невинных. Вышли защитить настоящие идеалы. Майдан изменил
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страну, общество, изменил отношения украинских Церквей и украинского
общества.
Религиозные организации призваны не прислуживать земной власти, но
стать настоящим духовным вдохновением человека на пути Божественного
строительства. События на Майдане спровоцированы бесчувственностью
власть предержащих к потребностям граждан. Разные религиозные
организации научились конструктивно взаимодействовать для исполнения
своих религиозных функций согласно с потребностями украинцев.
Полирелигиозность и поликонфессиональность не стали проблемой.
Здесь следует вспомнить уникальные примеры межконфессионального
понимания. Место религии в общественном бытии переместилось из
церквей в общество. Попытки манипулировать религиозным вопросом по
отношению к протестным действиям существовали. С одной сторон,
некоторые про российско настроенные и определенной степенью
политизированные круги православной церкви акцентировали внимание на
недостатках европейского выбора. Другие наоборот поддерживали
евровыбор украинцев. Однако важно то, что представители тех Церквей, кто
выступал с активной поддержкой евроинтеграции, все таки высказывали о
цивилизованном выборе. Апеллировали к религиозному фактору
политические деятели, далекие от религии.
В современной Украине попытки манипулировать религиозным
фактором со стороны большинства политических сил наблюдается
постоянно. Но ключевым аргументом Майдана стал вопрос не приближения
к власти, а вопрос совести. Насилие со стороны власти привело к тому, что
представители практически всех конфессий Украины осудили насилие и
призвали Майдан сохранять мир. Благодаря этим события у большинства
людей возобновилось доверие к религии, которая стала последним
прибежищем от несправедливости. Люди требуют справедливости,
равенства всех без исключения перед законом светским, земным.
Майдан имеет шанс стать началом процессов, когда будут переоценены
взаимоотношения Церкви, государства и общества, а украинские Церкви подругому оценят сами себя. Где собираются люди, где ищут правды, где
требуют свободы, туда приходит и Церковь. Церковь призвана распознавать
происходящее в обществе.
Общественное участие Церкви как религиозной организации ограничено
законодательством и ее собственным социальным учением, но она может
благословить людей с учетом их гражданских прав и обязанностей, их даров
и профессиональных призваний. Церковь должна признать свое участие
через добровольных представителей, благословляя и наставляя их. Церковь
может влиять через свою паству на общество, напоминая о
фундаментальных ценностях человеческого достоинства и свободы, о
примате духовного и общего блага, о милосердии и жертвенной любви, о
солидарности и благодати. Церковь не может агитировать за Евросоюз или
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Таможенный союз, Церковь может лишь подчеркнуть важность свободного
и ответственного выбора. Но Церковь не может не осуждать применение
силы против беззащитных, коррупцию, избирательное правосудие,
политические репрессии.
Итак, Церковь находит себя на Майдане. Там она оказывается в силу
своей природы, способности «быть в мире». Оказавшись на Майдане,
Церковь должна сохранить свою инаковость, способность жить и говорить
«не от мира». Церковь не ставит себя в ряд других организаций и партий,
которые выступают на стороне одних и против других, и тем самым
ограничивают себя. Ее задачей становится различение добра и зла,
распознание воли Божией, наставление людей в страхе Божием, воспитание
добродетелей. Церковь не может господствовать над обществом, но может
влиять на него через своих прихожан. Если изменяются прихожане, Церковь
не может не изменяться.
Религиозность украинской элиты может сыграть позитивную роль в
будущем Украины. Можно совершенствовать ее религиозность, связать ее с
моральными обязанностями и политической ответственностью. У кого-то
религиозность активная, у кого стабильная, у других неофистская.
Необходимо
не
«выбраковывать»
религиозность
политиков,
а
способствовать ее конструктивному развитию, религия присутствует как
определенный фон. Она активизируется и важна во время кризиса.
Присутствие Церквей на Майдане в очередной раз указала власти на
поликонфессиональность Украины и необходимость учитывать интересы
религиозных организаций. Хотя Церкви и заявили свою поддержку народу,
но этого мало, чтобы изменить положение дел на Майдане. Поэтому
необходимо думать не только о оценке событий, а о христианской
активности в центре событий, когда Церковь будет влиять на политику,
культуру, бизнес и другие сферы. Украине нужны новые лидеры. Церковь
молится, чтобы Бог сформировал таких людей, которые бы имели лидерские
задатки: имели мудрость, любили правду, видели развитие страны.
Христианство– религия бескомпромиссного самопожертвования. Любить
врага – совсем не означает поддаваться его преступным наклонностям.
Наоборот! Любовь к врагу требует освободить его от греха, снять с
должности, которая провоцирует обман, насилие. Каждая нация проходит
испытания на зрелость, когда вынуждена исправлять деформации в системе
государственной власти.
Солидарное участие в оздоровлении системы власти – это знак Божьего
доверия к нации. Сможем ли мы во время опасности проявить христианскую
солидарность. Христианская вера реализуется в вопросах милосердия: в
защите невинно обиженных, в противостоянии кровопролитию, агрессии.
Сегодня Украина перед чертой морального, экономического банкротства.
Кризис может быть общим. Ни в России, ни в Европе нет безопасного места.
Везде, падение морали. Мы вошли в особенное время, когда изменяется не
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только общество, а и картина мира. Задание Церкви – напоминать о главном
– вечном, духовном, Церковь должна раскрывать роль вечных истин,
духовных ценностей.
Присутствие Церквей на Майдане с первых дней, их моральная и
организационная поддержка охарактеризовала религиозную ситуацию на
Украине. В первую очередь, стало понятно, что Церкви и религиозные
организации достигли высокого уровня независимости от государства, и это
сделало их способными в критический момент выступить против
злоупотреблений
власти.
Священники
и
религиозные
лидеры
воспользовались своим моральным авторитетом, чтобы выступить на
защиту общественных ценностей. Благодаря Майдану Церкви проявили себя
как активные участники гражданского общества.
Для представителей евангельских христиан Майдан стал вызовом
времени. Как известно, среди них до сих пор распространены эскапистские
взгляды, убеждение о необходимости быть отделенным от мира, а в
особенности от политической жизни. Кроме того, важным отличием этой
религиозной среды в постсоветский период стала глобализация, которая
позволяет представителям конфессии считать себя в большей мере
принадлежащими к мировому евангельскому христианству, чем к
национальному сообществу. Свое «Небесное сообщество» евангельские
христиане традиционно привыкли почитать значительно больше, чем
отечество земное. Много евангельских верующих с этих причин сохраняют
русскоязычность.
Уроки Майдана еще следует осмыслить, но опыт этих интеллектуальных
процессов, дискуссий, коллективных заявлений, богословских статей,
которые стали порождением Майдана, уже сегодня позволяет говорить, что
происходит перелом в сознании евангельской интеллектуальной элиты,
который со временем будет иметь свои последствия для общих
трансформаций коллективного сознания и идентичности всего общества.
Вопрос европейских ценностей в период до Майдана рассматривается
обществом на Украине неоднозначно. Представление о том, что Европа
отходит от христианской морали, стает «аморальной» и «бездуховной»,
были довольно популярными и распространенными. Однако постепенно
среди украинских религиозных интеллектуалов начало появляться
понимание того, что чрезмерное осуждение «аморальности Европы»
является спекулятивным и не имеет под собой серьезного основания.
Особой остроты приобрели дискуссии около вопроса, можно ли
христианам брать участие в массовых протестах. В связи с этим появилось
две полярные точки зрения. Значительным событием стало письмо
евангельских богословов и преподавателей семинарий, которые отрицали
заявление главы Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан –
баптистов В. Нестерука о общей аполитичности украинских баптистов и их
неучастие в массовых протестах на Майдане. В ответ на это заявление главы
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Союза группа протестантских интеллектуалов заявила, «отделение Церкви
от государства не означает ее аполитичности…», а участие в митингах есть
их личным делом. Авторы обращения дали понять, что для влияния на
политиков необходимо применять все способы, которые не противоречат
христианской морали. При этом они признали, что Церковь не обязана
призывать к политическим акциям. Важным в контексте дискуссии стало то,
что были поставлены под сомнение некоторые традиционные для
консервативной христианской среды представление о возможности
верующих влиять на власть.
Источники социальной несправедливости и коррупции лежат в
моральной сфере, т.е. является прямым следствием греха. Это дало
возможность обосновать присутствие Церкви на Майдане, не только как
участников митинга, а и с целью проповеди, то есть без утраты своей
главной пастырской функции.
Еще одним дискурсом, который развивался около событий на Майдане,
стал дискурс патриотизма. Непосредственная причастность к Майдану дала
ощущение уникального опыта, который отделил украинских евангельских
верующих от других представителей их глобального сообщества. В первую
очередь от русских верующих и эмигрантов Северной Америки.
Дискурс патриотизма был связан с вопросом гражданских ценностей –
свободы, демократии, прав человека, но они рассматривались в контексте
более общего понимания общественного и национального блага. Сегодня
задание ниционально-патриотического воспитания в украинском обществе
является развитие высокой социальной активности. Мотивацией церковных
авторитетов поддержать это политический протест было желание добра не
только в категориях «духовных», но и политических, социальных и
экономических. Итак, гражданские ценности – честное правосудие,
законность, уважение людей и их прав – провозглашаются как конкретные
ценности, которые церковь целиком готова поддержать.
Участие протестантско-евангельского сообщества в протестах стала
важным коллективным опытом участия в общественно-политической жизни
страны. Публичные выступления и молитвы религиозных авторитетов,
заявление Совета евангельских протестантских Церквей Украины с
осуждением насилия и призывали к общественному миру стали актами
гражданской активности. Поэтому можно утверждать, что понятие
гражданской ответственности, свободы, демократии получат богословское
обоснование и станут частью религиозного мировоззрения. На примере
евангельско-протестанского сообщества сегодня можно сказать что
благодаря Майдану, украинское общество сделало важный шаг в
направлении формирования гражданской религии.
Реформатирование государственных органов власти в условиях
завышенных ожиданий постмайдановского украинского общества предусматривает, кроме люстрации, и отказ от советских схем администрирования.
53

Однако романтическая волна революционеров сменилась следующей –
прагматической. Итак, на ключевые посты назначаются или сохраняют свои
посты фигуры, которые к этому времени полностью ассоциировались со
свергнутым режимом. Это люди, закономерно, генерируют тот способ
администрирования, который является обычным для их понимания.
Современный курс украинского государства на европейскую интеграцию
предусматривает соглашение с европейскими базовыми принципами
функционирования национального законодательства. Поэтому логично
будет ликвидировать отдельный орган центральной исполнительной власти
– Госкомрелигию.
Мотивом для ликвидации Госкомрелигии стало по убеждению В.
Ющенко в том, что правительство не должно вести свою политику в сфере
религиозной жизни и что вероисповедание является делом каждого. А все
проблемы, связанные с религией, могут и должны решаться в суде. Однако,
украинские реалии заставили руководство государства возобновить
ликвидированный госорган. Украина не была готова в тот час, как не готова
и сейчас к системному мониторингу нарушений в сфере свободы совести и
главное к практическим шагам неадминистративного реагирования на эти
нарушения. Нарушения в сфере свободы совести и самоустранение милиции
или судов от решения межцерковных или государственно-церковных
конфликтов стало причиной реанимации Госкомрелигий. После
майдановский период требует отказа от административно-силовых методов
решения проблем, связанных с нарушением свободы совести граждан.
Внедрение на Украине европейских подходов в законодательстве
поставит не чиновнические, судебные решения в принципиальных вопросах.
Значительно улучшают характер межконфессиональных и государственноцерковных отношений светские гражданские объединения. В частности идет
речь о Украинской ассоциации религиоведов, Украинскую ассоциацию
религиозной свободы, Институт религиозной свободы и др.
Одним из первоочередных заданий на нынешнем этапе сближения
подходов развития государственно-церковных отношений на Украине к
европейским стандартам является принятие «концепции государственноцерковных отношений». Сейчас очевидным является увеличение
сотрудничества украинских Церквей и религиозных организаций с
международными организациями, которые занимаются проблемами совести.
Требуются изменения в позиции Церквей на внутренне украинском уровне.
Для этого должна быть изменена современная философия взаимодействия
Церквей с внешним миром – они должны стать более открытыми и
коммуникабельными.
Российские церковные лидеры видят в украинцах бунтовщиков против
власти. Они разделяют позицию Кремля. Потому они вызывают на встречу
украинских церковных лидеров как вызывают провинившихся для выговора.
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После Майдана началась новая эпоха для церкви. Мы открыли простые
истины: без солидарности с народом не будет открытости к благовестию.
Церковь на Украине и украинская Церковь – не совсем одно и то же. Мы
учимся служить людям в их действительных нуждах и тем самым учимся
быть собой, быть верными своему настоящему призванию. Будущее
украинского евангельского христианства связано с пониманием верующими
своей ответственности за народ, страну. Мы выбрали лояльность народа,
россияне выбрали лояльность к власти. Если они увидят сильную Церковь
на Украине, пользующуюся любовью и авторитетом среди народа, они буду
приезжать к нам дружить.
Можно заключить, что перед украинскими церквями Майдан поставил
проблему: могут ли цекви присутсвовать на Майдане и какие ее функции в
данных событиях? Этот вопрос каснулся разных деноминаций и их
отношению к евроинтеграционным процессам. В настоящее время
украинские
церкви
осмысливают
создавшуюся
реальность
во
взаимоотношении церквей и общества. Надо отметить, что религиозный
фактор на Майдане сыграл объединяющую роль. Церкви Украины не
поддержали предыдущую власть и выступили протв беззакония, коррупции,
равнодушия. Независимо от принадлежности, церкви стали на сторону
человека. Священники различных конфессий отстаивали достоинство
каждого гражданина Украины, его личный выбор и отвественность. В итоге
события на Майдане повлияли на позицию церквей к потребностям
украинцев, аппелировали к вопросам совести.
Украинские церкви проявили себя на Майдане. Они не остались
равнодушными к назревшим в обществе вопросам. Прежде всего это
вопросы
оздоровления
нации.
Духовная
моральная
поддержка
охарактеризовала украинскую церковь, которая способна выступить против
здоупотреблений власти. Одна из причин присутствия церквей на Майдане –
это моральная сфера. Публичные выступления, молитвы религиозных
лидеров стали актами гражданской активности. Одним из результатов
активности украинских церквей стало формировапние гражданской религии.
Поэтому меняется и философия взаимодействия церквей, как между собой
так и с внешним миром. Солидарность общества и церквей открывает путь к
благовестию. Церковь служит людям в их действительных нуждах и верна
своему призванию.
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Філософія культури, науки та релігії: сучасні виміри
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«Афонская смута» и её влияние на формирование
ономатологии как философии имени и имяславия
как религиозно-философского движения ХХ века
К событиям, произошедшим в Андреевском скиту 1913 г. и вошедшим в
историю под названием «Афонская смута» [3], обратили свое внимание
значительнейшая часть интеллектуальной элиты России. Дальнейшее их
развитие: публичные дебаты его участников, получивших названье
«имеборцев» и «имеславцев», организация и работа Помесного Собора
1917-1918 годов, как и деятельность «Московского кружка» 20-х годов
ушедшего века, – прямым или косвенным образом имели отношение к
«кипучим натурам» его участников: В.Ф. Эрна, о. Павла Флоренского,
А.Ф. Лосева, С.Н. Булгакова. Если остановится на сути дела, то обстоятельства складывались следующим образом. В 1910 году после публикации
второго издания книги схимонаха Ново-Афонского монастыря Илариона
«На горах Кавказа», разгорелась бурная дискуссия на предмет нового
учения об имени Иисус. Вопрос касался практики молитвенного делания,
хорошо известного в монашеской среде как «молитвы Иисусовой». Суть
нового «догмата» сводилась к положению, согласно которому: «…в самом
имени, в самом слове Иисус Христос уже присутствует божество» [1, c.132].
Двумя годами позже в журнале «Русский инок» появилась критическая
рецензия на учение о. Иллариона инока Ильинского скита Хрисанфа,
впоследствии расколовшая православную русскую братию на две партии:
противников и сторонников имяславия. В итоге, 13 января 1913 года всё
закончилось избиением и изгнанием имяборцев во главе с игуменом
Иеронимом из Андреевского скита. Оставшаяся братия имяславцев избрала
новым игуменом архимандрита Давида, впоследствии ставшего духовником
А.Ф. Лосева. События получили широкий резонанс. В ход дела вмешался
Константинопольский патриархат, который осудил имяславцев и
настойчиво советовал раскольникам унять страсти.
В тоже время события Афонской смуты стали предметом рассмотрения
Святейшего Синода и русского правительства, которое поручило
представителю российского Министерства иностранных дел послу
М.Н. Гирсу (вел и церковные дела) поскорее всё уладить. Гирс
командировал на Афон вице-консула В.С. Щербину и тот попытался
уговорить имяславцев вернуть в монастырь ими изгнанных супротивников
во главе с игуменом Иеронимом. Но все было безрезультатно. В итоге вице56

консул В.С. Щербина обратился в протат1, а тот решил, что еретикам не
уместно жить на Святой Горе. Ситуация накалилась до предела. И
появились основания считать, что, воспользовавшись сложившейся
ситуацией, греческие войска могут по распоряжению патриарха изгнать из
Афона русских монахов. Еще в апреле 1913 года от святогорских русских
монахов Гирс получил письмо, в котором сообщалось: "Мы, святогорские
иноки русского происхождения, считаем своевременным заявить нашему
русскому правительству о тех притеснениях и обидах, которые мы
переносим от господствующих на Афоне греческих монастырей, лишивших
нас элементарных человеческих прав. Ввиду того, что в последние 10 лет
число русских иноков превосходит число греков – 5000 против 3500, –
последние стали опасаться, чтобы русские не приобрели преобладающего
влияния, а потому поставили задачу не допускать развития на Афоне
русских монастырей и ограничить число русских всеми мерами" [5]. И
правительство выбрало тактику силы. Решение о высылке монахов
имяславцев закончилось бунтом и насильственным выталкиванием иноков
из коридоров келий прямо на пароход. Часть иноков были ранены (две
версии: 25 или 40) и помещены в больницу, а те, кто прибыл в Одесский
порт, вынужденно подписали свой отказ от монашеского клобука и были
лишены права проживания в монастыре. Только после высылки
«зачинщиков бесчинств» за пределы Афона беспорядки там были
прекращены. 7 марта по запросам депутатов октябристов и прогрессиста
М.А. Караулова «дело афонитов» было вынесено на обсуждение заседания
IV Государственной Думы. В итоге вопрос по делу имяславцев «… к весне
1914 года вышел далеко за рамки внутрицерковной полемики и приобрел
политическую и правовую окраску» [2, с.48]. Таким образом, имяславская
дискуссия приобрела политический поворот и все патриотически
настроенные силы России увидели в этом событии попирание прав русских
монахов, молящих о защите Отечества.
Богословский анализ доктрины имяславия связан с именем вселенского
патриарха Иоакима ІІІ, который в сентябре 1912 года направил настоятелю
русского Пантелеимонова монастыря свое послание, в котором назвал
учение имяславцев «бессмысленным и богохульным». Спустя год вопрос об
имяславии был рассмотрен на заседании комиссии Халкидонской
богословской школы (во главе с митрополитом Селевкии Германом),
которая отправила свои выводы в Синод. Синод признал учение имяславцев
богохульным, еретическим и новоизбранный вселенский патриарх Герман V
5 апреля отправил на Афон соответственный документ. В мае того же 1913
года вопрос об имяславии был вынесен на рассмотрение и экстренного
заседания Синода Русской Церкви под председательством митрополита
Протат, или кинот, — учреждение, состоящее из настоятелей всех двадцати монастырей,
осуществлявшее духовную власть на Афоне и подчиненное Патриарху.
1
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Владимира (Богоявленского). На заседании с докладами выступили:
архиепископ Никон (Рождественский), архиепископ Антоний (Храповицкий) и С.В. Троицкий. Итогом заседания стало постановление о признании
учения «имябожников» неправославным и еретическим. На основании
решения Синода Русской Церкви архиепископом (впоследствии
патриархом) Сергием (Старгородским) было составлено Послание
Святейшего Синода и в нём учение схимонаха Иллариона было осуждено
«…как "догмат", не встречавшийся раньше нигде и приводящий не к
возвеличению сладчайшего Имени Иисус и не к вящему утверждению
умного делания, а совершенно наоборот» [4].
Жестокая расправа над русскими монахами вызвала новую волну
протеста, но уже в интеллигентской среде. Вне зависимости оттого, что в
1915 году Московский митрополит Макарий (Невский) и Киевский
митрополит Флавиан (Городецкий) предписали снова принимать в
монастыри имяславцев без покаяния, голос в защиту имяславия прозвучал
еще громче. В среде представителей религиозной философии учение об
имяславии нашло самую горячую поддержку. Яркими представителями этой
плеяды стали: отец Павел Флоренский, С. Булгаков (впоследствии
принявший сан), М.А. Новоселов, М.Д. Муретов, А.Ф. Лосев (принявший в
1929 году вместе с супругой тайный монашеский постриг от рук
архимандрита Давида под именем Андриан) и В.Ф. Эрн. Первыми, еще в
1912 году, с философской дискуссией на тему почитания Имени Божия
выступили Флоренский и Муретов. Но идея подготовить философское
обоснование этого учения принадлежит именно В.Ф. Эрну. Значительное
влияние на формирование мировоззрения Эрна имел Владимир Соловьев.
Впрочем, под влиянием философии В. Соловьева находились все мыслители
«имяславской доктрины» (отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков,
А.Ф. Лосев, М.А. Новоселов, М.Д. Муретов), впоследствии получивших
название «церковной интеллигенции «соловьевского» направления» [6]. Не
удивительно, что в августе 1913 года в кругу единомышленников
московского книгоиздательства «Путь» именно В.Ф. Эрн выступил с
предложением подготовить коллективный сборник статей об имени Божием.
Идею восприняли не однозначно. Если С. Булгаков и С. Рачинский
поддержали это начинание, то отношение князя Е. Трубецкого к этой затее
было скорее отрицательным. Именно он приложил все усилия, чтобы
убедить владелицу издания М.К. Морозову отказаться от этой
несвоевременной публикации. И тогда Владимир Францевич решается
работать над «Письмами об имяславии» самостоятельно. Первое «Письмо»,
получившее название «Около нового догмата», было опубликовано в июле
1914 года в московских «Итогах жизни» (№ 22-23), но следующая
публикация по этому вопросу была напечатана в 1916 году в журнале
«Христианская мысль» (№9), издаваемом Киевским религиознофилософским обществом. И не случайно. Активное сотрудничество
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Киевского и Московского религиозно-философских обществ как и лояльное
отношение Киевского митрополита Флавиана (Городецкого) к имяславцам,
побудило В.Ф. Эрна к публикации этой работы именно в Киеве. А спустя
год в «Христианской мысли» (за ноябрь-декабрь 1917 года) были
опубликованы некрологи С.Н. Булгакова «Памяти В.Ф. Эрна» и о. Павла
Флоренского «Памяти Владимира Францевича Эрна». Самая важная (и
последняя) работа, посвященная теме Имени Божия, В.Ф. Эрна вошла в
историю под названием «Разбор Послания Святейшего Синода об Имени
Божием». Но поскольку «Разбор Послания…» был опубликован в год
кончины В.Ф. Эрна, за дальнейшую разработку апологетики имяславия
взялись о. Павел Флоренский в своей ономатологии, о. Сергий Булгаков и
А.Ф. Лосев, назвавший новое учение ономатодоксией.
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К вопросу о психологизации товара
В американском рекламном агентстве Уолтера Томпсона в 1910–1920
годах разрабатывался комплекс услуг по созданию привлекательного
названия, упаковки, образа, рекламы товара. Важным новшеством в
деятельности этого агентства стало приглашение психолога, основателя
бихевиоризма – Джона Уотсона. Это привело к тому, что в рекламных
кампаниях этого агентства было смещено внимание от функциональности
товара и воззванию к рациональности потребителя к тем эмоциональным
эффектам, которые доставляет данный товар в процессе его потребления [6,
p. 100]. Уотсон замечает, что потребителю важен не продукт, а идея
продукта, зависящая от трех фундаментальных человеческих аффектов:
любви, ненависти и страха [6, c.272]. Он использует вкусовые тесты для
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подтверждения «иррациональности» потребителя: потребитель не может по
вкусу определить тот или иной бренд, не видя его названия. Следовательно,
моделировать покупательную способность потребителя можно посредством
идей, связанных с продуктом, независимо от действительных качеств
продукта [6, c.375]. Таким образом, то, что возникает изначально в качестве
непосредственно социально-пространственного замещения (как
в
универмаге ХІХ в., где потребительная стоимость товаров буквально и
фигурально включала в себя все устройство буржуазного миросозерцания и
досуга [3]), а затем юридического режима метафоризации языкового
формата обращения товаров (обращения к товарам; вспомним законы о
торговых марках, столь распространенные по обе стороны Атлантики во
второй половине ХІХ в. [1]), становится психологическим, научным
аппаратом. К этому замещению добавляется момент психологического
эффекта на
потребителя. Этот эффект является результатом
пространственной интеграции товара, превращения его в «рупор»
буржуазного публичного пространства и габитуса. Следовательно, сущность
бренд-товара [4] психологизируется, и теперь он удовлетворяет
иррациональным потребностям потребителя per se.
Занимаясь разработкой рекламы «Одороно» (Odor!? Oh, no!), одного из
первых дезодорантов для женщин, агентство Уолтера Томпсона провело
исследование потребителей, в ходе которого выяснилось, что одна треть
женщин пользуется продуктом, а другие две трети – нет, обосновывая это
малым потоотделением и ненадобностью. На основании этого исследования
агентством было принято решение связать в рекламном образе неприятный
запах со страхом невозможности завести романтические отношения с
мужчиной [7, c.215-220]. Это решение оказалось успешным, изменив
отношение женщин к себе и другим на основе внедрения эффектов
использования данного товара в повседневной жизни. Взгляд со стороны,
оценивающий и нормализирующий, стал в данном случае ключом к
социально-пространственной трансформации товара. Что было изначально
практикой потребления в универмагах – обмен взглядами, отражение в
«зеркале» буржуазного вкуса и потребления – стало техникой
рекламирования товара. В данном случае психологизируется ситуация
нахождения рабочего в буржуазной публичной сфере, в которой
предоставляется два модуса поведения – скрыться или же принять формы
внешнего этикета, буржуазного вкуса (например, черные костюмы для
променадов на выходных, появившиеся в гардеробах рабочих семей во
времена третьей республики [5, c.218]).
Итак, психологизация бренд-товара выражается в научном объяснении и
легитимации пространственного замещения, а также – в совокупной
организации субъекта и пространства, что показано на примере
деятельности рекламного агентства Уолтера Томпсона. Психологизация
бренд-товара вывела социально-пространственную, буржуазно-публичную
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определенность товара на новый уровень, выявив на поверхности
эффектность, знаковость, «человечность» капиталистических общественных
отношений, а на деле – универсализацию жертвенно–буржуазного проекта
жизни и игры в субъекта [2]. Другими словами, отношение между именем
(обозначением, названием, понятием), отсылающим к предмету, стало не
только произвольным, но еще и замещенным, служа организации
буржуазного рабочего в буржуазного потребителя.
Психологизация
научно
легитимирует
буржуазно–публичную
определенность бренд-товара, показывая на основании психологического
исследования, что эффект, знак, представленность предмета, одним словом,
его включенность в совокупность буржуазно–публичного пространства,
выраженная в «идее» предмета, первична с точки зрения базисных
общественно–бытийных отношений капитализма. И эта видимость
первичности эффективна, поскольку она производится в социальном
пространстве, а не только в идеологии.
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Релігійне і громадське життя
у селі/містечку Дубовичі: історія і сучасність.
Більше 400 років село Дубовичі пов’язане з родиною Кочубеїв [7, с.1].
Витоки йдуть від Василя Леонтійовича, який був страчений 1708 року через
донос на І. Мазепу. Коли невдовзі Петро І визнав свою помилку і повернув
родинам страчених їхнє чесне ім’я та майно, вдова Василя Леонтійовича,
Любов Федорівна Кочубей (Жученко) оселилася з дітьми на хут. Ретик,
поблизу с. Дубовичі. Там збудувала дерев’яний храм Успіння Божої Матері
[7, с.3]. Її правнук Василь Васильович Кочубей (1728-1791) [7, с.2] звів на
місці Архангельської церкви в центрі села, розкішний кам’яний храм з
такою ж огорожею і окремо стоячою дзвіницею [7, c.2]. У 1787 році цей
храм відвідувала імператриця Катерина. До зустрічі мешканці ретельно
готувались, і священик Василь Піскорський навіть написав промову, яку
прочитати так і не вдалось, що його дуже обурило [7, c.5].
Нащадок В.Л. Кочубея Василь Васильович Кочубей (1829-1878), будує в
парку с. Дубовичі біля родинного маєтку домову церкву-усипальницю [11].
Та не лише про зведення храмів піклувалась родина Кочубеїв. Той же
Василь Васильович дбає про відкриття в селі приходського училища [9],
хоча на той час церковно-парафіяльна школа в селі функціонувала;
добивається дозволу на проведення в селі двох ярмарків [4] та присвоєння
селу статусу містечка [5]. Чудотворна ікона Божої Матері
Дубовицької-місцева святиня [7, c.3]. З давніх-давен, щороку у вересні в
містечку Кролевець, (що за 18 км від с. Дубовичі), відбувається
Хрестовоздвиженський ярмарок. [7, c.6]. У 1861 році в Дубовичі приїздить
арх. Еп. Філарет Гумилевський, щоб звершити хресний хід з іконою до
Кролевця на час ярмарки [10]. Донька цього В.В. Кочубея Варвара
Василівна (1869-…), вийшовши заміж за Василя Петровича Кочубея (18681941), разом з чоловіком піклуються про підняття економічного рівня
господарства (впроваджують штучне лісорозведення, закупляють
сільськогосподарську техніку, закладають оранжерею тощо), ведуть активне
громадське життя в містечку Дубовичі. [7, c.8-145] Їхній найстарший син
Василь (1892-1971) був ад’ютантом гетьмана П. Скоропадського [2].
Ймовірно, на запрошення родини у село на свято Трійці 1918 року приїздить
прот. В. Липківський. Про це свідчить підпис на фото, де зображені ієрархи
та церковний хор в національній одежі (фото зберігається в шкільному
музеї).
Буремні роки ХХ ст. залишили руйнівний слід в селі/містечку Дубовичі.
Церкву в центрі було розібрано. З неї в 1939 році зведено клуб. [3, с.88]
Можна вдатись до містичних паралелей, адже будинок культури – свого
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роду храм культури. І він вповні виконував і виконує своє призначення. На
архівному фото 1929 року – сільський хор під керівництвом талановитого
А.Т.Бізєва. [3, c.88] Змінювались керівники, змінювались епохи. Сьогодні
маємо ансамбль «Дубовичанка», відновлений у 2007 р. доньками
багатодітної родини Ольги та Анатолія Блаженків: Кропті Світлани, Прошак
Людмили, Фесенко Альбіни (тепер в ансамблі співають і їхні молодші –
Матюха Світлана та Корсун Олена). В сільському Будинку культури був і
духовий оркестр, і театральна студія, діє до сьогодні бібліотека, працювали
гуртки де навчали гри на музичних інструментах. [3, c.194] В Будинку
функціонує і комп’ютерний клуб. В 2011 році підготовка до друку книги
«Дубовичі. Історико-краєзнавчий нарис» відбувалась на цих ПК.
Активність жителів села приємно вражає. Адже при наявності
домашнього господарства, роботи на фермі, в лісництві чи деінде, у людей
вистачає натхнення відвідувати репетиції. На день села чи інші свята окрім
пісень ансамблю «Дубовичанка», танцює група «Mm&dance» під
керівництвом Драй Олени, лунають гуморески Ковтун Галини, тішать
глядачів нові імпровізації Проні Прокопівни і Голохвастова – прототипів з
вистави М. Старицького «За двома зайцями». Актори – молоде покоління
дубовичан і приїжджаючих вихідців (внуки, племінники, друзі і т.п.). З
ініціативи вчителя виробничого навчання Олійника Миколи Івановича на
День села проходить виставка творів дітей. Це – вироби з дерева,
природного матеріалу, пластика. Щонеділі на сільському стадіоні
відбуваються футбольні матчі, започатковані Павлом Цимбалом ще в
далекому 1948 р. [3, c.167]
За ініціативи жителів та вихідців (Проценко Л.Г., Гурба В.Г.,
Іванченко Л.А.) була вшанована пам'ять будівникам сільських церков –
Кочубеїв. Встановлено пам’ятники на місцях зруйнованих храмів, створено
«Історико-культурний музейний комплекс «Кочубеївський»»2.
В кінці ХХ ст. в селі відновилась парафія. Активну участь у цьому
проявили мешканці – колишні хористи, які ще в 50-ті роки ХХ ст. здобували
славу на всесоюзних конкурсах хорових колективів. [3, c.88] Це – Копа В.С.,
Падолка О.М. та ін. Їхніми зусиллями було офіційно оформлено та
переобладнано будівлю магазину під церкву.
В лісі біля села знаходиться місцева святиня – Криниця. Її історія
пов’язана з історією чудотворної ікони Божої Матері Дубовицької. В усе ті
ж буремні часи ХХ ст. і Криниця зазнала руйнації. Неодноразово її
засипали, зрівнювали з землею. Та завдяки наполегливості і рішучості
мешканців, вихідців, друзів, Криниця вижила і тепер має статус
«Гідрологічна пам’ятка природи «Джерело – криниця»» [14].
2

Рішення Про створення комунального закладу Дубовицької сільської ради «Історикокультурний музейних комплекс «Кочубеївський»» від 08.12.2012. : прийняте на ХІХ сесії
Сільської ради VI скликанняю. Дубовицка сільська рада, Кролевецького р-ну. Сумської обл.
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Правду кажуть, що пам'ять стерти не можливо. Людина інколи володіє
неймовірними здібностями. В 2014 році ІКМК «Кочубеївський» видав книгу
віршів місцевих авторів «Дубовицькі поетичні етюди». Твір Ельнари
Мамедової – девятнадцятилітньої дівчини – вразив змістом. Чи не генетична
пам'ять спрацювала?
Якщо провести аналіз активності, то побачимо закономірність: людина,
яка свідома і доброчесна в релігійному житті, така ж доброчесна і свідома,
активна в громадському житті. Нащадки парафіян, які були в церковній
десятці 1927 року, на сьогодні є акумуляторами та ініціаторами в
суспільстві. І не лише там, у селі. Вихідці розпорошені по всій земній кулі.
Звичайно, вагомий відсоток проживає на території найближчих держав – в
Росії, Білорусії. Сердюк М.І.3 – засновник ТОВ «Дубовичі». Його діяльність
не обмежується сільським господарством – в цьому році планує відкрити в
селі музей мінералогії. А це – робочі місця, втілення нових технологій,
рівень обізнаності і культури, розвиток туризму і т.п.
Хочеться повернутись до родини Кочубей. Один з нащадків гілки
Олександр Кочубей (Алекс) – наш сучасник – неодноразово відвідував
Україну, певний період проживав у Росії. Бував він і в с. Дубовичі. В одному
з інтерв’ю у Києві в 2013 році зауважив: «з далеких часів Кучук-бея, який
прийняв християнство з ім’ям Андрій, через добрі справи родина підтримує
церкву, будує храми, шанує ікони і глибоке коріння віри» [12]. Алекс також
веде активне громадське життя не лише у Швейцарії, де проживає, клопоче
та підтримує різного направлення заходи, акції в Україні і не лише, та дбає
про збереження пам'яті роду, місць, де проживали Кочубеї, про соціальні,
культурні та наукові вклади, які були зроблені членами усієї немалої
родини. «Саме ініціатива та висока свідомість громади щодо збереження
історичної і культурної спадщини і нині є чи не єдиною запорукою того, що
вона формуватиме патріотичні почуття наступних поколінь» [1].
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Гуманітарні суперечності глобалізації
Потужна тенденція до злиття векторів розвитку окремих країн, регіонів
світу, а також різних сфер діяльності людини у взаємозалежну реальність
відчутно проявила себе в останні століття другого тисячоліття нашої ери,
особливо починаючи з епохи великих географічних відкриттів та
європейської промислової революції. Зрештою ця тенденція призвела до
феномена глобалізму. І попри всі її незавершені обриси, кожен із мешканців
планети не може не відчувати вплив глобальних реалій на власне життя.
Глобалізм – чи є він безперечним благом для людства? Інакше кажучи,
чи привносить він лише позитивні наслідки для землян, чи постає черговою,
але набагато потужнішою загрозою для їх існування. Чи не найпершим
звернув увагу на цю дилему – і це в часи ейфорії від потенційних
перспектив утілення принципів доктрини глобалізму – Папа Іоанн Павло ІІ
(понтифік римо-католицької церкви із жовтня 1978 р.).
Іоанн-Павло ІІ завжди був добре відомий своєю увагою до гуманітарних
та соціальних проблем усіх людей, незалежно від їхньої конфесійної
орієнтації. Водночас, торкаючись феномена глобалізації, у посланні до
вірних католицької церкви Латинської Америки (січень 1999 р.) Іоанн –
Павло ІІ, відзначаючи позитивні сторони глобалізації, що дозволяє
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розвивати економічне й культурне співробітництво різних частин планети,
робить наголос і на тіньових її сторонах: «абсолютизації економіки,
зростанні безробіття, натиску на природу без урахування збитку для неї,
збільшенні прірви між бідними та багатими [1, с.53]».
Цілком співзвучним до думок Іоанна Павла ІІ є висновок філософа й
політика А. Толстоухова, який наголошував на такому: «У глобальному
масштабі загострюються протиріччя, зумовлені недоступністю для
більшості людей сучасних благ цивілізації. Разом з тим досить агресивне
вторгнення транснаціональних структур у соціальні процеси з метою
стандартизації у світовому масштабі способу життя та його цінностей
викликає бурхливий протест у багатьох країнах із сталим менталітетом їх
громадян і непорушними традиціями в культурі й релігії [5, с.57]».
Унаслідок цього нерідко створюється своєрідний дискомфорт у
міждержавних та міжетнокультурних відносинах, що має своїм підґрунтям
заміну або підміну однієї системи цінностей іншою.
Глобалізація нині є об’єктивною реальністю всесвітньо-історичного
процесу.
Водночас
у
сучасному
мультикультурному
та
внутрішньосуперечному світі вона аж ніяк не може і не повинна
сприйматися й інтерпретуватися як лінійний процес, оскільки має виразні
риси хвилеподібності та нерівномірності розвитку, з глибокими та
різноманітними проблемними ситуаціями, а також із різновекторністю та
аксіологічною нерівноцінністю різних шляхів і напрямків глобалізаційних
процесів.
У духовно-практичному вимірі глобалізм бачиться як змагання і
протистояння двох ідентичностей – універсальної, з одного боку, і
конкретної етнокультурної – з іншого. У випадку з окремою людиною це
проступає як внутрішня колізія двох начал, наслідком якої може стати
руйнування душі самої людини, з її непередбачуваним, часто трагічним
результатом.
Тому зовсім не випадковим є висновок польського політика
К. Жигульського, який стверджував: «Несподіванкою для багатьох
спостерігачів, схильних сприймати наслідки глобалізації лише позитивно,
став зростаючий протягом останнього року у світі рух суспільного спротиву
проти глобалізації та її представницьких установ. Глобалізація – це процес,
що вигідний небагатьом, а загрожуючий більшості [3, с.160]». Власне
кажучи, глобалізм упирається в такий феномен, як особистий людський
вимір: чи бути людині перетворювачем, «конструктом» світу, чи залишатися
самодостатнім індивідом.
Глобалізація також збільшує диференціацію між державами й усередині
них. Завдяки різним стартовим умовам і фінансовим можливостям країни,
насамперед, розвинені, стають все багатшими, а інша частина країн – ще
біднішою. Спостерігається своєрідна асиметрія в розвиткові, коли модель
поступу багатьох країн описується геометричною проекцією, а країн
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«третього світу» – арифметичною. Абсолютного співпадіння, звичайно, не
буває, хоча є і виключення із загального правила (приклад «азійських
тигрів» тому підтвердження), однак збільшення рівня розриву між різними
групами країн є безперечним. Так, за даними ООН про людський розвиток,
прірва між 20% самих багатих і 20% самих бідних людей планети була
такою: у 1960 р. це співвідношення склало 30 : 1, у 1990 р. – 60 : 1, у
1997 р.– 74 : 1 [2].
Отже, виникає природне запитання щодо гуманітарних перспектив
глобалізації: чи є вона благом для кожного із громадян людства? Показовим
є висновок Е. Макаренко щодо цієї проблеми: «Сучасна глобалізація не
сприяє рівності, ліквідації бідності, підвищенню людської соціальної
безпеки,
покращенню
соціальних
перспектив
людського
розвитку [4, с. 187]».
Глобалізація людського життя, обертається, таким чином, втручанням
(нерідко, небажаним) у світ існування окремих культур, етносів, окремих
людей зокрема.
Сприйняття глобалізаційних спонук концентрується в основному у двох
площинах: з одного боку, це отримання «благ» від розвиненого суспільства
у вигляді фінансових дотацій, кредитів, продовольчої допомоги, освітньої
підтримки тощо, з іншого – агресивна реакція країн «третього світу» на
домінуюче становище своїх «донорів» у світі, яка нерідко постає також як
визнання власної «неповноцінності» чи навіть другорядності в сучасному
світі.
Література
1. Величко О. И. Проблемы глобализации в католической мысли / О. И. Величко.
// Полития. – 2002. – №2 (25). – С. 52-61.
2. Доклад ООН о человеческом развитии за 1997 г. – Женева, 1998. – 128 с.
3. Жигульский Казимир. Проблемы глобализации – интеллектуальный вызов ХХІ
века / Казимир Жигульський // Діалог цивілізацій : нові принципи організації світу. –
К.: МАУП, 2002. – С.157-160.
4. Макаренко Е.М. Глобалізація як потенційна загроза соціальній безпеці нації /
Е.М. Макаренко // Нова парадигма. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,
2007. – Вип. 67. – С.176-187.
5. Толстоухов А.В. Глобалізація в гуманітарній сфері: протиріччя і чинники
консолідації / А. В. Толстоухов // Діалог цивілізацій : протиріччя глобалізації. – К.:
МАУП, 2003. – С.56-59.

67

Маловицька Л.Ф.,
старший викладач кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва
Житомирського державного університету ім. Івана Франка
Ярощук М.Ю., Семенюк Ю.А.,
студентки соціально-психологічного факультету
Україна, м. Житомир

Метод Жильбера Рено «Зцілення спогадом» як
дзеркало морально-етичної комунікації особистості
Найцінніше, що є у світі – це життя людини. Сучасні наукові досягнення,
які прагнуть подовжити вік та якість людського життя, вражають своєю
глибиною та величезними можливостями, медичні відкриття дають надію на
краще навіть у найскладніших ситуаціях погіршення чи втрати здоров’я.
Звертаючись до нових технологій, іноді навіть кидаючи виклик природі та її
споконвічним законам, людство вперто сподівається здолати смертельні
хвороби, старіння організму, біль. Незважаючи на вражаючі перемоги у
медицині, науці достеменно невідомо, звідки виникають численні
захворювання, де шукати причини погіршення здоров’я, як попереджати
тілесно-фізичні страждання людини на рівні природних законів. Недарма
сьогодні серед вчених набуває поширення та великої популярності
звернення до ідей психосоматики, добре відомих давній медицині. Цей
напрям наголошує на глибинному причинно-наслідковому зв’язку
психологічного та тілесно-біологічного, який серйозно впливає на поведінку
людини, її світовідношення й самореалізацію в соціумі, культурі. Саме тому
тема нашої статті є більш, ніж актуальною.
Отже, метою статті є дослідження методу Жильбера Рено «Зцілення
Спогадом», а також ознайомлення з поняттям «Нової німецької медицини»
доктора Хаммера та «Тотальної біології» Клода Саба, їх впливом на
становлення цього методу. Головним завданням постає аналіз специфіки та
значення методу Жильбера Рено «Зцілення Спогадом» для гармонізації
морально-етичних стосунків в сучасній культурі, зокрема, в Україні, – адже
здорова, врівноважена, спокійна людина є більш щасливою та
продуктивною у житті та взаєминах з іншими.
Здавна відомо, що емоційна чутливість впливає на загальний фізичний
стан людини. Проте лише протягом останніх років було доведено, що емоції
є комплексом асоціацій, пов’язаних з певними захворюваннями, тобто
емоції можуть активізувати конкретну хворобу. Людина нерідко витісняє у
стан несвідомого свої емоційні проблеми та переживання, вчасно не
звертаючи на них увагу, намагаючись втамувати біль ліками, алкоголем,
сигаретами. Але настає мить, коли ці проблеми необхідно вирішувати.
Зазвичай цей момент виникає тоді, коли особа вже є серйозно хворою і
потребує спеціальної допомоги. Якщо людина несподівано потрапляє в
стресову ситуацію або постійно думає про проблему, яка її хвилює, мозок
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відчуває перевантаження й вже не може виділяти достатньо ресурсів на
підтримання фонового режиму виживання, тобто на певному етапі мозок
розцінює стрес як загрозу для життя. Оскільки мозок не здатний вирішити
конфлікт поза тілом, він включає захисний механізм на рівні тіла. Те, що
мозок звик розуміти і використовувати в якості захисних програм за
мільйони років еволюції, ми і називаємо хворобою. Саме тому вчені, що
використовують метод «Зцілення Спогадом», назвали хворбу біологічним
конфліктом. Для терапевта методу «Зцілення Спогадом» не має значення, з
якими проблемами приходить пацієнт: з онкологією або простудою, – адже
кожна хвороба є носієм інформації про стан психіки людини. Коли конфлікт
виріщується, настає процес самозцілення і людина одужує.
Методику «Зцілення Спогадом», яку практикує канадський доктор
психології Жильберт Рено, засновано на понятті «Тотальної біології» Клода
Саба та на відкриттях «Нової німецької медицини» доктора Райка Герда
Хаммера. Ця методика спрямована на виявлення глибинних причин будьяких захворювань та життєвих труднощів. За визначенням Ж. Рено,
захворювання є реакцією на відповідний психологічний чи емоційний
конфлікт, який людина не здатна перенести згідно до своїх переконань та
способів життєвого функціонування. Захворювання виявляється у людини
тоді, коли внутрішній конфлікт переводиться на біологічний (тілесний)
рівень.
Здобутком доктора Райка Герда Хаммера, засновника «Нової німецької
медицини» є відкриття п’яти біологічних законів, які засновані на
універсальних біологічних принципах та пояснюють причини, хід розвитку
та процес природного зцілення від захворювань. Згідно з цими біологічними
законами, захворювання є спеціально створеними природою для того, щоб
допомогти індивіду в період переживання емоційного та психологічного
дистресу. Відкриття доктора Хаммера доводять, що в природі все завжди є
наповненим глибоким психологічним сенсом.
«Тотальна біологія» Клода Саба в своїй основі спирається на праці
доктора Хаммера; також вона включає ідеї авторів античності,
середньовіччя та сучасні наукові відкриття відомих психологів,
психоаналітиків,
нейробіологів,
гастроентерологів,
пульмонологів,
нейропсихіатрів, математиків, фізиків. Зокрема, цей метод спирається на
роботи американського нейробіолога Антоніо Дамазіо та багатьох інших. К.
Саба також включив до своєї системи провідні ідеї наукових праць Ганни
Анселін де Шутценбергер – з проблематики родових зв’язків між
поколіннями, а також думки Марка Фреше по темі клітинно-біологічних
циклів, занесених в біологічну пам’ять (у значенні смислового проекту). У
методі використовуються й інші теоретичні напрями. Тотальна біологія дає
конкретну і точну інформацію, здійснює конкретний і цілеспрямований
пошук конфлікту. Тут лікує не терапевт – він дає лише ключі, а далі сам
пацієнт, за власним бажанням, владний самостійно депрограмувати свій
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конфлікт. К. Саба вважає, що терапевти мають активізувати своїх пацієнтів
у вирішенні конфлікту, бо ніхто не може їм допомогти замість них самих.
Жильбер Рено є одним із найвідоміших практиків методу тотальної
біології. «Дозволь мені допомогти тобі знайти твої відповіді» – саме так Ж.
Рено виклав свою місію та суть методу на власному сайті. Завданням
методики «Зцілення Спогадом» є виявлення біологічного конфлікту, який
спричинив хворобу, та виведення його – у зворотньому напрямку – на рівень
психіки з метою осмислення, усвідомлення інциденту та примирення з ним.
Методика «Зцілення Спогадом» діє за простою схемою: робота над собою
дорівнює роботі зі своїм минулим. Ж. Рено вказує, що завдяки відкриттю
доктора Р. Д. Хаммера, під час роботи з пацієнтом він розуміє, які питання
варто задавати, осільки кожен орган і кожна частина тіла говорять самі за
себе. Не має значення, з якими проблемами приходить людина, адже в
основі будь-якої травми чи захворювання лежать пригнічені емоції і
приховані рішення, які визначають розвиток хвороби в певному напрямку.
Коли вдається допомогти людині розповісти про емоції, стреси та
конфлікти, які призвели до хвороби, а потім опрацювати їх, – у більшості
випадків настають покращення. Робота будь-якого фахівця за методом
«Зцілення Спогадом» є індивідуальною. Але при цьому сам Ж. Рено вказує,
що відвідувачі неодноразово відчували покращення навіть під час вступних
семінарів, коли вони лише ознайомлювалися із методом.
Жильбер Рено доводить, що всі наші реакції організму на стрес є
історично зумовленими і притаманні як людям, так і тваринам
(психосоматика вважає, що хвороби – родом з психічного). Реакції
організму спрямовані на покращення життя: яка б шкода не завдавалася
організму, вона на краще, тому що мотивує людину до дії. І лише якщо
людина не впоралася, проігнорувала сигнали організму чи діяла у хибному
напрямку, хвороба стає тим, чим і звикли її вважати – недоліком організму,
помилкою природи, «карою небес».
При роботі з цим методом завжди виділяють декілька важливих
моментів: у «Зціленні Спогадом» завжди працюють «зворотнім ходом»,
тобто від діагнозу-до пошуку причин захворювання; у будь-якого
захворювання завжди є не одна, а багато причин: наприклад, захворювання
не виникає лише внаслідок гострого стресу; іноді причини внутрішнього
конфлікту необхідно шукати у життєвих циклах, у фазі програмування
дитини (за рік до народження й у періоді вагітності), в родових програмах
тощо. Дослідження має бути повним, розгорнутим, зрозумілим і по
можливості – досить прозорим. Вважається, що для зцілення необхідно
дотримуватися трьох правил: усвідомити, діяти, виявити наполегливість.
Важливо відмітити, що метод «Зцілення Спогадом» є емпіричнонауковим, точним, з великою кількістю документальних підтверджень,
тобто він вважається досить надійним у використанні. Терапевт, що
спирається на методику Жильбера Рено «Зцілення Спогадом», допомагає
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пацієнту усвідомити істинне значення та глибинний смисл його
захворювання, а також відчути рівень емоцій та переживань, що стоять за
цим захворюванням. Величезна кількість послідовників свідчить про
дієвість методу, позитивну спрямованість, перспективи розвитку й
глобальне поширення його у світі.
Сучасна наукова парадигма здебільшого намагається пояснити причини
хвороб природно-зовнішніми обставинами. Спираючись лише на звичні
науково-статистичні медичні методи й настанови, людина не бажає
заглиблюватися у справжні витоки хвороби, нерідко пов’язані з її
суб’єктивним світовідношенням або життєвими труднощами, з проблемами
взаємодії з навколишнім світом. Вона не завжди замислюється, чому
проблеми і хвороби систематично повторюються у її житті та житті її
нащадків та радше мріє взагалі викорінити це поняття із свого життя. Але
людині варто змінити вектор сприйняття смислу захворювання, зрозуміти,
що все у цьому світі має свої витоки: для цього варто почати змінювати
себе, кардинально трансформувати картину свого внутрішнього світу, і
лише тоді «вмонтовувати» свій індивідуальний мікрокосмос у
соціокультурний макрокосмос на основі гармонійної взаємодії. На жаль,
людство неодноразово самовпевнено звинувачувало природу у помилках та
похибках, хоча насправді – це результат необізнаності спільноти. Щоб
людське життя було щасливим, варто кожну проблему, життєву перешкоду
сприймати як підказку на шляху з’ясування причини події. В такому
випадку людина стане уважною до себе, здатною відповідально ставитися як
до власного життя, так і до життя інших людей.
Метод Жильбера Рено «Зцілення Спогадом» є особливо важливим для
етичної складової людської культури взагалі, оскільки допомагає збагнути
саму сутність людського життя у значенні соціально-історичної динаміки
суб’єкт-суб’єктних відносин «Людина-Людина» та суб’єкт-об’єктних
зв’язків «Людина-Світ».
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Коеволюційний контекст розвитку суспільства і
природи в змісті гуманітарної складової в системі
вищої освіти
Зміни, що відбуваються в природі і суспільстві, вимагають від вищої
освіти України (її організації та змісту) 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. Водночас, кардинальні
зміни, що відбулися в аграрну, індустріальну і постіндустріальну епохи,
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мають і інший бік, – людина стала заручницею своїх інтелектуальних
перемог.
Усвідомлення цього у ІІІ-му тисячолітті передбачає формування
парадигми біосфероцентризму як ціннісної, пізнавальної, практичної, тощо,
настанов в діяльності людини. У такому контексті наука і освіта покликані
сформувати філософські засади, 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. Сучасним є методологічний принцип:
«Думай стратегічно, дій тактично». 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, індивідуальноособистісних) 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. 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 століття: людини, здатної оптимально екстраполювати
загальнолюдські, суспільні, коеволюційні цінності на приватне життя;
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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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Транс-ідентичність в сучасних формах архаїзації
культури
В умовах зміни темпоральної конфігурації культури, внаслідок
розчарування в ідеях лінійного поступу прогресу, архаїзація культурного
ландшафту виступає спробою повернути сакральний час, відновити
втрачене через первинний досвід спонтанності. Виходячи за межі розуміння
лінійності часу ми зіштовхуємося з катастрофічною його нестачею або,
навпаки, – з практиками спроб його «вбити». Водночас відбувається
перевідкриття простору як конкретної комунікативної форми існування
культури. Якщо для модернізму було характерним «очасовлення простору»,
то для постмодернізму – «опросторовлення часу». Якщо для модернізму
проблематичною є репрезентація, то для постмодернізму – сама реальність.
Останнім оплотом достовірності сьогодні є «містична співучасть», що
начебто покладає край відчуженню та інтегрує величезну скарбницю
архаїчних форм у свідомість сучасного мистецтва. Потік ритму знищує
особисту пам'ять, аби через емоції поєднати людину з величезним
резервуаром родової пам'яті. Спонтанність у даному контексті виступає як
найбільш глибинний філогенетичний фактор, який формує людську
поведінку.
Не випадково, катастрофічним досвідом саме для людини західної
цивілізації виступив регрес до «колективного несвідомого» (К. Юнг).
Сучасна людина потребує співучасті, тому сам регрес набуває рис
колективності. Як зазначає М. -Л. фон Франц, представники традиційних
культур не мають перепон «у розумінні необхідності відмови від
утилітарної установки свідомого планування. Ця відмова відкриває шлях до
внутрішнього зростання особистості» [1, c.200].
Архаїзація пов’язана з різомною структурою ідентичності сучасної
людини (у «дирчастій» структурі різоми безпосередньо проявляються
архетипічні образи). Колективний вимір формує своєрідну трансідентичність, яка знаходить яскравий опис у М.Маффесолі в його розумінні
пористого «Я».
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М. Маффесолі міркує про занепад індивідуалізму в масовому суспільстві.
Якщо це і відбувається на особистісному рівні, то на мікро- і
мезосоціальному рівнях сучасність переживає швидше розквіт
індивідуалізму, але колективного, того, що автор називає «неоварварством»,
з властивою йому солідарністю, слабкою дисципліною, гнучкою
ідентичністю і ситуативним етосом [2].
Подібна маргіналізація суспільства може розглядатися як психологічний
механізм опору владі, формування простору довіри та безпеки. Пористе «Я»,
знаходячись у стані постійного трансу, схильне приєднуватись до
колективних емоцій, що забезпечує йому безпеку архетипного
співтовариства.
Універсальні закони особистої міфології дозволяють відтворити сліди
минулих дій як події, як ритуал, сповнений глибинного сенсу. Поступово
формується нова форма історичної реконструкції – проживання (бугурди,
мистецькі
фестивалі,
арт-терапевтичні
заходи,
транс-практики).
Актуальності набуває не стільки спосіб сприйняття, скільки досвід
сприйняття.
У мегаполісах техногенної цивілізації уявлення про «живий простір» вже
не пов'язується з традиційними формами культури, комфортна естетична
дистанція ліквідується. У художніх арт-практиках зникають межі між
дійсністю та мистецтвом та створюється простір енвайроментальної гри
(Г. Мєднікова, В. Бичков, Т. Орлова, С. Зонтаг). Їх поєднує зосередженість
на самому процесі розгортання культурної форми, який набуває рис
спонтанності.
Смисл перфоменса – привнесення ритуалу в хаос, що робить його
передбачуваним та керованим. Ритуал лише визначає послідовність дій,
тому, щоб його «пережити», повинен бути елемент, що руйнує жорстку
структуру. Ця гра між структурою та деконструкцією робить перфоменс
живим та людяним.
Ритуал-творче лоно синкретичних знакових протосистем, є сценарієм
символічного повернення до сакрального начала світу, пригадуванням
цілого. Ритуальній трансценденції, що дає неповторне відчуття цілого,
досвід якого сьогодні є рідкістю, багато уваги приділяли К. Юнг,
В. Топоров, Ван Геннеп. Ритуал є формою пам'яті, що передбачає діяльне
відтворення минулого, при цьому смисл архаїчного пригадування не у
поверненні до минулого, а у поверненні до ідеального вічного першоначала.
Саме з цієї причини процес пригадування часто є цілком спонтанним і
неусвідомленим. Саме з цієї причини смислотворення культури
зосереджується в своєрідній формі тілоцентризму, адже відтепер смисли
культури творить тіло.
Експресія, позбавлена необхідності створювати конкретний образ,
підвищує сприйнятливість до прихованих аспектів символічної мови, які
пов’язані з різноманітними жестами, траєкторією рухів. Тілесні рухи
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приховують у собі несвідоме знання. Ця течія у свій час спричинила
експериментальне поєднання поезії, живопису та інших засобів вираження.
Роботи Д. Дайна та Р. Раушенберга розмили межі між живописом і
перфоменсом, а сучасна людина прагне задовольнити так званий
«акціональний голод» (Я. Морено), але це не просто рухи, а реалізація
потреби відображення сенсу у рухах.
Досвід індивідуації сьогодні виступає як мімікрійна трансформація
ідентичності, її часове, перманентне розгортання в дійових формах.
Утворюються специфічні форми «колективної свідомості» у маргінальних
співтовариствах та новітніх транс-практиках, що потребує історичної
реконструкції досвіду спонтанності.
Тіло стає фокусною точкою мистецького втручання у соціальну систему
та перебуває у центрі пізнавального досвіду і в основі неусвідомленої
ідентичності. Створення «живого простору» спонтанності, у якому людина б
могла змінити себе та свій погляд на світ, є спільним завданням арт-терапії,
арт-практик та різних маргінальних співтовариств. Вони мають спільне
завдання: відтворення простору співпричетності та довіри.
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Амбівалентність добра і зла у філософії
Сьорена К’єркегора
Данійський філософ Сьорен К’єркегор був одним із перших філософів,
хто почав відмежовуватися від абстрактних ідей, що досліджувала класична
філософія як самостійні цінності та звернувся до конкретної людини як до
самоцінності та суб’єкта цінностей. Духовно-моральні цінності у філософії
С.К’єркегора втрачають загальну прикладну самоцінність, залишаючись
цінністю для конкретної людини через її власні екзистенції. А отже, одна із
найголовніших цінностей – добро, та його протилежність, зло можуть бути
амбівалентними у світовідчутті кожної конкретної людини та й ще у
залежності від того, яку із трьох відокремлених філософом стадій
самопізнання (естетичної, етичної, релігійної) проходить ця людина.
Насадження загального уявлення людства про добро та зло як антиномії
не дозволяє людини обирати шляхом відчуття, а ставить у жорстокі рамки
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«або-або». Адже добро та зло суперечать самім собі, змінюючись історично
та особистісно. Добро та зло настільки суперечливі, що під різним кутом
швидко змінюються на протилежність. Не тільки в залежності від історичної
дійсності добро може стати аморальним добром, але й в залежності від
особистісної чи загальної потреби. Абстрактне пізнання добра не робить
добро абсолютним на практиці. Вбивство людини, згідно християнським
нормам, зло та суворо карається. У той же час священики благословляють
солдат перед боєм, фактично благословляючи їх на вбивство інших солдат,
вважаючи їх існування більшим злом для загального суспільства, ніж їх
вбивство. Саме в той час уявлення про опонента зі зброєю як про конкретну
людину щезає, замість цього формується абстрактне уявлення про ворога
країни, необхідність захистити країну будь-якими засобами. Вбивство
ворога стає добром, але воно не стає добром для людини, яку позбавляють
життя і є сумнівним або аморальним добром для солдата, який отримав
право вбити.
Саме амбівалентність добра і зла змусила замислитися С. К’єркегора над
біблейською історією про Авраама та Ісака. Авраам не бажає смерті
єдиному синові але обирає смерть ніж прояв непослуху Богу. Що може
змусити люблячого батька віддати те найкраще, що в нього є: віра у Бога чи
страх. Якщо його штовхає страх, чи можна взагалі говорити про велич
поступку Авраама. «Якщо ж віру вважають головним, тобто, власне, такою,
яка вона є, тоді, мені здається, в наш час можна говорити про це без усякого
ризику, оскільки цей час ледь особливо відрізняється в вірі; бо тільки за
допомогою віри можна знайти схожість з Авраамом, а зовсім не за
допомогою вбивства» [1]. Але навіть не головне, що спонукало Авраама
вчинити замах на життя сина, головне чи був цей вчинок добром, через яку
грань діаманту цей вчинок був добром, а через яку злом. Чи був цей вчинок
добром для сумління Авраама, чи для його віри, рятував цей вчинок праотця
від страху та страждань. І геть не зрозуміло, як би прийняла цей вчинок
чоловіка Сара, що могла втратити єдиного сина, не кажучи вже про самого
Ісака, чиє право на життя навіть не піднімається в біблейській оповіді.
Церква сприймає цей вчинок як прояв віри, як абсолютне добро, адже
врешті-решт, це було тільки випробовування Авраама Богом і Авраам не
втративши найкраще отримав від Бога найбільше. Все ж таки залишається
більш глибинне – самі переживання Аврааму в яких він власне вбив сина ще
не встигнувши різнути по горлу Ісака ножем. Залишається невідомим які
кола пекла пройшов батько, так наблизивши смерть сина, а саме його не
пізнання, не завершеного вчинку, а відчуття добра і зла в небутті. Чи могла
тільки віра чи страх керувати діями Авраама, чи ним вже керувало відчуття
добра і зла, які він відчув за колом буття.
Постає питання, чи не абсурдність пізнання добра і зла керують людьми
під час великих страждань, коли людина навіть не скоївши, те що раніше
вважала злом отримує право це не тільки скоїти, але навіть якщо
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відмовиться, все одно не буде мати вибір меж добром та злом. Адже
обравши естетичне добро, людина обирає етичне зло. «Парадокс між
релігійною і етичною поведінкою (і способом життя) людини, за
К’єркегором, полягає в тому, що окрема людина, яка слідує «абсолютному»
боргу, вступає в парадоксальне ставлення до свого роду, до «морального
закону» (тобто релігійна етика вступає в протиріччя з родинною етикою).
Іншими словами, К’єркегор у своїх творах акцентує увагу на моральних
суперечностях в поведінці людини, яка постійно робить болісний і
суперечливий вибір між естетичним (жити для себе), етичним (жити для
інших) і релігійним (жити для Бога) образами життя» [2, с.135-136].
Отже добро і зло не можна познати, не можна розкласти по полочках. В
пізнанні залишиться суперечність, яка буде мучити знаючу людину.
Відчуття добра і зла через велике страждання допоможе людині зробити
вибір таким чином, що людина обере необхідне сьогочасне добро, а не
абстрактне антиномічне. Хоча, навіть у такому разі пізніші роздуми над
вчинком можуть принести інше страждання – каяття, що вибір був
зроблений не правильно. Навіть усвідомлення, що ти вбив ворога, який
збирався вбити тебе, повністю не зітре розуміння, що все одно ти вбив
людину. С. К’єркегор вважає, що саме віра здатна врятувати людину у часи
її великих страждань і якби Авраамом керував саме страх, а не віра, то він
би дійсно залишився вбивцею і про нього не могла б бути мова. «Стало
бути, про Авраама цілком можна говорити; бо велич ніяк не може
пошкодити, бо скоро його осягають в цьому його велич; воно подібно
обоюдогострому мечу, який вбиває і рятує» [1]. Віра абсурдна сама по собі.
В ній зникає розуміння добра і зла, як диференціації одного і того ж страху,
а залишається добро-зло. Тому вибір «або-або» дійсно нікуди не зникає,
змінюється тільки відчуття вибору між добром і злом, з’являється повне
сприйняття добра-зла, заснованого на вірі, а не на судженні.
Амбівалентність добра і зла зникає у вірі. «Віра – це найвища пристрасть
у людні. В кожному покоління, можливо, існує багато, хто зовсім не
приходить до неї, але жоден не іде далі» [1]. Віра не дає вибір між добром та
злом, вона навіть не дає вибір між гранями одного й того ж діаманту, як це
робить страх. Віра дозволяє сприймати увесь діамант через його
беззаперечне відчуття, як те що існує не залежно від того сприймає людина
це існування, чи ні. Мужність Авраама, С.К’єркегор вбачає саме в відчутті
цього незалежного існування, сприйнятті того, що уникнути не можливо і в
той же час у вірі в можливість уникнути вибору між дією та здійсненням.
Пізнання добра і зла завжди вимагає від людини здійснення вибору, віра –
тільки дію, здійснення не обов’язкове, а тому Авраам ніколи не буди
вбивцею сина, адже він діє у бік добра-зла, але не здійснює вибір між
гранями добра і гранями зла.
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Рецепция природы сна и сновидения в современных
исследованиях
Среди современных философских исследований феномена сновидения
наиболее целостный подход представлен в работах Ирины Бесковой.
Рассматривая взаимосвязь сновидения и действительности, она предлагает
различать два начала человеческой природы: «я» бодрствующее и «я»
сновидящее. Бодрствующее «я» – это та часть личности человека, которая
направляет и определяет его поступки в повседневной реальности,
соответственно сновидящее «я» определяет его действия в мире сновидений.
Как отмечает Бескова, субстанциально эти ипостаси представляют один и
тот же субъект, но функционально они различаются [см.:1, c.233]. Их
взаимосвязь обусловлена тем, что жизнь одного «я» есть сон другого и,
наоборот: «…их отношения увязаны таким образом, что глубинные
предиспозиции агента действия одного типа реальности находят сюжетное,
событийное выражение в снах другого, а сны другого приносят первому
глубинное, в событиях жизни его альтер-эго, добытое знание о последствиях
делаемых выборов и принимаемых решений» [1, c.234].
Каждая часть личности воспринимает происходящие события в качестве
единственно подлинных. То есть, в процессе сновидение мы, как правило,
убеждены, что все, что с нами происходит, имеет место на самом деле.
(Исключением является феномен осознанных сновидений, но о них Бескова
не упоминает). Итак, человек живет в двух реальностях одновременно или,
другими словами, живя в одном мире, он воспринимает его двойственным
образом. Но природа сознания такова, что в качестве действительности
человек принимает только ту реальность, с которой он в данный момент
непосредственно связан:
«..получается более объемная модель взаимоотношения разного типа
реальностей: жизнь человека предстает не как простая дихотомия
«объективная/сновидческая реальность», где один режим исключает другой,
а как сложным образом соотнесенные и увязанные между собой условия
функционирования разных его ипостасей, где жизнь одной есть сон другой,
а сон одной есть жизнь другой» [1, c.235].
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Исходя из выше сказанного можно предположить, что природа человека
проявляется множеством компонентов, которые, с одной стороны сходны с
тем, что мы называем сознанием, а с другой – отличны. Но каким же
образом они взаимосвязаны и как выражается эта взаимосвязь?
Когда речь идет о двух составляющих человеческой природы, Бескова
отмечает, что сосуществование обеих ипостасей осуществляется
следующим образом: восприятие и репрезентация происходящих событий
фиксируется на разных уровнях. То, что недоступно первой, воспринимает
вторая и, наоборот: «… когда бодрственное «я» живет, сновидящее видит
сон, причем обе сюжетные цепочки разворачиваются одновременно и
представляют собой компоненты, грани единого целостного процесса
жизни, который только диссоциированным человеком воспринимается как
поделенный на взаимоисключающие режимы функционирования» [1, c.235].
Таким образом, сознательное и бессознательное восприятие реальности
характерно для каждого «я». То есть, «дневным сознанием» сознательно
воспринимаются события, происходящие наяву, и бессознательно – те,
которые соотносятся с жизнью «ночного сознания». А «ночное сознание»
сознательно воспринимает мир сновидений и бессознательно – мир яви.
Учитывая такую взаимосвязь, Бескова замечает, что если наша жизнь наяву
для сновидящего «я» является сновидением и разворачивается в
соответствии с его устремлениями, то получается, что воспринимаемая
действительность создается волей нашего второго «я». Чтобы изменить
текущие жизненные обстоятельства, нужно вступить в контакт с самим
собой: «Ведь наличное положение вещей – это просто иная форма
выражения подлинной внутренней природы человека на данный момент.
Иначе говоря, это имеющееся в чистом виде, т.е. единственная подлинная
реальность настоящего, которая только и дана субъекту. Всё остальное иллюзии. Поэтому когда человек начинает бороться с имеющимся, по
большому счету он сражается с самим собой» [1, c.236].
Сходные представления о природе человека и феномене сновидения
можно найти и в работах Михаила Менского. Рассматривая природу
сознания он основывается на многомировой интерпретации квантовой
механики, предложенной Хью Эвереттом. Суть этой концепции в том, что
«каждый из «классических миров» представляет собой лишь одну из
альтернативных «классических проекций» квантового мира» [3, с.177]. То
есть реальность одного классического мира, «выбранного» (сознанием) из
множества альтернатив, в определенном смысле является иллюзорной.
Другими словами это можно представить так: человек живет
одновременно во множестве реальностей, но в «определенный момент»,
воспринимает только одну из них, и, с точки зрения Менского, этот выбор
обусловлен наличием сознания. А именно, момент осознания
действительности тождественен выбору текущей реальности. Таким
образом, расширяя концепцию Эверетта, Менский отождествляет сознание с
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выбором альтернативных реальностей. Далее он отмечает, что доступ к
другим альтернативным реальностям, становится
возможным
в
изменённых состояниях сознания, в часности: сон, транс, медитация и др.
Это происходит, когда «перегородки между альтернативами исчезают или
становятся проницаемыми» [2, c.113]. Такое состояние ученый называет
пограничным. Такое положение вещей отчасти сходно в смысловом
отношении с некоторыми положениями Флоренского, о состояние человека,
находящегося на границе между сном и бодрствованием. Именно это
состояние связано с получением информации из «другой реальности», на
основании которой делались многие научные открытия. Менский же
считает, что такого рода информация находится в других альтернативных
реальностях, недоступных «дневному сознанию», и доступ к ним становится
возможным в изменённых состояниях сознания, когда разделение данных
альтернатив отсутствует.
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Явище омонімії в економічній термінології
Економічна термінологія є досить великою за обсягом групою лексики,
що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики,
насамперед загальновживаної. Тому вивчення закономірностей утворення
термінологічної лексики, її структури і системи стало одним із
найважливіших завдань сучасної лінгвістики. Предметом досліджень
учених-термінологів є, зокрема, й питання функціювання економічних
термінів.
Серед проблем економічної термінології є вивчення явища омонімії.
Українські термінологи, визначаючи омонімію в термінології, подають або
дефініцію омонімів загальновживаних слів, або побіжні пояснюють, як вони
розуміють термінологічну омонімію [1; 2 ;3]. Більшість учених називає
однією з релевантних ознак термінів-омонімів належність їх до різних
термінологічних об’ єднань [4]. Окремі науковці визначають можливість
виникнення омонімії і в межах однієї терміносистеми [5].
Омонімія пов’язана з полісемією, тому питання їх розмежування в
сучасному
мовознавстві
залишається
дискусійним.
Академік
Л. Булаховський зазначав, що абсолютної межі між багатозначністю й
омонімією слів немає, оскільки й багатозначні за своїм походженням слова з
плином часу фактично, з утратою мовцями чуття зв’язку значень, можуть
пов’язуватися для нас в омоніми [6]. Проблеми омонімії в українській
термінології висвітлювали Л. Архипенко, І. Казимир, М. Кочерган,
Н. Краснопольська, А. Криженко, Г. Кузьменко тощо. Мета цього
дослідження – визначити шляхи виникнення омонімії в економічній
термінології.
В економічній терміносистемі функціонують омоніми, що з’явилися
внаслідок розпаду багатозначного слова: люстрάція1 від лат. lustratio
(очищення шляхом жертвопринесень) – релігійні обряди, пов’язані з
уявленнями про очищувальну силу магічних дій; люстрάція2 (польс.
lustracja – перевірка, від лат. lustrum – податний або фіскальний період) –
періодичні описи державного майна для обліку прибутків; люстрάція3 –
визначення доходу з нерухомого майна [7, c. 402].
Іншими джерелами омонімії в економічній термінології є такі:
– семантичний спосіб, за якого у співзвучних словах відсутній
внутрішній мотивований зв’язок, тобто омоніми виникли внаслідок
випадкового збігу неспоріднених слів, напр., дéльта1 – зміна ціни опціону на
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майбутню купівлю чи продаж акцій, зумовлена зміною поточних цін акцій,
дéльта2 – четверта літера грецького алфавіту, дéльта3 – ділянка суходолу в
гирлі ріки [7, c.197]; пул1 – одна із форм розрахунків між підприємствами,
пул2 – розмінна монета Афганістану [7, c.560];
– синтаксичний спосіб, за якого омоніми утворюють різні
словосполучення, як-от: клімат1 – сукупність політичних, соціальних та
економічних чинників, що сприяють здійсненню інвестицій (клімат
інвестиційний); клімат2 – багаторічний статистичний режим погоди (клімат
помірний) [7, c.232]; імунітет1 – звільнення від сплати податків окремих
юридичних або фізичних осіб (податковий імунітет), імунітет2 –
несприйнятливість
організмів
до
збудників
хвороб
(слабкий
імунітет) [7, c.278];
– тематичний – найбільш поширений у міжгалузевій термінології, тобто
терміни-омоніми належать до різних терміносистем, як-от: амортизація
(техніка й економіка); ремісія (медицина й економіка); редукція (лінгвістика
й економіка); трансакція (дипломатія й економіка); конгломерат (геологія й
економіка) тощо.
Крім повних омонімів, звучання і написання яких збігається в усіх
граматичних формах, у термінологічній омонімії мають місце неповні
омоніми, у яких звучання збігається тільки в певних граматичних формах,
причому омоформи мають місце як у економічній внутрішньосистемній, так
і міжгалузевій термінології. Наприклад, актив – частина бухгалтерського
балансу (ліва сторона), актúви – економічні ресурси підприємства [7, c. 31];
комісія1 – плата комерційному банкові за проведення операцій коштом
клієнта (може вживатися лише в одн.), комісія2 – уповноважена група осіб
(однина і множина) [7, c.344]. Зафіксовано також омографи – слова, що
мають однакове написання, але відмінне звучання й лексичне значення:
крéдит – права сторона в рахунках бухгалтерського обліку для відображення
господарських операцій, кредúт – позика в грошовій або товарній формі [7,
c.368]; мéта – угода, що передбачає поділ витрат і ризику навпіл; метά – ціль
[7, c.426]. Виявлено також поодинокі випадки вживання омофонів – слів, що
збігаються у звучанні, але мають різне написання й лексичне значення: бóни
– короткотермінові боргові зобов’язання у формі цінних паперів, бóнни –
форма множини слова бонна, тобто гувернантка [7, c.106]. Найчастіше
омонімами виступають іменники. Інколи джерелом омонімії стають
дієслова: планувати1 бюджет – (економ.); планувати2 (техн.) – вирівнювати
поверхню ґрунту [7, c.540].
Таким чином, омоніми в термінології можуть виникати різними
шляхами. В економічній терміносистемі найбільш продуктивними є
семантичний спосіб, а також розпад полісемічного слова. Переважно
терміни-омоніми обслуговують дві або більше наукових галузей, менш
поширена внутрішньосистемна омонімія. Основу української омонімії
становлять іменникові омоніми.
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Інвітив як функціональна категорія спілкування
На сучасному етапі розвитку лінгвістики діалогічне спілкування
розглядається як вид мовленнєвої діяльності партнерів, спрямований на
вирішення поставлених комунікативних завдань за допомогою реплік,
мовленнєвих дій та кроків.
Висловлення-запрошення досить продуктивні в сучасній англійській
мові. Такі інвітивні конструкції, як «Let’s go to the concert today», «I invite
you to my birthday», «You should come with me to the party tonight!», «Would
you like to come over on Saturday?», «You can come if you want», «I would love
it if you all could come to my birthday party!», «You want to come», «Hey would
you like to go to the dance tonight?» присутні в повсякденному спілкуванні і
сприймаються комунікантами як запрошення, незважаючи на їх різнорідну
природу як в граматичному, так і в синтаксичному плані.
Складовими компонентами реплік діалогу являються різного роду
лексичні одиниці, тобто в діалогічній інтеракції присутні такі конструкції,
як пермісиви, адвесиви, інтерогативи, інвітиви, оптативи та ін..
Аналіз визначень запрошення, що містяться в словниках української та
англійської мов виявляє, спільне, що термін «запрошення» як прохання або
заклик до виконання дії, прохання одного комуніканта виконати дії іншим
комунікантом.
Висловлення-запрошення інтерпретуються як одне із значень
спонукальності (директивності). В основі самого спонукального значення
лежить волевиявлення мовця, яке проявляється в мовленнєвому спонуканні
адресата повідомлення до виконання певної дії [3].
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В свою чергу спонукальні висловлення підрозділяються на прохання,
накази, поради, запрошення, застереження і т.д., і кордони спонукальних
реплік встановлюються по-різному.
Дослідники вважають, що ступінь спонукання може визначати
комунікативний, функціональний і прагматичний зміст конкретних
висловлень із значенням запрошення. Також зазначається, що «спеціальні
відтінки наказового способу створюються виключно засобами інтонації» [1].
Отже, до числа вираження висловлень-запрошень можна віднести і
просодичні і лексичні засоби.
Запрошення як один з відтінків модального значення спонукання може
бути виражене не лише за допомогою спонукання, але також й іншими
засобами, наприклад. простим наративом.
Таким чином, термін «інвітив» ми розуміємо як комунікативнопрагматичний різновид волевиявлення, який базується на семантикосинтаксичній категорії запрошення [4].
З позиції функціонально-семантичного підходу конструкції з установкою
на запрошення можна представити у вигляді лексико-граматичних полів,
оскільки в процесі інтеракції вони можуть набувати оптативного (бажаного)
і директивного характеру, запропонована дія може бути виконана і не
виконана.
Спонукальні репліки також досліджувалися з позиції прагматики
мовленнєвого спілкування. На думку прагмалінгвістів, спонукання – це
комунікативне значення, тобто та ілокутивна сила, в якій реалізується мета
спілкування. Ії зміст розкривається з аналізу взаємодії вихідної ситуації, дії
мовця або мовленнєвого акту, або аудитивного акту дії слухача, яка
спрямована на досягнення мети, поставленої мовцем, або результативної
ситуації спілкування [4, с.5].
Семантичні диференційні ознаки висловлень-запрошень (просте,
настійливе, близьке до наказу, близьке до прохання, близьке до пропозиції і
т.д.) вказують, перш за все, на їх вираження, проте не експлікують
безпосередньо семантичні властивості самого висловлення з установкою на
запрошення.
Розмаїття способів вираження висловлень-запрошень зумовлене
широким розумінням спонукальних висловлень загалом за допомогою
різноманітних синтаксичних конструкцій: розповідних, спонукальних,
головним чином, імперативних [2].
В нашому дослідженні ми керуємося твердженням про те, що головною
ознакою для опису комунікативно-функціональних властивостей того чи
іншого типу висловлень повинні бути не особливості їх побудови, а
функціональні властивості. Включення висловлень-запрошень в ряд
директивних значень пояснюється теорією мовленнєвих актів [2, с.6], які в
якості ключового поняття і побудови висловлення висувають комунікативну
мету. До уваги беруться умови протікання мовленнєвого акту, словесний
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контекст, наявність специфічних засобів вираження запрошення, тобто
інтонація, лексичні одиниці, форми морфології і синтаксичні конструкції,
оскільки конструктивна побудова може вказувати на характер мовленнєвої
дії.
Виділяючи директивний тип висловлення, який включає в себе накази,
прохання, запрошення, поради і т.д., Д. Вундерліх [7] підкреслює, що
різниця між даними висловленнями може бути виявлена через аналіз
відповідних дієслів. Аналізуючи прагматичні властивості спонукальних
дієслів французької мови, він вважає, що сематичні властивості цих дієслів
визначаються умовами їх вживання.
Дж. М. Седок, розглядаючи аспекти лінгвістичної прагматики,
стверджує, що семантико-прагматичні властивості таких висловлень, як
накази, прохання, запрошення, поради і т.д., детермінуються, певною мірою,
абстрактною поверхневою структурою, оскільки не існує жодних
прагматичних відмінностей, які б не відображалися в синтаксисі [8].
Відповідно, питання про комунікативний статус інвітивних висловлень
передбачає встановлення набору загальних, специфічних і диференційних
ознак в структурі даних конструкцій.
Таким чином, діалогічне спілкування можна представити у вигляді
моделі функціонування мови, яка побудована на принципах функціональносемантичних уявлень [4, с.64], які в свою чергу, відображають рольові
характеристики учасників взаємодії, чиї дії пов’язані з певними намірами.
Мовленнєва взаємодія виступає, при цьому, основним компонентом
динамічної моделі діалогу. В свою чергу запрошення (інвітивна
конструкція) як мовленнєвий акт представляє собою взаємодію, в процесі
якої направлена на адресата дія адресанта або приймається, або не
приймається в силу виявлених обставин або причин. Наприклад:
– Would you mind coming to the company for a second to look at the
program?
– Hey girl! You wanna meet me for dinner and a movie later?
– Hey, Kenny, me, Kevin, and Clara are going to go to eat. Do you wanna
come?
– Let’s got the drink, he’s drinking it, – said Manulo.
– I was wondering if you would like to play some golf.
Як свідчать наведені приклади сфера функціонування висловлень з
установкою на запрошення не обмежуються лише розмовним мовленням.
Вони також часто зустрічаються в творах художньої літератури, де реплікизапрошення переважно можна зустріти в мовленні персонажів, а також в
рекламних текстах. Проте, найбільш типовими для висловлень-запрошень є
комунікативні ситуації, які складаються в процесі діалогічного спілкування.
Отже, живе мовлення – є основною сферою функціонування висловлень з
установкою на запрошення.
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Отже, можна стверджувати, що запрошення – це особлива семантикосинтаксична категорія, яка реалізується сукупністю різнорівневих мовних
засобів (лексичних, синтаксичних та інтонаційних).
Будь-яке діалогічне спілкування, в тому числі й з мовленнєвим актом
запрошення, характеризується певними умовами реалізації ілокутивного
потенціалу.
Попередніми умовами реалізації ілокутивного потенціалу запрошення в
контексті мовленнєвої взаємодії виступає певний стан справ, який мовець
вважає реальними в момент інтерактивного кроку, під впливом яких
виробляється форма управління інтеракцією і ступінь інтенсивності впливу
один на одного. До таких умов відносяться попередні умови, умови
ілокутивного вираження і умови очікуваної дії.
Попередні умови відображають комунікативно-соціальні конвенції
мовленнєвого акту запрошення на рівні діалогічного спілкування. До них
відносяться принцип комунікативної співпраці та принцип комунікативної
зацікавленості, а саме: зацікавленість, нейтральність та незацікавленість.
Наприклад:
– May I invite you to chat on the balcony of my house, and with no... .(1)
– You must come to talk about this with me further, and in the meantime, I
wish you luck.(2)
– Mr. Brasslow invites you to take advantage of that, plus he would love to
meet you, global nomads, in person. (3)
– Hey Amber, a bunch of us are getting together at my house, you can come if
you want. (4)
Висловлення-запрошення в першому прикладі вказує на бажання мовця
бачити свого співрозмовника у своєму будинку, що підкреслюється
вживання перформативного дієслова «запрошувати» і лексичної одиниці
«with no … = відмовки не приймаються» для надання більшого ступеня
наполегливості мовленнєвому акту запрошення.
Запрошення в другому прикладі здійснюється на користь партнера по
спілкуванню і мовець визнає, що ця зустріч для його співрозмовника є вкрай
вирішальною. Це маркується модальним дієсловом «must» для підсилення
призначення запрошення і сурядним реченням з побажанням успіху.
Висловлення в третьому прикладі носить нейтральний характер, оскільки
мовленнєва дія здійснюється від третьої особи, яка не приймає участі в
діалогічній інтеракції. Мовець називає адресанта повідомлення (Mr.
Brasslow), використовує перформативне дієслово в 3 особі однини, і оптатив
в кінці висловлення.
Репліка з установкою на запрошення в останньому прикладі демонструє
заздалегідь відоме небажання мовця бачити свого співрозмовника на
вечірці, для чого у висловленні він використовує констатив з прийменником
протиставлення «but = проте».
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Проаналізовані приклади свідчать, що попередніми умовами реалізації
інвітивних конструкцій є такі:
– бажання учасників здійснити діалогічну інтеракцію;
– можливість адресата виконати дію;
– зацікавленість з боку адресанта;
– зацікавленість з боку адресата;
– незацікавленість з боку адресанта;
– нейтральність з боку адресанта.
Таким чином, запрошення (інвітивна конструкція) – це мовленнєва дія
мовця, спрямована на партнера по спілкуванню з метою залучення
останнього до виконання запропонованої дії для досягнення позитивного
результату і поставленого комунікативного завдання.
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Науковці про дискурс як багатофакторне
мовленнєве поняття
У лінгвістичній науці важливе значення надається
дискурс, оскільки до сьогодні не існує його
трактування. Як лінгвістичний термін поняття дискурс
50-х рр. XX ст. у зв’язку з виходом статті
88

визначенню поняття
загальноприйнятого
набуло поширення у
«Аналіз дискурсу»

американського лінгвіста З. Харріса. Тут дискурс розглядається як метод
аналізу зв’язного мовлення, призначений для виведення дескриптивної
лінгвістики за межі одного речення в даний момент часу і для
співвіднесення мови та культури [6, с.83-90].
Представниця української лінгвістики К. Серажим розуміє дискурс як
складний соціолінгвістичний феномен сучасного комунікативного
середовища. На її думку, він, по-перше, детермінується (прямо чи
опосередковано)
соціокультурними,
політичними,
прагматичноситуативними, психологічними та іншими (конституюючими чи фоновими)
чинниками цього середовища; по-друге, має «видиму» – лінгвістичну
(зв’язний текст чи його семантично значущий та синтаксично завершений
фрагмент) та «невидиму» – екстралінгвістичну (знання про світ, думки,
настанови, мету адресанта, необхідні для розуміння цього тексту) структуру
і, по-третє, характеризується спільністю світу, який «будується» впродовж
розгортання дискурсу його репродуцентом (автором) та інтерпретується
його реципієнтом (слухачем, читачем тощо) [7, с.13].
Ф. Бацевич називає дискурс типом комунікативної діяльності,
інтерактивним явищем, мовленнєвим потоком, що має різні форми вияву
(усну, писемну, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу
спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтезом
когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, психологічних
тощо) чинників, які визначаються конкретним колом форм життя, залежних
від тематики спілкування, та має своїм результатом формування
різноманітних мовленнєвих жанрів [2, c.138]. Таким чином, з одного боку,
дискурс – це текст з особливою граматикою, лексикою, правилами
слововживання і синтаксису, а з іншого – живе спілкування, комунікація,
когнітивно-мовленнєве й інтерактивне явище з усіма відповідними
складовими спілкування [3, c.12-13].
Російська дослідниця Н. Арутюнова пропонує наступне визначення:
«Дискурс – це зв’язний текст у його сукупності з екстралінгвістичними –
прагматичними, соціокультурними, психолінгвістичними та іншими
факторами; мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як
компонент, який бере участь у взаємовідносинах людей та в механізмах їх
свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення «занурене в
життя» [1, с.136-137]. В. Чернявська зводить трактування терміну дискурс
до двох основних типів – конкретної комунікативної події, зафіксованої в
письмових текстах та усному мовленні, що здійснюється в конкретному
когнітивно та типологічно обумовленому комунікативному просторі, а
також сукупності тематично співвіднесених текстів [8, с.14].
Поширеним є також визначення французького мовознавця Е. Бенвеніста,
який під дискурсом розуміє усіляке висловлювання, яке зумовлює наявність
комунікантів: адресата, адресанта, а також наміри адресанта певним чином
впливати на свого співрозмовника [4, c.276].
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Пріоритетним в описі дискурсу є визначення нідерландського лінгвіста
Т.А. ван Дейка [5; 9]. На його думку, дискурс – це мовленнєвий потік, мова
в її постійному русі, що вбирає в себе все різноманіття історичної епохи,
індивідуальних і соціальних особливостей як комуніканта так і
комунікативної ситуації, у якій відбувається спілкування. У дискурсі
відбивається менталітет і культура як національна, загальна, так і
індивідуальна, приватна [5, c.122]. Т. А. ван Дейк подає два визначення
дискурсу – у широкому та вузькому значеннях. Дискурс у широкому сенсі –
це комунікативна подія, що відбувається між мовцем, слухачем
(спостерігачем та ін.) в процесі комунікативної дії у визначеному часовому,
просторовому контексті. Ця комунікативна дія може бути як усною, так і
письмовою, містити вербальні та невербальні складові. Як приклади автор
наводить щоденні розмови з друзями, діалог між лікарем та пацієнтом,
читання газети. У вузькому сенсі Т.А. ван Дейк виокремлює лише вербальну
складову комунікативної дії, та називає її «текстом» або «розмовою». У
цьому значенні дискурс позначає завершений або тривалий (той, що
продовжується) «продукт» комунікативної дії, її письмовий або слуховий
результат, який може бути інтерпретований реципієнтами [9, c.193-194].
Таким чином, на сьогодні у середовищі учених-мовників світу
спостерігаються різні підходи до трактування поняття дискурс. При усій їх
множинності беззаперечним залишається висновок щодо важливої ролі
дискурсу у справі визначення способів взаємодії людей між собою та їх
пізнавальних можливостей.
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Роль вторинної номінації у мемуарних текстах
Дослідники художньо-публіцистичних текстів звертають увагу на роль
вторинних номінацій, що виконують функції увиразнення портретних
характеристик, зображуваних подій тощо. До вторинних номінацій, як
правило, зараховують перифрази, фразеологічні одиниці. Від частотності їх
використання і від семантичних типів, актуалізованих у текстах, залежить
експресивність авторської оповіді, її емоційно-оцінний зміст. Перифраз як
вторинна номінація може бути виражений словом, словосполученням і
реченням. Стилістичну, текстотвірну, оцінну та соціально-значущу функцію
перифразів у художніх текстах досліджують Н. Сологуб, О. Копусь [5; 7]. За
нашими спостереженнями, у досліджуваних текстах-споминах Д. Дорошенка перифрази виконують оцінно-характеристичну функцію.
Породження висловлювання, що належить до художньо-публіцистичного
тексту (саме таким є текст спогадів), пов’язане із формуванням образу
автора. Він пише спогади, щоб «піддати, сугестувати другим якісь думки,
чуття, виображення…» [10, с.45-46]. Характеризуючи образ автора-поета,
І. Франко наголошує, що «поет для доконання сугестії мусить розворушити
цілу свою духовну істоту, зворушити своє чуття, напружити свою уяву…
мусить сам не тільки в дійсності, але ще й другий раз, репродуктивно, в
своїй душі пережити все те, що хоче вилити в поетичнім творі, пережити
якнайповніше і найінтенсивніше… Сугестія мусить зворушити… істоту
читача, вводячи в неї нове зерно життєвого досвіду, нове
пережиття» [10, с.45-46].
Мемуарні тексти репрезентують нове авторське використання
фразеологічних одиниць (ФО) як вторинних номінацій. Про культурнонаціональну специфіку ФО пишуть у посібнику «Фразеологія сучасної
української мови» В. Ужченко та Д. Ужченко, наголошуючи на тому, що
ФО «постійно вбирають елементи народної культури, народних традицій,
національної ментальності, закодовуючи її у внутрішній формі» [9, с.223].
Використовуючи народнорозмовні та книжні джерела української
фразеології, автори мемуарних текстів досягають особливої «українськості»
оповіді [4, с.218].
Фразеологічні одиниці, зафіксовані у досліджуваних мемуарних текстах,
виявляють різновиди індивідуального сприймання та інтерпретації народних
усталених висловів. Інтерпретація текстів-споминів спирається на
положення, висловлені ван Дейком, що «люди, слухаючи або читаючи
дискурс, не лише конструюють його смисл у вигляді бази тексту, але й
створюють або видобувають із пам’яті модель, яка репрезентує те, що вони
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думають стосовно ситуації, якій присвячений дискурс» [2, с.88]. До різних
ситуацій, відтворених у мемуарному дискурсі, автори знаходять стилістично
відповідні, оцінні ФО, засвідчуючи таким чином характер глибинного
народнорозмовного мислення, зв’язки з історією матеріальної та духовної
культури українців.
Багатозначність терміна «дискурс» у сучасній лінгвістиці мотивує і таке
розуміння дискурсу як явища, що «інтегрує складні зв’язки «власне» мовою,
способами мислення і чинниками інтерпретації» [1, с.56]. Ф. Бацевич
наголошує на цілому комплексі мовних, психологічних, соціальних
чинників комунікації: «Інтерпретативний аналіз дискурсу допомагає
перебороти обмеженість «чистого» когнітивного підходу до мови, може
претендувати на роль «когнітивного інструмента» вивчення живої
комунікації особистостей, оскільки приділяє значну увагу не лише
індивідуально-психологічним, але й соціальним чинникам комунікації,
розуміє комунікацію як організовану діяльність, взаємодію, враховує
когнітивні чинники установок, пам’яті, емоцій, знань, вірувань, оцінок
тощо» [1, с.56].
Спостереження над ФО, що функціонують у мемуарних текстах, дають
підстави для розрізнення фразем, що виступають у функції
самохарактеристики автора та характеристики інших осіб, а також як засіб
емоційно-експресивного ставлення до предмета опису. Прагматичний зміст
ФО пов’язаний із загальною комунікативною настановою мемуарного
тексту. Семантико-стилістична природа ФО, зафіксованих у мемуарних
текстах Д. Дорошенка, зумовлена як системними відношеннями цих
одиниць у загальномовному словнику, так і їх трансформаціями,
модифікаціями в конкретному тексті. Дослідники ФО на матеріалі художніх
та публіцистичних текстів, як правило, констатують трансформації
фразеологізмів у різних текстах. Такі трансформації підлягають
закономірним змінам ФО, детермінованим принципом варіативності, а
також цілеспрямованою авторською модифікацією фразеологізмів.
З особливостями індивідуальної оповідності, роздумів автора пов’язана
семантико-синтаксична організація спогадових текстів. Хоч у сучасній
практиці лінгвостилістичного аналізу нерідко використовується модель
опису синтаксичних одиниць як категоріальних явищ на матеріалі
щоденникових записів [8, с.98-104], проте, на нашу думку, для виявлення
стильових ознак мемуарних текстів важливо знаходити мотивацію
використання певних синтаксичних структур, висвітлювати їхні прагматичні
функції, а не використовувати стильові різновиди як джерело для
традиційної класифікації синтаксичних одиниць.
Поряд із ФО як вторинними номінаціями функціонують у досліджуваних
текстах усталені словосполучення нефразеологічного типу. Вони показові
для мови публіцистики кінця початку ХХ століття. Їхня характеристична
функція відбиває специфіку суб’єктивного дискурсу, а також репрезентує
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стан української літературної мови зазначеного періоду. Показово, що в
досліджуваних мемуарних текстах використовуються усталені звороти і
характерна лексика, які відбивають часовий зріз української літературної
мови з її відповідними концептами.
Досліджуючи функціонально-естетичне навантаження ремінісценцій та
перифразів у художніх творах В. Стуса, Л. Оліфіренко зосереджує, зокрема,
увагу на часоплині – «самозупиненні часів, з їхнім подальшим розшаруванням, а потім і взаємопереходом один в одного та взаємозаміною» [6,
с.63]. Л. Оліфіренко відзначає, що «ремінісценція часо-плину виявляється [у
текстах-споминах] універсальною мірою сутнісного, індивідуалізується,
набуваючи рис камерності» [6, с.318].
Характерною ознакою спогадових текстів Д. Дорошенка є концентрація
основної уваги автора не на власній особі, а на розповіді про зустрічі з
людьми, про події, свідком яких він був. Оскільки спогади – це не лише
літопис подій, а й портрети, характеристика людей, то увагу зосереджуємо
на номінаціях осіб, про яких ідеться в «Споминах» Д. Дорошенка.
Виведення постатей різних людей підпорядковано індивідуальній манері
оповіді. Ідіостилеві Д. Дорошенка властиві певні синтаксичні структури,
якими описуються портрети згаданих персонажів.
Досліджуючи стилістичні функції синтаксичних одиниць, виявляючи
стилістичний компонент у семантиці останніх, С. Єрмоленко пов’язує
синтаксичну семантику, зокрема, з відтворенням «картин спогадів як
статичних кадрів, як структур називання» [3, c.200]. Очевидно, синтаксичні
структури, що відтворюють картини спогадів у художньому стилі, мають
відрізнятися від синтаксичних конструкцій, які домінують у спеціальних
спогадових текстах. Специфіку цих синтаксичних конструкцій визначає
комунікативна спрямованість текстів, а також закономірності породження
внутрішньої мови автора.
Отже, відзначаючи стилетвірну функцію вторинних номінацій, маємо
наголосити на синтаксичному механізмі їх творення. Цим механізмом
зумовлений процес переходу певних синтаксичних конструкцій у
висловлювання афористичного типу. Влучні вислови-афоризми виникають у
мовній практиці автора як органічне поєднання певної синтаксичної схеми
речення і її лексичного наповнення. Завдяки взаємодії лексики і синтаксису
увиразнюються функції стилістичних фігур, відбувається процес
експресивізації синтаксичних одиниць тощо.
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Українська фразеологія: гендерні питання
У наші дні вчені всього світу багато уваги приділяють стосункам
чоловіка та жінки, їхній психологічній мотивації, поведінці, способу
мислення, почуттям тощо. Метою нашого невеликого дослідження стали
фразеологічні одиниці, що відтворюють образ української жінки.
Постає низка завдань: виокремити фразеологізми з ознакою Фемінності
(фемінність, комплекс психологічних досліджень, які традиційно належать
жінкам), класифікувати їх та охарактеризувати. Об’єкт дослідження –
фразеологізми зі словника О. Юрченка і А. Івченка, а також В.Д. Ужченка і
Д.В. Ужченка. Такі дослідження можуть пролити світло на місце жінки в
українському суспільстві.
Безліч фразеологізмів використовуються як для характеристики жінки,
так і для чоловіка. Однак є ті, що наш народ вживає виключно на
позначення фемінності. Варто зауважити, що всі порівняння для
характеристики жінки, можна розбити на дві групи: ті, що описують
дівчину, і ті, які стосуються жінки. Водночас у межах однієї групи
виділяємо кілька підгруп: до першої підгрупи відносимо стійкі порівняння,
що описують зовнішність. Коли говорять про вродливу дівчину, кажуть так:
гарна як весна, хороша як квітка, цвітна як джерелянка, гарна мов (як)
змальована, гарна як зіронька на небі, гарна як калина, брава як квітка, гарна
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як квітка в полі, як кукла, як лебідка, як липочка, гарна як мак городній,
гарна як маківка [3; с.22, 27, 45, 60, 63, 65, 78, 81, 82, 87] тощо. Об’єктом
порівняння у цих конструкціях виступають лексеми, що вже давно стали
символами української культури. Скажімо, весна асоціюється із жіночим
образом. У казках, – зазначають дослідники, – народ створив чудовий образ
цієї пори року у вигляді молодої дівчини з вінком квітів на голові; дівчинавесна – бажана і довгождана гостя, її закликають піснями-веснянками, радо
зустрічають діти; весна асоціюється з радістю, здійсненням бажань,
добрими сподіваннями, молодим коханням…” [1, с.80]. Важливе значення
мала для наших пращурів і калина – „символ духовного життя жінки: її
дівочість, краса та кохання, заміжжя, радість і горе, родинні
почуття” [1, с.269]. Про гарно вбрану дівчину в народі кажуть: як лялечка,
гожа як панна [3; с.86, 109]. Якщо йдеться про вродливу дівчину, що живе в
не відповідному оточенні, українці вживають компаративну фразеологічну
одиницю красується наче квітка на болоті [3, с.65]. Про милу симпатичну
дівчину можна сказати як киця з бантиком, а про некрасиву дівчину – як
кущ пелена [3, с.66, 80]. Коли мовиться про товсту, здорову дівчину, кажуть,
що дівка як муж, і навпаки, коли йдеться про худу – тонка як
нитка [3 с.99, 101]. Друга підгрупа складається із фразеологізмів на
позначення дівочої вдачі. Наприклад, працьовита дівчина порівнюється із
бджолою: роботяща як бджілка [3, с.14]. Якщо ж вона моторна, кажуть:
ладна як вивірка [3, с.22]. Гай є об’єктом порівняння на позначення радісної,
веселої вдачі: весела як гай [3, с.34]. Із золотом асоціюється щира,
правдолюбна, вірна дівчина: дівча як злото [3, с.46]. Українська дівчина
може бути й норовливою, особливо, коли йдеться про заміжжя. За давнім
звичаєм, якщо жених не сподобався, вона може вручити сватам гарбуза. У
такому разі про її дії скажуть: дати гарбуза [2, с.29]. Як правило, дівчина є
уособленням молодості, краси й енергійності. Фразеологізми, що описують
образ жінки як дружини, матері та господині змінюють свої акценти. До
першої підгрупи відносяться такі порівняльні конструкції, які описують
зовнішність. Наприклад, про потворну жінку в народі кажуть: красива як
відьма з Лисої гори, страшна як відьма, погана як ніч [3; с. 23, 101]. Якщо ж
вона ще й стара, вживають іронічний вираз красива як вівця сива [3, с. 23].
Безумовно, краса має неабияке значення для жіночої статі. Про гарну жінку
можна почути: ладна як з воску вилита; вислови: білолиця як мазниця,
чепурненька як мазниця; якщо обличчя біле, не засмагле, можна сказати біла
як молоком умита, біленька як нитка [3; с. 26, 87, 95, 101]. Про сильну,
здорову жінку в Україні кажуть: баба як гармата, здорова як
корова [3 с.10, 75]. Велика ж і товста жінка асоціюється із копицею: здорова
як горохова копиця [3, с.74]. Якщо вона має високий зріст, про неї кажуть
баба як тур [3, с.10]. Коли ж у неї ще до того мало розуму, говорять: здорова
як ногайська кобила [3, с.70]. Навіть для жінки з розпущеним волоссям
вживають порівняльну конструкцію: розпатлана як овечка [3, с.103]. Друга
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підгрупа складається із порівняльних конструкцій на позначення жіночої
вдачі. Так, про дуже злу особу жіночої статі українці говорять: сердита як
відьма, зла як гадина під корчом [3, с.23, 34], конотопська відьма [2, с.16].
Жодна нація не ставилася й не ставиться прихильно до підступних людей. В
Україні таких жінок називають підколодною гадюкою [2, с.28]. Гадюка – це
давній український символ. Вона „виступає уособленням злості,
люті,…облесливості, лукавства… невдячності… обмови, пліткарства…
недобрих новин… за народними віруваннями, гадюки, як і всі плазуни,
належать до нечистих сил; з гадюки виростають чорти; усі гади на день
Чесного Хреста ховаються на зиму до своїх схованок…” [1, с.125]. У цьому
випадку фразеологізм побудовано згідно поведінки тварини, що часто
криється під колодою і може раптово вжалити [2, с.28]. Якщо йдеться про
домосідку або ліниву жінку, у народі кажуть: засиділася як квочка на яйцях,
сидить як квочка на яйцях [3, с.65-66]. Про лагідну ж та врівноважену жінку
кажуть: тиха як вода в криниці; про галасливу жінку-розкудкудакалась як
квочка над курчатами [3 с. 30, 65].
Українське жіноцтво не варто дратувати. Чоловіки добре знають, що
жінка здатна дати відсіч: осадила мов горщок од жару обставила [3, с.41].
Ідеальний образ жінки асоціюється зі спокійним характером, потребою в
захисті та тактовністю. У більшості культур „жіноче” ототожнюється „з
матерією, хаосом, природою, пасивністю, слабкістю, емоційністю,
темнотою”. Однак у цьому випадку навряд чи можна назвати українське
жіноцтво слабким, беззахисним та сумирним. Чоловікам добре відома
жіноча балакучість, існує навіть фразеологізм плести (розповідати)
банелюки, що означає говорити щось пусте, неістотне [2, с.9]. Виникнення
цієї фразеологічної одиниці пов’язане з іменем королівни Банялюки,
персонажа фантастичного роману І. Морштина.
До третьої групи відносимо компаративні фразеологічні одиниці, що
характеризують емоційний стан. Так, про знервовану, збуджену жінку в
народі кажуть: розходилась як квочка на яйцях, розходилась як перед бурею,
про дуже розгнівану жінку говорять: сердита як квочка [3, с.65]. Безумовно,
є безліч фразеологізмів, що характеризують жіноцтво із різних боків.
Наприклад, жінку, яка тимчасово залишилася без чоловіка або не живе з
ним, називають солом’яною вдовою [2, с.14], а про нерозумну кажуть: дурна
як вівця [3, с.23]. Однак це не розподіляє на семантичні групи ті
фразеологізми, що є лише одиничними випадками.
Отож, ми виділили та класифікували стійкі порівняння за фемінною
ознакою, проаналізували їх. Фразеологізми не виражають надто різкої
негативної характеристики жінки. В. Жайворонок зазначає: „…споконвіку
на обов’язку української жінки був дім, родине вогнище, виховання дітей,
виготовлення одягу й готування їжі; у спостереженнях іноземців
підкреслюється дивовижна чесність українських жінок; становище жінки в
українському суспільстві було високе й шановане; суворо засуджувалася
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легковажна жіноча поведінка…, в народі не користувалися повагою злі,
заздрісні жінки, їх прирівнювали до стихійного лиха, до „нечистої
сили”…” [1, с.222]. На нашу думку, не варто говорити про дискримінацію
жінки, бо це не завжди відповідає істині, тим більше, що стосується
українського жіноцтва. Однак потрібно провести ще не одне дослідження,
щоб достеменно сказати, що є реальністю, а що лише відбитком гендерного
стереотипу.
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Монтаж як композиційний прийом у драмі
Юрія Косача «Кортез і безталанна»

Про час виникнення монтажної композиції досі точаться суперечки,
причому дискусійний характер цього питання відзеркалює певною мірою
одвічний антагонізм «театр-кіно». Монтаж як композиційний прийом
активно використовували драматурги ХХ ст.– Б. Брехт, Ф. Дюрренматт,
М. Фріш, Ф. Бруккнер та ін.
Драма Юрія Косача «Кортез і безталанна» була написана в 1956 році,
коли письменник перебрався з Німеччини до США. Твір не мав жодної
сценічної постановки, тільки у 1998 році вперше в журналі «Сучасність»
Валер’ян Ревуцький надрукував його з машинописної версії.
Скерований на пошук формальних прийомів реалізації в художньому
тексті «фактичного матеріалу» навзамін «ідентичної транскрипції дійсності»
(Л. Кавун), Ю. Косач демонструє тип конструкції, означеної Ю. Лотманом
як «текст у тексті». За визначенням Ю. Лотмана, «“Текст у тексті” – це
особлива риторична побудова, в якій відмінність у закодованості різних
частин тексту стає виявленим чинником авторської побудови і читацького
сприйняття тексту. Перемикання із однієї системи семіотичного
усвідомлення тексту в іншу на якійсь внутрішній структурній межі стає у
цьому випадку основою генерування смислу... Водночас відзначається роль
меж тексту, як зовнішніх, що відділяють його від тексту, так і внутрішніх,
що розділяють ділянки різної кодованості. Актуальність меж позначається
саме їх рухомістю, тим, що зі зміною установок на той чи інший код
змінюється й структура меж» [2, с.45].
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Одна зі сцен третьої дії драми Ю. Косача має іманентну структуру
«тексту в тексті» (за Ю. Лотманом). Для неї характерне те, що первинний
текст нейтрального характеру є витвором авторської фантазії. Смисл іншого
формує процес уявного моделювання дійсності двома іншими героями –
Альфарою та Моралесом:
АЛЬФАРА. На башті Пуерта дель Соль вдарило одинадцяту годину. Ось
там шепочуться пальми Авеніди део Реставрадорес, а там – у тій таємниці,
ледве шевеліючій, сповненій цикадами тиші-водограй. Він веде її туди...
МОРАЛЕС. Це початок роману, сеньоро.
АЛЬФАРА. Леле, як яскраво я це бачу все...
КОРТЕЗ. Нарешті, нарешті, люба. Я біля твоїх стіп. Я тебе так
шукав...[...]
МОРАЛЕС. Я повинен признатися, що ваша палка уява, сеньоро, створює
хоч і разючі, але дещо оклепані картини.
АЛЬФАРА. Ах не вражайте хоч ви мене... Слухайте...
КОРТЕЗ. Незрівнянна, божественна, найсолодше раювання! Як хотів би я
випити увесь п’янкий нектар твоїх уст...
МАРИНА. Випий, пий, любий! О, коли б ти знав, як я страждала
свідомістю того, що тебе нема біля мене, і хтось інший...
МОРАЛЕС. Загорнемо на хвилину завісу. Все що буде далі – відоме.
АЛЬФАРА. Що б я дала, аби бути на її місці, цієї – мерзенної...
МОРАЛЕС. Ви не можете, одначе, приховати вашого почуття [1, с. 30].
Інсценізація інтимних стосунків Кортеза і Марини компонує у
драматичному творі картину ірреального світу, яка переплітається з
реальністю. Надалі у драматичному дійстві відбувається ніби трансформація
бажаного в реальне. Ірреальну картину світу перериває репліка Моралеса
(«Може в дійсності це все відбувалося зовсім не так?...), тоді з’являються
«дійсні» (за Ю. Косачем) Кортез і Марина і між ними відбувається діалог,
який вже є витвором авторської уяви. Іншими словами, в одній художній
площині поєднуються сучасні героєві (й авторові, у тому числі) та уявні
(«фальсифікація реальності» Альфорою) виміри, внаслідок чого зміщення
рамок хронотопу усувається, таким чином порушується дихотомію фікція /
дійсність.
Найпростішим способом «уведення кодової організації до сфери
усвідомлено-структурної конструкції» Ю. Лотман вважав «подвоєне
закодування» окремих ділянок тексту (тобто включення до тексту
фрагменту, закодованого подібним кодом), яке ототожнюється з художньою
реальністю, що в свою чергу детермінує сприйняття головного простору
тексту як «реального» [2, с.78]. Таким «подвійно закодованим» «текстом у
тексті» у драмі Ю. Косача постають елементи монтажу. А. Речка зазначає,
що під типом драматичного монтажу розуміють такий спосіб організації,
компонування драми, який полягає в зіставленні, поєднанні окремих
фрагментів, уривків, епізодів у цілісний континуум із застосуванням
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асоціативного, паралельного або контрастного «рядів» [3, с.35]. Основна
функція монтажу зводиться до надання драмі найбільшої ідейно-сюжетної
місткості: вмістити епічний сюжет в обмежену в часі драму шляхом
зіставлення (приміром, у творах Віри Вовк, Б. Бойчука, Ю. Тарнавського).
Найчастіше у драмі Ю. Косача монтаж детермінований питальною
реплікою одного з героїв. На рівні архітектоніки чітко виявляються
іманентно формальні прийоми та елементи німого кіно, зокрема саме зміна
світла (початок монтажу ознаменовується затуханням світла, а наприкінці
кінематографічної картини на сцені починає ясніти). Таким чином реципієнт
розуміє, де закінчується монтаж і починається реальна дія. У ремарці
драматург подає наступну інформацію для читача: «Темно. Проступають
нарешті контури корабельної каюти. Хлюпоче море. Десь вигуки, випали.
Маркіза АННА МАРІЯ КРЕССОН ДЕ ВІЯР падає на килим» [1, с.20]. У
другій дії драми Альфара запитує у Кортеза, чи він був піратом. Після
ремарки автор подає сцену у якій Кортез постає вже в образі пірата, що
приходить на зміну образу коханця. Альфара виступає у ролі глядача
зображуваних подій, також їй надано право втручатися у дію та аналізувати
дії героїв.
АЛЬФАРА: Мовчіть, безумний! Хіба ви не бачите, що ця жінка вас
зовсім не кохає? Це брутальна натура, що не збагне ніколи ні ваших віршів,
ні вашої... [...]
КОРТЕЗ. Я кохав її... Я її ще кохаю... Даруйте, це хвилинні слабощі. Я її
вже не побачу [1, с.33].
Отже, монтаж у драмі Ю. Косача отримує статус своєрідного прийому
викладу подій – як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, розширює
межі драматичного твору. Недомовлене прояснюється завдяки можливості
показати всі наслідки прийнятого рішення і здійсненого вчинку. За
допомогою монтажу драма запозичує в епосу насамперед «масштаб» подій,
що передаються симультанно. Монтаж виступає своєрідним способом
викладу сюжету зі швидкістю перекидання з місця на місце (виділення
деталі, деформація часу і простору).
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Подяка – як продукт вираження суб’єктивно–
модальної настанови реагуючого мовця.
Рівень емоційного забарвлення висловлень у діалозі визначають
модальні настанови комунікантів. Емоційна насиченість реагуючих реплік
може зростати від ледь відчутного забарвлення до найвищого рівня його
вираженості. Такий стан речей зумовлюється ситуацією спілкування, яка
виявляє саме ставлення комуніканта до дійсності, до самого себе,
реалізуючи при цьому відповідні емоції та почуття [9]. У філософській
енциклопедії емоції визначаються як “…. особливий клас психічний
процесів та станів, пов’язаних з інстинктами, потребами та мотивами.
Емоції виконують функцію регулювання активності суб’єкта шляхом
відображення зовнішніх та внутрішніх ситуацій для здійснення його
життєдіяльності” [6].
Емоційний стан не є однорідним. Він поєднує у собі логічне та чуттєве,
що є сукупністю, яка впродовж висловлення може змінюватися: одне
підсилюється, інше послаблюється і навпаки. Це зумовлюється
необхідністю підкреслити думку, змінити її спрямування, заперечити або
погодитись, пов’язати основний і другорядний зміст висловлення,
акцентувати на її суті чи на почутті. А. Н. Леонт'єв наголошує, що “…
емоційна
реакція
може
супроводжувати
речення
будь-якого
комунікативного типу” [4].
Емоції людини були об’єктом дослідження науковців [1; 4; 5; 8]. У
працях В. О. Артемова наводиться 143 почуття, експериментально визначені
і зведені у 17 моделей [2]. 38 емоційних станів мовців констатує Н.Є.Юдина,
класифікуючи емоції у 12 рядів за спорідненістю та за ступенем зростання їх
напруженості [10].
У ситуативному поєднанні реплік діалогічних єдностей, які реалізують
подяку, виявляється перевага емоційного над логічним, що передається
лінгвістичними засобами. Згідно з оцінкою Е. Сапіра “…немає ніяких
підстав припускати, що вони (синтаксичні явища) не можуть виражати ту чи
іншу форму почуття так само, як вони виражають форми думки. Практично
питання ставиться таким чином: чи є такі синтаксичні факти, де вираження
почуття переважає над вираженням чисто логічної думки. Відповідь не
викликає сумнівів” [9].
Ступінь емоційного забарвлення діалогічної репліки визначається нами
як слабкий, відчутний та яскравий залежно від різновидів висловлення.
Стимули та реакції, що маркуються слабким емоційним забарвленням,
реалізуються висловленнями. Які передають інформацію, констатацію
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факту, повідомлення, аргументацію, роз’яснення, уточнення, пораду,
роздуми, прохання. При цьому репліки можуть супроводжуватись такими
відтінками почуттів як упевненість/невпевненість, сумніви, байдужість,
повага, співчуття, застереження, незначне замішання, виправдання,
підбадьорювання, заспокоєння. Зазвичай слабке суб’єктивно-модальне
забарвлення не порушує зміст, хоч і не виявляє підтексту сказаного.
Наприклад:
1) – If only I’d ‘ave known her name, before, mayby I could have helped her.
Poor kid…
–Thank you, Mr. Lambert.
2) – You are a good driver.
– Thanks. I had a good teacher.
Репліки, що передають відчутну емоційно забарвлену подяку, пов’язані з
такими внутрішніми почуттями мовця як натхнення, потяг, насолода, любов,
піклування, щиросердність, розлучення, розрада, захоплення, полегшення,
іронія, кепкування, докір, презирство, образа. Наприклад:
1) – How’d you like to go to Istoke Park and hear the band, eh?
– Thank you very much, Uncle John. I’d love to go.
2) – …so the best thing now is to go home and take these pills, and if you
don’t feel better in a couple of days, let me know.
– Thank you very much, Doctor.
Вираження подяки може супроводжуватись значенням обмеження,
підсилення, виділення цілого висловлення чи його частини. Варіативність
відчутного емоційного забарвлення у діалозі найчастіше передається
інтонацією. Наприклад:
– My mother was thrilled to get those flowers on her birthday. Thanks a lot –
it was really thoughtful of you.
Яскраве емоційне забарвлення подяки властиве як позитивним, так і
негативним переживанням людини. Серед них можна назвати такі почуття
як ніжність, ласка, сильна любов, піднесення, обожнювання, радість,
надзвичайне захоплення, сарказм, жарт; лютість, обурення, гнів, відчай.
Наприклад:
1) – Doris, these vegetables look fantastic! And you know what a salad eater I
am. Thanks a zillion!
– Any time! There are a lot more in my garden, so I’ll bring you more later.
2) Thousand thanks for lending me your car, Ted. That was a big help.
– I’m glad I could help. Let me know if you need to borrow it again.
3) – Is your house in your name or your brother’s?
– I’ll thank you to mind your own business.(Showing a little anger)
– This place is sort of drab.
– I’ll thank you to keep your opinions to yourself. (I do not care about your
opinion of this matter)
Варто зазначити, що негативні емоції передають як правило подяку,
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долаючи часом логічний склад думки.
Аналіз матеріалу показує, що раціонально-логічний зміст та емоційний
смисл реплік подяки тісно переплетені між собою. Через відсутність чіткої
лінгвістичної диференціації таке розмежування є штучним і не завжди
уявляється можливим у науковому вивченні. Однак можна з деякою
наближеністю визначити преваліювання у висловленні емфатичного над
логічним чи навпаки.
Дослідження експериментального корпусу виявило різноманітність
експліцитних та імпліцитних форм вираження, які репрезентують позитивне
та негативне чуттєве сприйняття суб’єктивної дійсності. Це забарвлює
основну думку висловлення подяки диференційно.
Три ступені модально-емоційного забарвлення реагуючих реплік, що
виражають подяку визначені нами з урахуванням ситуації діалогічного
спілкування (формальна/неформальна, негативне та позитивне сприйняття
суб’єктивної дійсності, соціальний статус комунікантів, і загалом, зважаючи
на особисту інтенцію мовця.(Філософський словник 1986).
Переслідуючи кінцеву мету створення інтонаційних моделей, що
передають подяку в негативній та позитивній оцінці мовця суб’єктивної
реальності, ми виконали семантичний аналіз діалогічних єдностей, що
містять відповідні реакції.
В результаті семантичного аналізу нами виділено групи діалогічних
єдностей з такими реакціями:
– при вираженні позитивного оцінки:
а) подяка-реакція на комплімент – зі слабким, відчутним, яскравим
забарвленням;
б) подяка-реакція на запрошення (згода/відмова) – зі слабким, відчутним,
яскравим забарвленням;
в) подяка-реакція на виконане /ще невиконане/ прохання – слабким,
відчутним, яскравим забарвленням;
г) подяка-реакція на пропозицію допомогти – слабким, відчутним,
яскравим забарвленням;
д) подяка-реакція на запитання про стан здоров’я – слабким, відчутним,
яскравим забарвленням;
е) подяка-реакція на побажання успіху – слабким, відчутним, яскравим
забарвленням;
ж) подяка за гостинність – слабким, відчутним, яскравим забарвленням;
з) подяка як суто формальна етикетна формула при наданні послуг в
магазині, ресторані тощо – слабким, відчутним, яскравим забарвленням;
– при вираженні негативної оцінки:
а) подяка-докір – слабким, відчутним, яскравим забарвленням;
б) подяка-сарказм – слабким, відчутним, яскравим забарвленням;
в) подяка-іронія – слабким, відчутним, яскравим забарвленням;
г) подяка-прихована образа – слабким, відчутним, яскравим
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забарвленням.
При цьому соціальний статус комунікантів кваліфікується як
рівний/нерівний, а відносини між ними – як офіційні та невимушені. На
основі взаємодії цих екстралінгвістичних факторів були виділені наступні
фоностилістичні варіанти подяк:
1) офіційні, коли авторитет на боці мовця;
2) офіційні, коли авторитет на боці слухача;
3) офіційні, коли комуніканти в однаковій мірі авторитетні один
одному;
4) невимушені, в розмові між друзями або близькими родичами.
Семантика складових діалогічних єдностей, реакцій, зазнає змін
відповідно до їх емоційного навантаження, соціального статусу
комунікантів та ситуації спілкування. Вживання відповідної лексики та
граматики, при цьому не є остаточним показником вірогідного сприйняття
логічного та емфатичного, оскільки ведуча та вирішальна роль завжди
належить інтонації. Основний і єдино суттєвий зміст діалогічної
модальності передається незалежно вкрай різноманітною інтонацією.
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Национальная рамка квалификаций и стандартизация
профессиональной деятельности в социальной
сфере России: опыт разработки и внедрения.
Высокий уровень профессионализма в работе специалистов социальной
сферы – одно из важнейших условий эффективности социальной политики.
Стандарты профессиональной деятельности давно стали нормой в
развитых зарубежных странах. Переход к разработке таких стандартов в
России показывает, что наше общество накопило определенный опыт
профессиональной деятельности в новых социально-экономических
условиях.
Подготовительная работа к разработке профессиональных стандартов
начата еще в 2007 году. В 2008 г. был опубликован документ – текст
Национальной рамки квалификаций Российской Федерации как совместный
рекомендательный
документ
Национального
агентства
развития
квалификаций Российского союза промышленников и предпринимателей и
Федерального института развития образования Министерства образования и
науки РФ [1]. Документ разработан с учетом опыта построения Европейской
рамки квалификаций. Национальная рамка должна стать составной частью и
основой разработки Национальной системы квалификаций Российской
Федерации, в которую войдут отраслевые рамки квалификаций,
профессиональные и образовательные стандарты. Такая система оценки
результатов образования и сертификации, предусматривает единые для всех
уровней профессионального образования механизмы накопления и
признания квалификаций на национальном и международном уровнях.
Очень важны единые подходы в региональном контексте современной
России [2].
Необходимость разработки стандартов профессиональной деятельности
вызвана еще и тем, что накопились существенные противоречия: между
запросами населения и компетенциями профессиональных кадров, между
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требованиями работодателей к компетенциям кадров социальной сферы и
образовательными стандартами. Противоречия проявляются и в том, что
подходы к профессиональной деятельности специалиста социальной работы
не соответствуют современным требованиям. Социальные проблемы в
обществе меняют содержание, характер и направленность, но остаются попрежнему острыми. Они чреваты социальными конфликтами, существенно
сдерживают социально-экономическое развитие общества, снижают
потенциал населения и приводят к росту социальной неудовлетворенности.
При этом современная обстановка меняется очень быстро, система
подготовки кадров, квалификационные требования к ним не успевают
оперативно реагировать на происходящие изменения. Эти проблемы
отмечены и в выступлениях руководителей страны [3].
Стандарт профессиональной деятельности специалиста в социальной
сфере – это документ, содержащий требования к содержанию и качеству
выполнения трудовой деятельности (функциям) работников различных
квалификационных уровней. Он разрабатывается в рамках определенной
профессии или области профессиональной деятельности с учетом
особенностей организации профессиональной деятельности, труда и
управления, прав и ответственности работников отрасли. Это своего рода
алгоритм профессии, в котором обоснованы трудовые функции и
соответствующая им последовательность трудовых действий, необходимые
умения и знания.
Специалист социальной работы работает с самыми разными группами
населения. Еще на Международном форуме социальных работников в
Монреале (Канада, 2000 год) подчеркивалось, что профессия «социальная
работа» способствует реализации социальных изменений в обществе,
решению проблем человеческих взаимоотношений и укреплению свободы
человека и его права на достойную жизнь. Социальная работа является
важнейшим инструментом улучшения социального самочувствия населения,
гармонизации возникающих противоречий (особенно в сфере труда и
заработной платы, занятости, соблюдения безопасных условий
жизнедеятельности). Стандарт профессиональной деятельности придает
этим ценностным установкам вид конкретных шагов, действий,
необходимых для достижения поставленных целей.
В настоящее время разработаны девять стандартов профессиональной
деятельности: социального работника, специалиста по социальной работе,
руководителя организации социального обслуживания, специалиста по
работе с семьей, специалиста органов опеки и попечительства, психолога в
социальной сфере, специалиста медико-социальной экспертизы и
руководителя медико-социальной экспертизы. Для их разработки был
проведен конкурс, в котором могли участвовать как представители
работодателей в социальной сфере, так и ученые и научные коллективы.
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Сами стандарты разрабатывались в 2013 г. разными коллективами на
основе проведенных исследований социальной сферы, анализа
теоретических основ и практического опыта. В частности, коллектив
разработчиков Российского государственного социального университета в
исследовании
опирался
на
систему
теоретических
методов:
коэволюционный,
холистский,
деятельностный,
акмеологический,
полисубъектный, личностно-ориентированный, витагенный, рефлексивный
и контекстный [4]. Прикладные методы базировались на основе
анкетирования (N=1158; выборка квотная случайная); метода фокус-группы
(N=37); мозгового штурма (группа 1 – N=26; группа 2 – N=28; экспертного
опроса (N=257). В исследовании приняли участие представители всех
восьми округов Российской Федерации, профессорско-преподавательский
состав высших учебных заведений, а также практики социальной работы,
включая руководителей служб социальной защиты населения РФ.
Экспертное заключение дали ведущие специалисты-профессионалы,
наиболее опытные руководители учреждений социального обслуживания, а
также руководители уполномоченных органов исполнительной власти. Были
проведены многочисленные научно-практические конференции и круглые
столы. Результаты исследования были освещены в научной литературе [5].
Стандарты профессиональной деятельности были приняты к реализации
с 1 января 2015 года. Но в настоящее время первый опыт внедрения
стандартов показал необходимость их доработки и актуализации. За
прошедшее время вступили в действие новые законодательные акты, в
которых отражены новые подходы к решению проблем социальной
политики, к формированию системы социального обслуживания населения.
Именно по этим причинам сегодня продолжается работа по адаптации и
актуализации стандартов профессиональной деятельности специалистов
социальной сферы с тем, чтобы они могли выполнить свое предназначение.
Разработанные
и
внедренные
стандарты
профессиональной
деятельности, разумеется, не отражают всего спектра профессий социальной
сферы. Сама система профессий должна быть изучена и обоснованно
представлена в Национальной рамке квалификаций социальной сферы.
Некоторые профессии давно сложившиеся в нашей стране и получившие
международное признание в своих достижениях, например, такие как
социальная педагогика, пока еще не обрели своего профессионального
стандарта. Работа по формированию рамки квалификаций, так же как и
разработка новых профессиональных стандартов продолжается.
Важно отметить и тот факт, что вслед за стандартами
профессиональными должны пройти процесс актуализации и стандарты
профессионального образования. Это позволит сделать профессиональное
образование более практико ориентированным и преодолеть разрыв между
фундаментальной подготовкой специалистов социальной сферы и запросами
рынка труда.
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ОБСЄ та Україна: сучасний формат співпраці
В умовах сьогодення нової якості має набути Організація з безпеки і
співробітництва в Європі (ОБСЄ) – одна з ключових інституцій, покликаних
забезпечити європейську безпеку. Російсько-український конфлікт став
викликом і загрозою світовій системі безпеки та набув регіонального і
глобального масштабу. Міжнародне співтовариство не визнало анексію
Криму, засудило російську військову експансію на Донбасі. Водночас,
світова дипломатія намагається знайти шляхи і засоби врегулювання цього
конфлікту. У вересні 2014р. представники України, ОБСЄ і РФ уклали
Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України. У цьому
контексті становлять інтерес думки та оцінки глав посольств, акредитованих
в Україні. Для прикладу, так звані «вибори», організовані сепаратистами 2
листопада 2014 року, ОБСЄ визнала незаконними і нелегітимними, такими,
що порушили «Мінські домовленості» [1].
У цьому контексті, на наш погляд, не існує однозначної відповіді щодо
оцінки діяльності ОБСЄ на сході України в російсько-українському
конфлікті. Одні експерти та аналітики, оцінюючи дії міжнародних структур,
відзначають, що особливо цінують зусилля, яких докладає ОБСЄ. Мова йде
про те, що Організація робить правильні і відповідні міжнародним нормам
107

оцінки конфлікту та докладає зусиль, використовуючи доступні їй
інструменти з метою врегулювання. Тому, якщо б не було підтримки з боку
ОБСЄ, на думку експертів, ситуація в Україні на цей момент могла бути
набагато драматичнішою.
Вдаючись до міжнародного виміру конфлікту РФ – Україна, фокусом
нашої уваги стають глобальні виклики серед яких, насамперед, називають:
по-перше, руйнування регіональної і глобальної систем безпеки; по-друге,
зростання ймовірності застосування сили у вирішенні спорів між
державами; по-третє, створення чергового «замороженого» конфлікту.
З огляду на це, інша частина експертів дотримується позиції, що
глобальна (ООН) і європейська система безпеки (ОБСЄ) виявились
неспроможними адекватно та ефективно реагувати на агресію РФ. На їхню
думку, ОБСЄ не має ефективних механізмів урегулювання російськоукраїнського конфлікту, а грузинська війна не принесла досвіду щодо
врегулювання подібних конфліктів.
Важливим є й той факт, що найбільш ефективним форматом політикодипломатичних контактів з Росією більшість опитаних респондентів
вважають «Женевський»: Україна – ЄС – США – РФ. Жоден експерт не
відзначив тристоронню модель – Україна – ОБСЄ – РФ, через невиконання
«Мінських домовленостей», ухвалених в цьому форматі. Більшість експертів
схиляється до думки, що перспективним у врегулюванні російськоукраїнського конфлікту слід вважати формат, де присутні США. Тобто
йдеться про формат «5+1»: Україна – РФ – ЄС – ООН – ОБСЄ – США.
Окрім думки експертів та аналітиків щодо оцінки діяльності ОБСЄ у
врегулюванні російсько-українського конфлікту, важливим є також і
ставлення громадян України, а саме як вони оцінюють діяльність організації
європейської безпеки. З огляду на це, розглянемо соціологічне опитування,
проведене центром економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова, в якому на запитання «Як Ви оцінюєте ефективність дій окремих
країн і міжнародних організацій для врегулювання російсько-українського
конфлікту?» – успішність ОБСЄ відповідно становить 2,4 бала, де
максимальний бал 5 – дії є ефективними, а 1 – зовсім неефективними.
Разом з тим необхідно зосередити увагу і на іншому соціологічному
опитуванні, аналогічно проведеним центром Разумкова, на з’ясування
питання, якою мірою впливає реформування ОБСЄ на зміцнення гарантій
безпеки України. За п’ятибальною шкалою, підтримують реформування
європейської системи безпеки – ОБСЄ на 3, 6 бала [1, с.62].
ОБСЄ як найбільша у світі регіональна організація, що займається
питаннями безпеки, вирішила надати підтримку Україні, оскільки
стабільність та мир опинилися під загрозою. З огляду на це, належну увагу
варто приділити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні (СMM),
яка розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від
уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць
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Організації. Мандат СММ продовжений до 31 березня 2016 року. СММ,
передусім – це неозброєна цивільна місія, яка працює 7днів на тиждень у
всіх регіонах України. Ключова мета – неупереджено і об'єктивно
спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу
між усіма сторонами конфлікту. Місія складається з близько 500 цивільних
неозброєних спостерігачів з більш ніж 40 країн-учасниць ОБСЄ. Також в
Місії працюють співробітники з України, які займають посади перекладачів,
радників та адміністративного персоналу. Згідно з мандатом Місії, Голова
СММ має право збільшити кількість спостерігачів до 1000 осіб [2].
Моніторингова місія ОБСЄ систематично озвучує про факти порушення
РФ «Мінських домовленостей», зокрема, про це зазначив Глава місії ОБСЄ
від США Даніель Байер станом на 2014 рік навів численні факти:
порушення РФ суверенітету України і територіальної цілісності; РФ не
вивела усі незаконні збройні формування, техніку та бойовиків; РФ
продовжує порушувати український повітряний простір; гуманітарні конвої
РФ, які за порушенням усіх норм перетинають кордон України [3].
Критично оцінив діяльність Моніторингової місії ОБСЄ на сході України
Богдан Яременко – дипломат, Генеральний консул України в Стамбулі. Він
вважає, що присутність ОБСЄ на Донбасі, окрім позитивних моментів, несе і
серйозні загрози для вирішення військового конфлікту в Україні. За його
словами, жодний конфлікт не був вирішений за їхньої участі, тільки
заморожений. Тому, існує небезпека того, що російсько-український
конфлікт може існувати ще довго [4].
Оцінюючи діяльність ОБСЄ на Сході України, варто зазначити, що ця
структура не надає збройної підтримки і безпосередньо не впливає на
співвідношення сил у конфлікті. Основне завдання ОБСЄ – збір інформації,
звіт про ситуацію з безпекою та встановлення фактів, зокрема, про
конкретні події на місцях. Спостерігачі спілкуються з різними групами
громадськості – з представниками влади на всіх рівнях, етнічних і
релігійних груп, місцевих громад і органів місцевого самоврядування. Ми не
можемо засуджувати їх дії чи бездіяльність, посилаючись виключно на наші
інтереси.
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Принцип верховенства закону в
правотворчий діяльності
Розвиток права, соціальної політики, культури України потребує
створення та впровадження правових норм, які б задовольняли суспільство
та сучасний цивілізований світ. В цьому аспекті особливого значення
набуває правотворчість, оскільки перспективи модернізації всіх сфер
суспільного життя залежать саме від неї. Очевидно, що найважливішою
умовою ефективності окремих джерел права, їх масивів і законодавства в
цілому, є їх соціально-правова якість. Досягнення належного рівня якості
законодавства можливо лише за умови ефективності правотворчої
діяльності.
Аж до теперішнього часу у вітчизняній теоретико-правовій науці
правотворчість, по суті, ототожнювалася з законодавчою діяльністю
державних органів, які реалізують законодавчу функцію. При цьому
правотворчий (законотворчий) процес подавався як ряд взаємопов'язаних
стадій, що характеризують механічний порядок внесення законодавчої
ініціативи у законодавчий орган, розробки законопроекту та прийняття
самого закону. Але в світі сучасних поглядів такий підхід не витримує ніякої
критики.
Не піддається сумніву, що в регулюванні суспільних відносин дуже
велика роль відводиться саме закону, який в своєму регулюванні охоплює
майже всі суспільні відносини. І це вимагає від самого закону певної
точності, вичерпності та зрозумілості, а отже покладає відповідальність на
законотворчий процес, бо закони з недоліками не в змозі забезпечити
ефективне регулювання суспільних відносин.
Правотворчість і законотворчість являють собою взаємопов'язані, проте
не тотожні феномени. По-перше, в силу відмінності понять «право» і
«закон», слід говорити про досить серйозні відмінності правотворчості від
законотворчості. Останнє являє собою монополію держави, в той час як
правотворчістю поряд з державною владою можуть займатися недержавні
суб'єкти, які мають відповідні повноваження. По-друге, зведення
правотворчості до законотворчості, фактично обмежує перелік формальноюридичних джерел права нормативно-правовими (законодавчими) актами.
Разом з тим не викликає сумнівів те, що для сучасної України поряд з
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нормативними актами, як джерела права офіційно визнаються правові
звичаї, судова практика, нормативні договори тощо.
Л. Легін визначає правотворчість як процесуальну діяльність,
спрямовану на формування права держави та прийняття нормативноправового акту, яка здійснюється уповноваженими суб’єктами у визначених
процедурних рамках [1, с.7].
Основу правотворчості становлять пізнання і оцінка правових потреб
суспільства і держави, правотворча діяльність спрямована на створення та
підтримання системи права в стані, який відповідає потребам правового
регулювання суспільних відносин в конкретних історичних умовах.
Правотворчий процес носить офіційний характер, юридичним результатом
якого є правова норма, можна сказати, що правотворчість дає життя праву та
правовому регулюванню в цілому.
Правотворчість не може розглядатися в якості аналога законотворчості
остільки, оскільки являє собою процес, який поєднує не тільки власне
юридичні, але й моральні, релігійні, корпоративні установки, в той час як
законотворча діяльність являє собою суто юридичний (чітко визначений
матеріальними та процесуальними нормами) порядок соціальних відносин.
Правотворчість здійснюється на основі та в чіткій відповідності до
законодавства, в рамках законодавчих приписів. Наприклад, ст. 6
Конституції України передбачає, що органи законодавчої влади здійснюють
свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до
законів України; ст. 93 Основного Закону надає вичерпний перелік суб’єктів
законодавчої ініціативи. Це цілком відповідає принципу верховенства
закону, який є одним з проявів єдності системи джерел права. На думку Ю.
Шемшученко, принцип верховенства закону має особливо важливе
методологічне значення для формування сучасної системи джерел
українського права. Без верховенства закону не може бути й мови про
ієрархію нормативно-правових актів, а, отже, і про розумну правовій системі
управління в суспільстві [2, с.4].
Верховенство закону виражається в тому, що жоден орган не має права
скасовувати або змінювати закон; усі інші джерела права не повинні
суперечити закону; у випадку протиріччя пріоритет належить закону.
Встановлення ієрархічних відносин між правовими актами притаманне
всім правовим системам, оскільки ефективне функціонування правової
системи залежить, насамперед, від ефективності функціонування системи
джерел права, що обумовлено існуванням ієрархії, об'єднуючою велика
кількість різних джерел права і їх узгоджена дія [3, с.11].
Ієрархічну систему утворюють нерівні, підлеглі один одному елементи,
між якими виникає залежність. Ієрархічність виступає як принцип побудови
системи джерел права в межах певної правової системи, обумовлюється
вмістом повноважень приймають їх суб'єктів правотворчості, є вираженням
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різної юридичної сили окремих видів джерел права і пов'язаним з цим
завідомим сопідпорядкуванням джерел права в цілісній системі [4, с.193].
Особливо важливим для національних правових систем є стабільність
Конституції як основного закону, що визначає основи регулювання
суспільних відносин, саме Конституцію можна визнати центром, навколо
якого групуються в систему, а не в просту сукупність, інші джерела права,
правовою основою їх змісту. Конституція є своєрідним ядром національного
законодавства і одночасно гарантом його стабільності [5, с.21]. Конституція
України, встановивши основні види нормативно-правових актів, які можуть
прийматися в Україні, одночасно визначила верховенство закону в цій
системі. Зміцнення в Конституції України верховенства закону, на наш
погляд, потрібно розглядати як один з важливих кроків на шляху
демократизації українського суспільства, побудови соціальної, правової
держави.
Пріоритетність закону повинна створювати базу для єдності та
внутрішньої узгодженості всієї системи джерел права. Досягнення
стабільності системи джерел права можливо завдяки постійному
моніторингу нормативного масиву, забезпеченню постійного зворотного
зв'язку юридичної науки, правотворчості і юридичної практики [6, с.12].
Принцип верховенства закону служить побудові чіткої і логічної системи
права і є найважливішим, враховуючи необхідність здійснення контролю
над конституційністю та законністю відповідних джерел права, досягнення
більшої ефективності самого права і збільшення рівня правової культури та
правосвідомості. Створення системи джерел права, що відповідає
Основному Закону України і визнаними ним правовим принципам, повинно
бути нерозривно пов'язане з підвищенням ролі принципу верховенства
закону в правовій системі України. Саме через відповідні Конституції
джерела права можливо найбільш ефективне оновлення системи права на
демократичних і гуманістичних принципах. Тільки верховенство
Конституції і закону в системі джерел права забезпечить високу якість всієї
системи права, створить основу її єдності і внутрішньої узгодженості.
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Політичний компроміс як чинник політичної
модернізації українського суспільства
Сьогодні Україна перейшла до етапу розвитку демократичних процесів,
обравши демократичний тип політичної системи суспільства. Але складно і
суперечливо відбуваються процеси розвитку політичної, економічної,
соціальної та духовної сфер на тлі перманентних криз.
Криза, в якій опинилася Україна на зламі XX-XXI ст., є системною за
своїм характером, а політичний компроміс сприяє розвиткові двох підходів:
один-розвиток національної держави, а другий – багатовікова боротьба
українського народу за збереження етнокультурної ідентичності. Відповідно
до цього за багатьма параметрами наблизилася до професійного парламенту
Верховна Рада України, запроваджено інститут президентства, змінено
статус уряду та затверджено концепцію судової влади під впливом
політичного компромісу. Проте, відсутність системного підходу до
формування політичних структур призвела до протистояння різних гілок
влади, до кризи влади загалом, яка проявилася в протистоянні місцевих
представницьких і виконавчих органів, втраті авторитету влади у населення.
Вирішенню цих питань сприятиме політичних компроміс [2, с.60-62].
Щоб поліпшити стан в політичній, соціальній та економічній сферах,
необхідно докорінно змінити всю систему, а головне повернути довіру
населення до влади, що досягнути можна завдяки компромісу і політичному,
і економічному, і соціальному. Отже, такі перетворення можливі лише за
рахунок раціональних та точних реформ, модернізації всього суспільства.
Дії та перетворення повинні бути вигідними для обох сторін – і для
українського суспільства, і для української держави, що веде до компромісу
між державою і народом.
Проголошення України незалежною державою відкрило можливості для
всебічної політичної модернізації її суспільства на основі світового досвіду і
власних потенційних можливостей. Однак, через розрив між очікуваними та
реальними результатами Україна опинилася в ситуації «кризового синдрому
модернізації», який виступає своєрідним наслідком взаємозв’язку основних
криз політичного розвитку під впливом політичного компромісу. Подолання
«кризового синдрому модернізації» передбачає з’ясування та вирішення
основних його проблем. Проблеми політичної модернізації українського
суспільства в єдності з політичним компромісом похідні від кризового стану
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нашої держави,який, з одного боку, має спільні риси з кризою таких країн як
Польща, Угорщина, Чехія, Росія, а з іншого-характеризується слабкістю
конкуренції, корупцією, нерозвиненістю інформаційного суспільства [2,
с. 237].
Проблемою політичної модернізації є пошук оптимальних способів
переходу від традиційного суспільства до раціонального, до норм
політичного життя з новими модернізованими інститутами.
Ще однією проблемою політичної модернізації сучасної України є
налагодження взаємозв’язку, діалогу, компромісу між владними
структурами і населенням з усіх питань суспільного буття, що можна
досягти: через стимулювання соціальної мобільності та домінування
політичних угрупувань – партій, громадських об’єднань, тощо.
Щоб досягти успіху у вирішенні багатьох проблем політичної
модернізації суспільства в сучасній Україні, необхідно визначити проблему
та чітко її сформулювати, а для цього слід зрозуміти глибокий аналіз всіх
сфер життя українського суспільства та держави: виявлення недоліків,
непорозумінь, розроблення та прийняття рішень на умовах компромісу, а
також проведення реформ шляхом досягнення компромісу між народом та
державою.
Крім того, слід підготовити владні кадри до здійснення розумної
політичної модернізації та знайти компромісний варіант її здійснення.
Важливим моментом української політичної модернізації є вивчення
досвіду модернізації інших держав, наприклад, США, але використовувати
цей досвід слід обережно, тому що механічне перенесення цих політичних
інститутів на національний грунт неможливо через різноманітність
ментальних поглядів та розумінь.
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Філософсько-політичний аспект
прагматизму Ч. Пірса
Історія розвитку прагматичного вчення безпосередньо з’ясовує, що таке
прагматизм. Назва цього поняття має грецьке походження (означає «дію») і
вперше було введене у філософію Ч. Пірсом в 1878р. У статті під
заголовком «Як зробити наші ідеї ясними», за 1878р. Пірс вказував, що наші
114

переконання фактичні правила для дії, потім він стверджував, що для того,
щоб з’ясувати сенс якого-небудь твердження необхідно лише визначити той
спосіб дії, в якому і полягає для нас значення даного твердження.
В цьому виявляється принцип Ч. Пірса – принцип прагматизму. Слід
підкреслити, що слово «прагматизм» набуло широкого поширення і сьогодні
пістрявить на сторінках філософських журналів та політичних підручників,
в яких говорять про прагматичний рух (інколи шанобливо, інколи
зневажливо), але без ясного розуміння суті справи. Як бачимо, назва
«прагматизм» підійшла до цілого ряду філософських, політичних напрямів,
яким не вистачало загального імені.
Однак, щоб зрозуміти значення принципу Ч. Пірса, треба навчитися
застосовувати його в конкретних ситуаціях. Багато вчених користуються
принципом прагматизму в своїх виступах. Так, знаменитий лейпцігський
хімік Остйвальд вміло користувався принципом прагматизму в своїх лекціях
з натурфілософії, на яких він ставив питання таким чином, щоб з’ясувати,
«що змінилося в світі, якби з конкуруючих точок зору була вірна та або
інша».
Інакше кажучи, згідно з принципом Ч. Пірса, конкуруючі точки зору
означають практично одну і ту ж річ, і іншого значення, окрім практичного,
не існує.
Прагматизмом є емпіричний філософський напрям в радикальній формі,
менш доступній запереченням, ніж ті, в яких виступав емпіризм. Вчені –
прагматисти рішуче відвертаються від абстракцій, недоступних речей, від
словесних рішень, апріорних аргументів, незмінних принципів, замкнутих
систем. Вони звертаються до конкретних, доступних фактів, до дії та влади.
Це означає відмову від раціоналістичного методу та визнання панування
методу емпіричного і прагматичного, але, як твердив Ч. Пірс, повне
торжество цього методу повинно спричинити велику зміну в «темпераменті
філософії» [1, с.200].
Таким чином, прагматизм придає багатьом теоріям гнучкість, а по суті
він не представляє нічого нового і тому гармонує з багатьма старими
філософськими напрямами.
Прагматичний метод, на думку Ч. Пірса, є лише відношенням до речей,
означає відому точку зору, яка спонукала нас відвертати свої погляди від
різних принципів, «категорій», заставляючи дивитися у напрямку
досягнутих результатів, фактів, політичних дій [2, с.123].
Згодом слово «прагматизм» стали вживати не тільки у вузькому, але і в
широкому сенсі, використовуючи деяку теорію істини.
Прагматизм відрізняється від емпіризму, що не тяжіє до матеріалізму, він
нічого не має проти вживання абстракцій, якщо ними користуються, щоб
краще розібратися в конкретних фактах, що ведуть до кращого майбутнього.
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Прагматизм Ч. Пірса не має жодних утверджень щодо незмінних канонів
і критеріїв, він сповна вільний, відкритий всьому, зважає на всяку гіпотезу,
прислухається до всяких аргументів.
Прагматизм визнає істиною те, що краще «працює» на нас, що краще
всього личить до кожної частини життя, він носить демократичний
характер, філософський та політичний.
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Концептуальні підходи до вивчення організацій
третього сектору
Очевидним є факт, що поняття «громадська організація» виникла як
конкретизація концепції громадянського суспільства – складного і
суперечливого явища, широкого у значеннях і вживанні. В працях сучасних
дослідників аналізується модель громадянського суспільства, що
сформувалася на Заході в XVII-XVIII ст. і втілена там в XVIIIXIX ст. [1, c.3].
Соціолог-парсоніст
з
Каліфорнійського
університету
(США)
Дж. Александер запропонував найширше за значенням, але й найкоротше за
кількістю слів, визначення даного феномена: «громадянське суспільство –
це сфера людської солідарності» [2, с.21-38]. Близькими до нього є погляди
іншого американця – М. Вольцера, котрий описав громадянське суспільство
як «простір непримусової людської асоціації» [2, с.21-38]. Найважливіше зі
сказаного те, що громадянське суспільство бачиться як тип взаємодії,
модель соціальної організації.
Функції громадянського суспільства втілює громадськість або «третій
сектор» суспільства. Прийнято вважати, що вперше поняття «третій сектор»
ужив американський експерт з філантропії В. Нільсон у 1979 р. [3, с.93-100]
Щоправда авторство В. Нільсона ставиться під сумнів. Американський
дослідник Т. Левіт 1973 р. терміном «третій сектор» означив громадські
організації «між урядами й приватними підприємствами» [4, с.5]. 1973 р. цей
термін ужив американський учений А. Етціоні в статті «Третій сектор і його
внутрішня місія» [5, с.314-323]. А. Етціоні виділив третій сектор як
альтернативний до держави й ринку [5, с.314-323]. Але Дж. Фішер 1998 р.
наполягала на авторстві В. Нільсона [6], котрий 1979 р. ужив його в книзі
«Сектор під загрозою» [7]. Широко вживатися термін почав значно пізніше.
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Тож, як прийнято вважати, існує три сектори суспільства: влада, бізнес,
громадськість. «Перший сектор» (влада) – органи державної влади та
місцевого самоврядування, бюджетні установи та організації, засновані на
підставі закону чи в межах повноважень державних органів; «другий
сектор» (бізнес) – система підприємств, господарських товариств та
індивідуальних підприємців, що діють з метою отримання прибутку; «третій
сектор» (громадськість) – організації, що утворюються з ініціативи
засновників, не залежною від волі влади чи посадових осіб, без мети
одержання прибутку для його перерозподілу між учасниками
організацій [8, с.46].
Обов’язковим
для
виникнення
та
розвитку
недержавних
непідприємницьких організацій є, як мінімум, кілька взаємопов’язаних
причин: плюралізм і терпимість народу; невідповідність ринкових
механізмів потребам суспільства (наявність ніші суспільного життя, не
заповненої державним чи підприємницьким сектором); історичні
(національні) традиції – схильність народу до колективізму та вирішення
справ за участю багатьох людей (наприклад українські толоки); право на
свободу слова, зібрань, демонстрацій тощо. Загалом право на свободу
виявлення зафіксоване в конституціях більшості демократичних держав,
тому досить часто саме ці фундаментальні права є реальними причинами –
підставами та можливостями – створення організацій, часто дуже чисельних
і впливових [9].
У зв’язку з чітким розрізненням функцій інститутів трьох секторів,
впроваджені дві групи понять.
1. Перша група: недержавна організація (НДО) – найпоширеніше й
найпопулярніше поняття, введене в обіг у 70-х – 80-х рр. ХХ ст. [10, c. 4],
що означає: організація створюється громадянами на підставі вільного
волевиявлення без формального втручання держави [11, c.15]; близьке до
першого друге поняття – неурядова організація (НУО) (або вужчого поняття
– неурядова організація розвитку (НУОЗ) [12, c.5]), оскільки держава
асоціюється з виконавчою владою (за визначенням тлумачного словника);
розгляд цього вужчого поняття аргументується зацікавленістю цих
організацій у відповідно скерованому розвитку суспільства, наприклад –
подолання бідності тощо [13, c.1].
2. Друга група: неприбуткова організація (НПО) (not for profit, non-profit
organizations NPO), пояснює некомерційний статус громадських організацій
[11, с.12], з уточненням: організація не має на меті прибутку, тобто не веде
комерційної діяльності; матеріальний статус «споживачів послуг» не
береться до уваги [11, с.12]; волонтерська організація (ВО). ВО діє в
установленому порядку, провадить будь-яку соціальну, суспільно корисну,
неприбуткову та вмотивовану діяльність [11, с.34]; міжнародна неурядова
організація (МНУО) – неприбутковий сектор розвинувся після Другої
світової війни [6, с.210], відреагувавши на потреби часу.
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Універсального терміну, який би одночасно поширювався на різний
спектр організацій третього сектору, ні в міжнародних документах, ні в
більшості національних правових систем немає. Тому, вживаючи терміни
«недержавна організація», «неурядова організація», «неприбуткова
організація», «організація громадянського суспільства», «організації
третього сектору», ми розуміємо, що ці терміни все-таки не характеризують
усю різноманітність цих організацій, головне, не мають чіткого
законодавчого закріплення.
Сьогодні термін НУО широко застосовується й охоплює широкий спектр
організацій – від політичних груп до спортивних клубів. Їх розрізняють за
географічним місцезнаходженням, історичним контекстом та іншими
критеріями. І тим не менше, всі НУО розглядаються як організації
громадянського суспільства (хоча й не всі організації громадянського
суспільства є НУО) [26] й об’єднують спільним призначенням [19].
Праця над визначення НУО ускладнена низкою синонімів, що
вживаються для означення одного й того ж поняття: наприклад,
«добровільна організація» або «благодійна організація», як альтернатива,
використовується у Великій Британії у зв’язку з християнськими та частково
патерналістськими традиціями добровільної праці [11, с.34]; «некомерційна
організація» – в Сполучених Штатах Америки (або «некомерційний сектор»
у трактуванні представників інтеграційного підходу), підкреслює
неприбутковість організації та її відособленість від ринку (ринок у США
трактується, як сила, що домінує над державою, в той час як у Європі й
багатьох країнах, що розвиваються, акцентуються на неурядовій природі
організації, тому використовують термін «неурядова організація»[11, с.34]);
«приватні організації» – у визначенні Світового Банку тощо [15, с.7].
З певною умовністю, але може сказати, що пошук універсального
визначення НУО почався методом вилучення, тобто відповіддю на питання
«чим НУО не являється?». Ш. Ахмед і Д. Поттер виключили з НУО
державні інституції, корпорації, релігійні групи, політичні партії, приватні
лікарні, школи, спортивні організації, братські організації й терористичні
групи [17].
У схемі «вилучення» П. Віллет відповів на питання «чого не може
робити НУО?»: НУО не отримує прибуток, отже є некомерційною; не може
пропагувати чи вчиняти насилля, отже, є некримінальною; НУО не
являється політичною партією, отже, не є політичною організацією [11]. Ці
три характеристики відповідають характеристикам НУО, схваленим
Статутом ООН і є загальноприйнятими.
Ширша уява про НУО складається після розгляду її характеристики
А. Фоулером, котра базується на розрізненні функцій уряду й неурядових
організацій. Отже, вчений стверджує, що неурядові організації беруть на
себе зобов’язання, які від початку були зобов’язаннями уряду. Але існують
певні особливості, які відрізняють НУО від державних органів, навіть якщо
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вони
виконують
аналогічні
функції-НУО
мають
можливість
експериментувати та вчитися на власному досвіді, пов’язуючи процеси з
результатами,
а
також
заручатися
прихильністю
бенефіціарів
(бенефіціар-одержувач визначених вигод, що виникають у реалізації
проекту) [16, с.32].
Нещодавно неурядові організації почали відносити до альтернативних
інституцій розвитку, котрі мають вплив на основний економічний зріст та
розширення інфраструктури [16, с.32], отже їх функції ширші, ніж визначені
А. Фоулером.
За версією Світового банку, НУО діляться на дві основні групи, котрі
мають свої завдання. Отже, йдеться про оперативні НУО – це НУО, котрі
займаються немасштабною діяльністю та реалізують її безпосередньо через
проекти; НУО тиску (лобі) – це НУО, котрі займаються масштабною
діяльністю за допомогою непрямого впливу на політику [18].
НУО функціонують на різних рівнях, про що писав К. Вільям, і
запропонував класифікацію НУО за рівнем діяльності: громадські
організації, що виникають з власної ініціативи людей; місцеві організації;
національні неурядові організації [18].
Проаналізувавши й систематизувавши пропозиції щодо класифікації
громадських організацій ми зафіксували основні критерії класифікації, що
склалися в міжнародній практиці.
1. За функціями
2. За сферами діяльності
3. За рівнем (масштабом) діяльності
4. За складом
5. За соціально-правовим статусом
6. За соціальною значимістю
Отже, за останні декілька десятиліть неурядові організації стали
основними суб’єктами міжнародної політики. Поштовх стрімкому
розвиткові неурядових організацій в ХХ ст. дали процеси глобалізації.
Неурядові або некомерційні організації відіграють важливу роль у
державній політиці на місцевому, національному та глобальному рівнях.
Існують всі підстави вважати, що НУО різних типів будуть відігравати
активну роль суб’єктів суспільного розвитку.
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зарубіжний досвід
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Житомирського державного технологічного університету
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Дещо про політичні погляди Дж. Локка
Часи, які сьогодні переживає Україна та її народ, без всякого сумніву,
можна оцінювати як критичні і визначальні. Незважаючи на те, що
формально самостійна українська держава функціонує майже чверть
століття, саме наш час є знаковим і доленосним для неї в контексті
справжнього формування політичної нації, дійсного державотворення,
визначення та реалізації того магістрального шляху, який поверне українців
до європейської сім’ї народів. Ще ніколи українське суспільство не мало, з
одного боку, таких реальних загроз втрати власної ідентичності у всіх
аспектах свого буття (через російську агресію проти України), з іншого –
таких об’єктивних можливостей, бажання народу, підтримки зовнішніх
партнерів, ресурсів влади та іншого у цілісній, всеохоплюючій модернізації
всього суспільного організму. Саме Революція Гідності вперше в історії
новітньої України, на мою думку, відкрила шлюзи для справжнього
суспільного договору як обов’язкової умови створення і демократичної
держави, і процвітаючої країни, де не на словах, а на ділі будуть реалізовані
права і свободи громадян. Так, як це у багатьох країнах світу.
Звичайно, є на шляху створення і практичного втілення договору між
народом і владою, між найрізноманітнішими політичними силами,
суспільними групами, партійними та громадськими об’єднаннями тощо
завжди, в усіх країнах, які ставали на шлях демократичного розвитку,
виникала маса питань. Не оминають вони і Україну, а відповіді на них
потрібно шукати як в сучасних реаліях нашої країни, так і в історії
українського народу. Разом з тим, як це не дивно, але адекватні відповіді на
цілий ряд питань сучасного українського державотворення можна знайти в
аналах інтелектуальної історії людства, у творах титанів світової політичної
філософії. І хоча ці генії науки жодним чином "не перетинаються" з
Україною взагалі, сучасною зокрема, ми можемо і сьогодні знайти в їх
поглядах такі обґрунтування та висновки, які прямо і безпосередньо
"лягають" на нашу історію в її теперішньому варіанті. Одним з таких
інтелектуалів, без сумніву, є Джон Локк.
Джон Локк (1632-1704рр.) – видатний англійський філософ, теоретик
політики та педагогіки, політичний і громадський діяч. Народився в родині
провінційного адвоката, навчався в Оксфордському університеті, був
домашнім лікарем та вихователем, займався політикою, обіймаючи
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відповідальні посади в урядових установах тогочасної Англії. Пережив дві
англійські революції (1642р., 1688р.). Поряд з Томасом Гоббсом вважається
найвидатнішим представником англійської політичної філософії XVIIст.
Фактичний родоначальник Європейського політичного лібералізму головна
праця – "Два трактати про врядування".
Головні ідеї політичної концепції Дж. Локка заґрунтовані на його
тлумаченні людської природи, основними рисами якої він вважав свободу,
рівність і соціальність. "Щоб правильно зрозуміти, що таке політична влада,
і простежити її витоки, ми мусимо розглянути стан, притаманний усім
людям за природою, – а це є стан повної свободи у керуванні своїми діями,
порядкуванні власним майном та особою так, як вони вважають за потрібне,
у межах закону природи, ні в кого не питаючи дозволу й не залежачи від
чиєїсь волі.
Це також стан рівності, за якого вся влада та компетенція є взаємними;
нікому не належить більше, ні іншим: бо ніщо не є настільки очевидним,
ніж те, що створіння одного виду та класу, які довільно народжуються для
одних і тих самих переваг природи і користуються одними і тими самими
здібностями, мають також бути рівними між собою, без будь-якого
підпорядкування чи підлеглості..." [1, с.131]. "Хоча у стані природи, –
продовжує англійський мислитель, – людина має таке право, все ж
користування ним вельми не надійне і постійно перебуває під загрозою
зазіхання інших… Отже, люди, незважаючи на всі привілеї стану природи,
все таки, залишаючись у цьому стані, зазнають всіляких поневірянь і через
це швидко втягуються в суспільство" [1, с.195-196]. Таким чином за думкою
Дж. Локка, вільна природа людини з необхідністю вимагає її соціальності,
колективності, об’єднання у спільності перед загрозою втрати свободи.
"Оскільки люди, – зазначає він, – за природою всі вільні, рівні і незалежні,
то нікого не можна вивести із цього стану й підкорити політичній владі
іншого без його на те згоди. Єдиний спосіб відмовитися від своєї природної
свободи й накласти на себе узи громадянського суспільства – це
домовленість з іншими людьми про об’єднання у спільноту задля зручного,
спокійного й мирного співжиття, надійного користування своєю власністю,
а також більшої, ніж у тих, хто живе в суспільстві, безпеки" [1, с.180].
Отже, перший і фундаментальний висновок для будь-якого народу чи
нації, чи суспільства, чи будь-якої спільності, яка бажає гідного існування,
маючи повну від природи свободу кожного свого члена, полягає в тому, що
таке існування можливе лише у об’єднанні людей і за спільною згодою. Тоді
перша умова суспільного договору буде виконана. Надалі, як вважав
Дж. Локк, виникають кілька інших умов, дотримання яких усіма членами
об’єднання дасть можливість стати на шлях справедливості і процвітання,
чого немає у людей у стані природи. "По-перше, бракує встановленого,
визначеного, знаного закону, отриманого й допущеного за загальною згодою
як норма стосовно того, що є правильним, а що неправильним, як загальне
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мірило для вирішення всіх внутрішніх суперечок" [1, с.193]. "По-друге, стані
природи бракує відомого й неупередженого судді, який би мав
повноваження для вирішення всіх ускладнень згідно з установленим
законом. Бо кожен в цьому стані є і суддею, і виконавцем закону природи, а
люди не можуть бути до себе об’єктивними; коли справа торкається їх
самих, пристрасть і помста можуть завести їх вельми далеко й примусять
виявити забагато гарячкування; і так само недбалість і не зацікавленість
можуть зробити надто неуважними до справ інших" [1, с.195-196]. І далі:
"По-третє, у стані природи часто бракує сили, яка могла б підкріпити та
підтримати справедливий вирок і виконати його. Ті, хто чинить
несправедливість, рідко пропускають нагоду, коли вони спроможні це
зробити, силою наполягти на своєму; подібний опір нерідко робить
покарання небезпечним і навіть згубним для тих, хто намагається його
здійснити" [1, с.196].
Як видно, видатний англієць, говорячи про будь-яке справедливе
суспільство, особливим чином наголошує на надзвичайній значущості
законодавчої, судової і виконавчої влади. При тому, що усі вони не просто
мають існувати, а функціонувати у відповідності до природи людини –
вільної, рівної, соціальної. "Перша влада зазначає Дж. Локк, – це можливість
чинити все, що, на її думку, годиться для збереження себе та інших у межах
закону природи… Друга влада, яку людина має у стані природи, – це карати
за злочини, скоєні проти цього закону" [1, с.196].
Мною наведені лише стрижневі висновки великого англійського
інтелектуала XVII ст., які, безперечно, є фундаментальними орієнтирами для
будь-якого соціуму, що прагне гідного людського життя. Не маю сумнівів,
що ці блискучі висновки повною мірою стосуються процесів, які
розгортаються в сучасному українському суспільстві.
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Неоінституціоналістські моделі та їх операційність у
сучасній Україні
Неоінституціоналізм є нині одним з найбільш поширених у політичній
науці теоретичних підходів. Цьому сприяють особливості визначення в
ньому інститутів (так, Д. Норт визначає їх як правила гри у суспільстві, як
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створені людиною обмежувальні рамки, які організують взаємини між
людьми [3, с.97]) та викликані цим відмінності неоінституціоналізму від
«старого інституціоналізму», зокрема, зосередження не лише на формальноправових, а й на усіх, зокрема неформальних, інститутах, які формують
політичну поведінку [2, c.159], визнання учасниками політичного процесу
індивідів та груп, які діють в межах інститутів тощо.
Одним з напрямів у цьому підході є неоінституціоналізм раціонального
вибору, який постав на ґрунті економічної теорії раціонального вибору
(Дж. Бьюкенен, Е. Доунс та ін.). Згідно з нею, у політиці індивіди керуються
прагненням максимізації вигод, а їх інтереси формують позаполітичні
чинники. Це не означає, що раціоналісти ігнорують спільні інтереси, але їх
вони тлумачать як наслідок взаємодії індивідуальних. Розвиток науки
призвів до розуміння обмеженості економічних методів при вивченні
політики. Г. Саймон висунув концепцію «обмеженої раціональності» [5].
Перешкодами прийняттю раціональних рішень в політиці є обмеження в
інформації (для прийняття раціонального рішення політики мусять знати усі
ціннісні пріоритети суспільства, усі альтернативи, підрахувати
співвідношення вигод і витрат для кожної, чого в дійсності досягти
неможливо), залежність прийняття рішень від механізмів взаємодії (це має
наслідком зростання транзакційних витрат) тощо. Наслідком цих обмежень
стали інтеграція теорії раціонального вибору та інституційного підходу,
становлення неоінституціоналізму раціонального вибору. На думку його
прихильників, індивіди створюють інститути, щоб компенсувати вказані
обмеження. Відтак, у неоінституціоналізмі раціонального вибору інститути
оцінюють як інструменти досягнення цілей політичних акторів. Останні
намагаються змінити інститути згідно зі своїми інтересами. Прихильниками
такого тлумачення є К. Шепсл, Дж. Найт та ін. [4]. Але у цьому напрямі є й
інший спосіб тлумачення інститутів – як зовнішніх обмежувачів.
Колективна користь інститутів полягає в оптимальному розподілі ресурсів,
зниженні транзакційних витрат, формуванні колективної дії у формі
боротьби за владу між акторами, які мають різні моделі уявлень про
публічне благо, примушенні до дотримання норм, формуванні певного
політичного режиму.
Неоінституціоналізм отримав розвиток у працях вітчизняних учених –
Ю. Левенця, М. Кармазіної, Л. Шкляра, О. Рибій, М. Чабанної та ін. Цьому
сприяє, на нашу думку, висока операційність розроблених у ньому моделей
при поясненні політичних процесів в Україні. Це можна продемонструвати
на прикладі нинішнього процесу децентралізації державної влади. Ухвалені
у першому читанні зміни до Конституції передбачають впровадження
виконкомів обласних та районних рад, інституту підконтрольних
Президенту префектів, які будуть, зокрема, контролювати органи місцевого
самоврядування. Суттєвою складовою цього проекту є здійснюване
укрупнення територіальних громад.
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Сучасна децентралізація викликана, зокрема, вимогами західних
партнерів, а також подіями на сході України. Але це не може бути єдиною
причиною актуалізації планів децентралізації. Адже це не заважає владі
ігнорувати деякі інші пропозиції Заходу або не ухвалювати рішень, які є
необхідними для подолання кризи. Очевидно, відстоювання певними
політичними елітами планів децентралізації пов’язане з тим, що вони
відповідають їх інтересам.
На нашу думку, вигоди еліт в даному випадку полягають у збільшенні
контролю за суспільними ресурсами та водночас об’єднанні навколо цього
процесу інших соціальних груп. Внаслідок гострих військово-політичних
подій останніх років модернізаційні ресурси України (фінансові,
промислові) надзвичайно підірвані. І все ж в Україні лишаються ресурси, які
дають змогу говорити про можливість її відродження. В першу чергу це
земельний ресурс. Частка сільгоспземель в Україні, частка орних земель на
душу населення у кілька разів перевищує показники інших країн. Навіть за
умов кризи сільгоспвиробництво зростає. Але використання цього ресурсу
стримують аграрне перенаселення, висока собівартість продукції тощо.
Причина останнього – у відсутності ринкового обігу земель. Впровадження
земель у ринковий обіг здатне дати поштовх розвиткові економіки та
суспільства. Відтак у цьому зацікавлена більшість соціальних груп.
Але хто може бути провайдером цього процесу? Останніми роками
сформувались соціальні групи, які здатні взяти на себе цю функцію. Це
насамперед аграрні холдинги, які є економічними агентами політичних еліт.
Їх інтереси полягають у перерозподілі земель за межами населених пунктів.
Попередня влада орієнтувалась на пріоритет держави у цьому процесі. Були
ухвалені зміни до Земельного кодексу, за якими землі за межами населених
пунктів були оголошені державними [1], а їх розподіл ставав прерогативою
місцевих держадміністрацій, підконтрольних по вертикалі влади. У 2014 р.
нова влада задекларувала інший підхід, а саме передачу цих земель до
комунальної власності. Відтак ключовими суб’єктами перерозподілу стають
органи місцевого самоврядування. Цей підхід пов’язаний, на нашу думку, з
іншою структурою нової влади, її розпорошеністю. Децентралізація дає
змогу зберегти паритет між політичними її складовими та їх економічними
агентами.
Отже, розробка та становлення нових інститутів державного
регіонального управління та місцевого самоврядування та трансформація
існуючих інститутів в рамках політики децентралізації зумовлені інтересами
політичних еліт, зокрема вигодами, які вони можуть отримати в ході
перерозподілу земельних ресурсів як наслідку децентралізації влади та
укрупнення громад. Відтак ці нові інститути та інститути, які змінюють
свою якість, є інструментами політичних акторів, що цілком вкладається у ті
моделі політики, які були розроблені в річищі неоінституціоналізму
раціонального вибору. Водночас ці інтереси не співпадають з інтересами
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деяких інших еліт, які відтак стають опонентами політики децентралізації
влади та укрупнення територіальних громад. Це загрожує підвищенням
транзакційних витрат на імплементацію цієї політики. Тому надмірне їх
підвищення, аж до загрози втрати політичної влади, здатне призвес
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Національна ідентичність українського народу в
сучасних умовах: фактори змін
Проблематика ідентифікації українського народу підчас Революції
Гідності та агресії Росії проти України набуває особливої актуальності у
рамках сучасних політологічних та соціокультурних досліджень. Особливо
важливим є врахування при розгляді національного ідентичності українців
на сучасному етапі існування сепаратистських настроїв та їх підтримка,
посилання та пропагування з боку РФ.
Вважають, що такий феномен, як національна ідентичність, «робить
людей чутливими до своєї унікальної колективної свідомості, яка дозволяє
захищати свої історичні володіння, такі як територія та культура» [1].
Консолідованість – є однією з найважливіших ознак зрілої держави та
формою існування сучасних націй. Це властивість, яка досягається при
формуванні і розвитку нації. Відтак, без національної консолідації, тобто
об’єднання, згуртування та зміцнення держави, неможливий стабільний
розвиток. Саме консолідація визначає якість державності та
конкурентоспроможність нації і тому залишається важливим та актуальним
для більшості сучасних держав загалом та України, зокрема. Кожна держава
намагається вибудовувати свою модель національної єдності та
національної консолідації.
Як зазначав М. Бердяєв, “людина входить у людство через національну
індивідуальність, як національна людина, а не абстрактна людина, як
126

росіянин, француз, німець, або англієць… Національна людина – більша,
ніж просто людина, в ній родові риси людини взагалі – ще й риси
індивідуально-національні…” [1, с.85]. Відтак, якщо коли йдеться про
самооцінку українця (і існування його як такого), слід визначити, якою є
ідентифікація українства загалом і якою мірою можна говорити про його
ідентичність у мегакультурному вимірі.
В історії України було чимало доленосних подій. На сучасному етапі
розвитку українці стали учасниками та сучасниками двох українських
революцій – 2004 і 2013-2014 рр. Остання з них увійшла в історію як
Революція Гідності, революція європейського вибору.
Революція Гідності змінила українське суспільство. Українці нарешті
визначилися із своєю ідентичністю. Замість нав’язаних ідеологічних
розмежувань на російськомовних та україномовних жителів регіонів,
електоральних розколів на Схід та Захід, двох віртуально існуючих
політичних спільнот визріла єдина громадянська спільнота українців. Коли
ця спільнота об’єдналася, питання мови та національних відмінностей в
переважній більшості переслати роз’єднувати. Революція Гідності
продовжила глибинну ціннісну трансформацію свідомості українського
суспільства, формування політичної нації. І в цьому аспекті боротьба з
режимом В. Януковича стала хоч і вагомою, але лише зовнішньою
оболонкою [2, с.3]. Куди важливішим у своїй основі став внутрішній
протест проти блюзнірства, приниження, демонстративного «золотого»
дисонансу «сім’ї» на тлі критичної бідності решти суспільства, прагнення
поваги, свободи вибору. Ці процеси тривають і досі: в ритмі тисяч сердець
наших військовослужбовців, які захищають державу від російської агресії, в
ім’я пам’яті героїв Небесної Сотні, які пожертвували власним життям за
шанс українців на гідне майбутнє. Як слушно зауважує український
політолог І. Дебенко: «Революція Гідності має тривати в помислах та
мотиваціях до дії кожного, а не піти на самотік, як сталося після
помаранчевого Майдану. Лише перманентний громадський тиск може
змусити владу бути відповідальною, а політиків – перестати дбати виключно
про власні інтереси. Усім нам сьогодні важливо осмислити сутність тих
подій, зорієнтуватися у майбутніх перспективах розвитку українського
суспільства» [3].
Існує декржава – існує нація, і навпаки, є нація – існує держава. Однак
сильну, високорозвинену державу збудувати неможливо без національної
еліти і громадянського суспільства. При мобілізації суспільства навколо
державних цінностей значну роль відіграли анексія Криму і військова
агресія Російської Федерації на Донбасі. Виявом цього став небачений
волонтерський рух і всенародна допомога Збройним силам України в захисті
своєї Вітчизни. Зокрема, волонтери у свій час майже повністю взяли на себе
забезпечення українських військових одягом, харчуванням, засобами
захисту, організацію допомоги сім’ям загиблих, лікування поранених,
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облаштування переселенців тощо, керують центрами для переміщених осіб,
співпрацюють з урядовими структурами, демонструючи яскравий приклад
організованості та солідарності. Громадяни України дедалі більше
усвідомлюють свою особисту причетність до нинішніх подій і свою власну
відповідальність за їх розвиток на користь держави і народу. Слід особливо
підкреслити, що історична доля України детермiнувалася численними
факторами. Не останнім з них є її «буферне» становище між Сходом та
Заходом, i не тільки в географічному, а й в культурному, інтелектуальному,
онтологічному сенсах.
Доводиться визнати, що сьогодні, як ніколи, ведеться потужний
антиукраїнський наступ на Україну не просто по всьому фронту, який в
основному «тримають мертві герої», а спрямований в основу
функціонування нації – її історію, мову, літературу, звичаї, традиції, церкву,
інформаційний простір тощо. В цьому протистоянні при збереження
національної ідентичності важливе місце належить збереженню історії та
традицій України, адже історична пам’ять – це своєрідний духовний
потенціал, а історичні традиції виступають духовним світоглядним
оснащенням спільноти, яка намагається себе усвідомити та ідентифікувати
як народ і націю. Без перебільшення, історична пам’ять є основою для
історичної свідомості народу, а на їх ґрунті формується національна
свідомість [4, с.10].
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Кіберзлочинність як загроза міжнародній безпеці
XXI століття супроводжується стрімким процесом інформатизації
сучасного суспільства та розвитком цифрових технологій, що спричинило
перетворення інформації на своєрідний стратегічний ресурс. Це
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максимально спростило людині всі технологічні та виробничі процеси,
полегшило існування і змінило уявлення про фінанси, роботу, кар’єру,
дозвілля та навіть особисте життя. Водночас цей процес, окрім позитивних
проявів, приховує і серйозні загрози [2]. Впровадження сучасних технологій
в економіку, управління, кредитово-банківську діяльність, а також стрімкий
розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, що базуються
на використанні глобальної інформаційної мережі Інтернет і спрощенні
доступу до неї широкого кола користувачів через персональні комп’ютери
призвело до зростання злочинних проявів у вказаній сфері [1].
Актуальність поставленої проблеми обумовлюється тим, що із
зростанням інформаційних технологій відбуваються не лише прогресивні
зміни в економіці, а й проявляються негативні тенденції розвитку
злочинного світу, з’являються нові форми і види злочинних посягань. Це
відображається у тому, що зловмисники активно застосовують у своїй
злочинній діяльності новітні комп’ютерні засоби та інформаційні технології.
Розповсюдження комп’ютерних вірусів, дитячої порнографії, комп’ютерний
тероризм, шахрайство з пластиковими платіжними картками, розкрадання
банківських рахунків – це і близько не повний список злочинів, що
отримали поширену назву «кіберзлочинність» [2].
Щодня по всьому світу системи інформаційної безпеки знешкоджують
тисячі кібератак. Кожне несанкціоноване проникнення дає можливість
хакерам отримати доступ до особистих даних сотень інтернет-користувачів.
За минулі роки кількість кібератак у всьому світі зросла на 42 %. Останні
дані, наведені в липні 2013 р. в спільному аналізі американського Центру
стратегічних і міжнародних досліджень та компанії McAfee, свідчать, що
щорічні втрати світової економіки від кіберзлочинності становлять близько
500 мільярдів доларів [4].
Щодо України, то все більше злочинів вчиняється у сфері дистанційного
банківського обслуговування. За даними НБУ, в загальному обігу за
платіжними картками питома вага збитків від кібернетичного шахрайства
складає менш ніж 0,002 %. Це, звичайно, небагато, але банки і платіжні
системи не мають на меті показати реальні збитки, щоб зберегти довіру
клієнтів. У 2013 році Незалежна асоціація банків України (НАБУ) в рамках
реалізації проекту “Протидія кіберзлочинності” відкрила сайт “Антикібер” .
Тут збираються дані про види махінацій з банківськими картками і
надаються відповідні рекомендації щодо протидії кібершахрайству.
Партнерами НАБУ виступають Національний банк України (НБУ),
Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України та Національна
академія внутрішніх справ [3].
Для протистояння кібершахраям створюють спеціальні підрозділи та
структури. Останній приклад – Європейський центр боротьби з
кіберзлочинністю, який почав діяти 2013 року. Проте більша частина
кіберзлочинності все ще залишається за рамками статистики. В офіційну
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статистику потрапляє лише десять, у кращому випадку двадцять відсотків
скоєних злочинів. Можна стверджувати, що міжнародна нормативноправова база у сфері інформаційних технологій має все таки низьку
ефективність [4].
Оскільки у світі останнім часом спостерігається поширення проявів
злочинності з використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет, то
все більше вітчизняних та зарубіжних науковців присвячують свої роботи
висвітленню окремих питань організованої кіберзлочинності. Серед них
можна виділити: Ю. Акчурін, В. Бабакін, О. Долженков, Є. Зозуля,
М. Литвинов, А. Нєбитов, Д. Никифорчук, О. Юрченко, В. Шеломенцев,
А. Широкова-Мурараш та інші.
За останні роки не раз поставало питання щодо вдосконалення
міжнародної співпраці у сфері боротьби із кіберзлочинністю. А. ШироковаМурараш та Ю.Акчурін в першу чергу звертають увагу на висвітлення
небезпеки безконтрольного використання інформаційних технологій та
необхідність визначення шляхів нормативного регулювання питань
міжнародної інформаційної безпеки. Є. Зозуля зазначає, що ефективна
боротьба проти транснаціональної комп’ютерної злочинності та
кібертероризму вимагає тісного, швидкого, ефективного й функціонального
міжнародного співробітництва усіх державних структур для розслідуванні
такого роду злочинів. В. Бабакін також зазначає, що характер злочинів у
сфері інформаційних технологій потребує міждержавного підходу для
протидії їм, ефективність якого неможлива без міжнародного
співробітництва. Одним з основних документів, що врегулює порядок
проведення розслідувань кіберзлочинів, є європейська Конвенція боротьби
з кіберзлочинністю. Важливим є положення Конвенції, що надає
можливість, шляхом прийняття законодавчих заходів, компетентним
органам конфіскувати або подібним чином убезпечити від знищення дані,
необхідні для розслідування кіберзлочинів, які є у провайдера Інтернет [1].
Для протидії та попередження сучасним загрозам в сфері інформаційних
технологій необхідно, насамперед, розглянути тему, що тривалий час
залишається актуальною – співпраця різних держав в межах міжнародних
міжурядових організацій (ООН, НАТО, Інтерпол, Європол). Однак, щоб
підвищити рівень безпеки кіберпростору необхідна не лише тісна співпраця,
а й використання сучасних комп’ютерних технологій [2].
Досвід вірусу «Стакснет», який серйозно зашкодив ядерній програмі
Ірану в 2010 році, вказує на перехід від кібернетичного світу до фізичного.
Стакснет (Stuxnet) – це 500- кілобайтний комп'ютерний хробак, що заразив
програмне забезпечення щонайменше 14 промислових об'єктів в Ірані, в
тому числі і завод зі збагачення урану. Хоча комп'ютерний вірус залежить
від мимовільної жертви його установки, черв'як поширюється сам по собі і
часто через комп'ютерну мережу. В сучасних умовах розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій існує багато інформаційних
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ресурсів, пошкодження яких може призвести до порушення роботи як
окремих компаній, так і функціонування держав у цілому [2].
Кіберзахист став одним із пріоритетів НАТО. Північноатлантичний
альянс домовився створити сили швидкого реагування на кібернетичні
атаки. Не зважаючи на це, минулого року проти систем НАТО було скоєно в
цілому дві з половиною тисячі кібератак. За словами спеціалістів, кожна
наступна - ще більш удосконалена [4].
Під час засідання міністрів оборони країн – членів НАТО, що відбулася 3
червня 2014 року в м. Брюсселі (Бельгія), представники країн – членів
Організації і України намітили шляхи зміцнення партнерства між Альянсом
і Україною. Високопосадовці НАТО обговорили шляхи надання Україні
довгострокової допомоги, створивши трастові фонди, спрямовані на
реформування її сил безпеки та оборони [2].
11 жовтня 2015р. в рамках боротьби з кіберзлочинністю міністр
внутрішніх справ України А.Б. Аваков повідомив про початок набору до
кіберполіції, детальні умови конкурсу будуть оголошені 15 жовтня цього ж
року. «Серед цілей створення нового штату – реформування підрозділів
МВС України, які забезпечать підготовку спеціалістів в експертних,
оперативних і слідчих підрозділах поліції, задіяних в боротьбі із
кіберзлочинністю. Крім цього, планується, що відомство зможе миттєво
реагувати на кібезлочини і налагодити міжнародну співпрацю щодо
обеззброєння транснаціональних злочинних угрупувань» – стверджує Б.
Аваков [5].
Отже, можна зробити висновок, що проблема кіберзлочинності на
сучасному етапі свого історичного розвитку набула глобального масштабу
та становить загрозу інформаційному суспільству. Наявний рівень та
кількість злочинів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій
свідчать про те, що національна та міжнародна нормативно-правова база має
недостатню розробку, низьку ефективність її застосування та проблеми у
роботі таких міжнародних інститутів як Інтерпол та Європол. Щодо
України, то незважаючи на негативні тенденції, органи державної влади
намагаються протистояти кіберзлочинності, про це свідчить заява Б.
Авакова, щодо створення кіберполіції, а також прикладенні зусилля НАБУ у
створенні сайту «Антикібер». Загалом можна сказати, що перспективою
подолання проблеми кіберзлочинності визначається ніщо інше, як подальша
поглиблена співпраця держав та міжнародних інститутів у виявленні та
попередженні ймовірних загроз.
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Інформаційні війни у ядерній сфері:
відносини України та МАГАТЕ після агресії Росії
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) (англ. IAEA, скор.
International Atomic Energy Agency) – міжнародна організація для розвитку
співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії, що була
заснована в 1957 р. Агентство було створено як незалежна міжурядова
організація в системі ООН, а з появою Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї (ДНЯЗ), його робота набула особливого значення, оскільки
ДНЯЗ зробив обов’язковим для кожної держави-учасниці укласти з
МАГАТЕ угоду про гарантії. Мета роботи Агентства в певній країні –
констатувати, що дослідження в мирній ядерній сфері не переключилися на
військові цілі. Держава, підписуючи таку угоду, гарантує, що не проводить
досліджень військової спрямованості, відтак цей документ і називається
«Угодою про гарантії» [1].
Водночас МАГАТЕ є суто технічним органом. Ця агенція не може давати
політичної оцінки діяльності тієї чи іншої держави. МАГАТЕ працює тільки
з фактами, засновуючи свої висновки виключно на результаті інспекцій.
Система гарантій МАГАТЕ не може фізично перешкодити державі
перевести ядерні дослідження з мирних цілей на військові, а лише дозволяє
виявити факт використання матеріалу, який знаходиться під гарантіями, не
за призначенням та, відтак, ініціювати розгляд таких фактів в ООН. При
цьому висновки Агентства є вкрай обережними і коректними [1].
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Україна є членом МАГАТЕ з моменту створення цієї міжнародної
організації. Українська сторона бере активну участь у роботі МАГАТЕ через
компетентні органи виконавчої влади України. Важливо, що Україна бере
активну участь у регіональних та міжрегіональних проектах Агентства.
Зокрема, слід відзначити, що у рамках циклу Програми технічного
співробітництва (ПТС) МАГАТЕ на 2012-2013 рр. в Україні було успішно
реалізовано п’ять національних проектів щодо різних питань в ядерній
галузі [5].
Враховуючи агресію Росії проти України, факт анексії Кримського
півострова, особливо актуальними та такими, щодо яких можуть і тривають
дискусії в інформаційній сфері є питання надання гарантій ядерної безпеки
та моніторингу власності України у Криму. Зокрема, українські
представники занепокоєні, що Росія може використовувати дослідницький
реактор ДР-100 та іншу інфраструктуру Севастопольського національного
університету ядерної енергії та промисловості з військовою метою, а, отже,
порушити без’ядерний статус частини території України [2].
Отож, інформаційна війна Росії проти України триває й у ядерній сфері.
Зокрема, станом на серпень 2014 р. Росія намагалась унормувати контроль
над ядерними об’єктами України в Криму через поширення на них
положень власної угоди з МАГАТЕ. Зі свого боку Міністерство закордонних
справ України рішуче опротестовує такі дії, повідомляючи, що «Росія
намагається поширити свою національну юрисдикцію на ядерні об’єкти,
установки та матеріали України, розташовані на тимчасово окупованій
Російською Федерацією частині території України в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополь та намагається поширити на них положення
Угоди між СРСР та МАГАТЕ від 21 лютого 1985 року». Представники
України наголошують, що усі об’єкти ядерної інфраструктури у Криму є
власністю України, а правовий статус на цих об’єктах регулюють, зокрема,
норми угод між Україною та МАГАТЕ. Відтак, діяльність Росії у цій сфері,
що спрямована на односторонню зміну національної юрисдикції ядерних
об’єктів України на тимчасово окупованій Росією території, є нікчемними та
створюють пряму загрозу міжнародному режиму, встановленому Договором
про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року. У підсумку
Україною заявлялось про підготовку відповідних скарг в МАГАТЕ в адресу
країни, яка несанкціоновано захопила об’єкт із спеціальним статусом [6].
Українська компанія «Енергоатом» також заявила, що повідомила МАГАТЕ
про неможливість нести відповідальність за ядерні реактори в Криму, який
був анексований Росією [4].
У вересні 2014 р. Україна отримала офіційну нотифікацію Секретаріату
МАГАТЕ, що він у своїх діях керується Статутом Організації та нормами
міжнародного права в питанні територіальної цілісності України в рамках її
міжнародновизнаних кордонів. Враховуючи те, що мандат МАГАТЕ
охоплює суто технічні питання, пов’язані з гарантіями безпеки ядерних
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об’єктів та матеріалів, позиція МАГАТЕ полягає в тому, що Агентство
продовжує застосовувати гарантії до ядерного матеріалу та установок, які
знаходяться на території України в Автономній Республіці Крим та
м. Севастополь відповідно до Угоди між Україною та МАГАТЕ про
застосування гарантій у зв’язку з ДНЯЗ та Додаткового протоколу до неї [5].
У свою чергу, в червні 2015р. Росія не підписала щорічний звіт
МАГАТЕ, в якому об’єкти Криму віднесені до України та зажадала
перегляду позиції до передачі річного звіту МАГАТЕ у відповідне агентство
[4]. Такі дії Росії змушують українських чиновників відповідно реагувати на
загрози, у тому числі й у ядерній галузі. Відтак, російська агресія вносить
суттєві зміни у безпекову ситуацію у нашій державі, а, особливо, становить
нову можливу загрозу для ядерних об’єктів на території України. Про це
йдеться у розглянутому РНБОУ питанні «Про Проектну загрозу для ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел
іонізуючого випромінювання в Україні» [3].
Важливо, що навіть в умовах агресії Україна залишається активним
учасником МАГАТЕ. До прикладу, на новий дворічний цикл (2016-2017 рр.)
українська сторона внесла на розгляд МАГАТЕ пропозицію щодо чотирьох
нових національних проектів, які охоплюють різноманітні сфери діяльності
у ядерній галузі, та, особливо, удосконалення системи управління,
пов’язаної із забезпеченням безпеки. Вищезазначені пропозиції будуть
розглянуті на Комітеті з питань технічної допомоги та співробітництва 23
листопада 2015 р. та, за підсумками їх розгляду, остаточно затверджені
Радою керуючих МАГАТЕ орієнтовно 26 листопада 2015 р. [5].
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Глобализация и языковая демократизация
в современной прессе
Язык журналов и газет сегодня выделяется пестротой форм, новыми
принципами подборки терминологии. Пресса предназначена для широкой
аудитории и поэтому ее язык специфичен.
Изложение основного материала. Пресса, радио, телевидение являются
словестными средствами массовой информации, которые осуществляют
информационную нагрузку, представляют ежедневное поле деятельности
литературного языка, в котором виден живой процесс изменений. Язык
массовой информации интенсивно изучают в современном мире. Средства
массовой информации широко раскрывают двери для иноваций в языке,
способствуют распространению тех или иных языковых явлений в
обществе. Об этом, в основном, говорят по отношению к прессе. В прессе,
как в зеркале отражаются сложные процессы развития языка. Язык
журналов и газет сегодня выделяется пестротой форм, новыми принципами
подборки терминологии. Пресса предназначена для широкой аудитории и
поэтому ее язык специфичен.
Грузинский язык на протяжении веков не раз претерпевал изменения. На
повестке дня часто стоял и вопрос об его существовании. Язык, как живой
организм, постоянно развивается и не удивительно, что изменения в нем
связаны с резкими социально-политическими изменениями. В нашей
современной реальности вопрос защиты языка, является одной из тем,
требующих внимание, однако, беседы на эту тему считаются не
популярными. Ситуацию осложняет и то, что грузинский язык еще не может
освободиться от барбаризмов, которые проникли в него в советский период,
а уже наполнился английскими барбаризмами, тем более, что в обществе их
не воспринимают как барбаризмы.
Ускорение темпов современной жизни, связанное с техническим
прогрессом, так же отражается на состоянии языка. Их лексический фон в
синхронном режиме не отражает происходящие процессы. Соответственно,
из языка-доминанта эти языки используют слова в той же форме, в какой
встречаются они в родном языке. В следствие чего в языке утверждаются
неологизмы, для новых соответствующих лексических единиц, по сути, не
остается времени. В лучшем случае, соответствующие языковые единицы не
распространяются среди широкой общественности, а навсегда становятся
предметом использования в узких кругах специалистов. В любом
государстве защита языка должна быть приоритетной темой, т.к. каждому
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языку, независимо от масштаба его ареала, необходима поддержка и защита,
т.е. проведение языковой политики.
Языковая политика – термин, который начали применять с 50-ых годов
XX века и в социальных дисциплинах, означает « систему мероприятий и
законодательных актов, проводимых конкретным государством и/или
общественными институтами страны, которые ставят перед собой
определённые социально-языковые цели. К последним относятся: изменение
или сохранение существующих функционально-языковых норм, а также
поддержка языков» [5. с.4-6].
Как отмечает Автандил Арабули: «Грузинский литературный язык
проявил уникальную стабильность с точки зрения исторических изменений.
В целом, на протяжении всего времени (пока проходят наблюдения за
развитием грузинского языка), языки на столько изменились, что
представителей (носителей) нового языка, приходится обучать старым
формам, как иностранному языку. Очевидно, что грузинский язык
полностью сохранился, несмотря на то, что в Грузии никогда не выделялись
пуристические тенденции, грузинский стилистический язык, как и все языки
прошел болезненный и беспрерывный путь развития» [3, с.20].
Язык прессы сегодня функционирует в особых условиях. Это обилие
языковых
явлений,
связанных
со
структурным
изменением
информационного пространства: лексика – внешние языковые единицы на
уровне фразеологии, термины, словосочетания, вторжение фразеологии –
установление тенденций; ослабление статуса стандартизированного
(литературного) языка; внедрение социальной и территориальной
диалектной лексики-фразеологии в публицистический язык; смешение норм
различных функциональных стилей (научных, деловых и т.д) в
публицистическом функциональном пространстве.
С позиции эры глобализации и информации, политика языковой
демократизации представляет собой прогрессивное явление и базируется на
идее равенства национальных языков. В современном мире редко, когда в
государстве, стране декларируется один язык и одна этнокультура.
Равноправная политика языковой демократизации является своевременой и
рассматривается как факт сохранения национальной идентичности. Однако,
на этом фоне на задний план не должен отходить официальный
государственный язык, его статус, функциональные стили, проблема общей
языковой чистоты и т.д.
Язык является живым организмом. Он постоянно развивается и
пополняется. Языковые проблемы особенно актуальными становятся тогда,
когда в стране происходят важные политические и социальные изменения.
Серьезные изменения в жизни страны, параллельно с процессом
глобализации, оказывают влияние на языковую среду.
Новые исследования современного языка грузинской прессы выявили
некоторые особенности использования в нем лексических средств.
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Необходимо отметить, что использование слов здесь более свободно, чем в
других сферах использования грузинского языка. Данное явление
определяет специфика подготовки и выпуска газет и журналов, что требует
чрезвычайной скорости и оперативности. В таких условиях, с одной
стороны основное значение слов, а с другой, тонкие нюансы смысла не
всегда можно точно учесть; в большом количестве используется
профессиональная и терминологическая лексика, параллельно с
использованием иностранных слов используют, характерные для
разговорного
языка,
слова;
встречаются
примеры
тавталогии,
паронимические ошибки и т.д.
Для усиления выразительности, большей экспрессивности в газетном
языке, помимо данных средства, широко используют лексическое богатство
языка, чтобы избежать сухости стиля, однако выразительные средства в
целом и, в частности, лексические средста необходимо использовать
внимательно, со знанием и осторожностью.
Метафорическое использование слов, выражений или других средств в
газете называют экспрессиями. Экспрессии могут быть лексического,
фразеологического, иногда грамматического характера. Такие экспресии
широко используют в грузинской прессе. Но не всегда экспрессии могут
достичь цели, в первую очередь, потому, что они не всегда могут быть
использованы в умеренных количествах, во-вторых, не всегда учитываются
семантические возможности слова [1, с.18-19].
Допускаемые в прессе ошибки бывают различных типов:
орфографические морфологические, синтаксические, которые являются
результатом незнания норм языка. Правда, что этот тип ошибок не изменяет
содержание текста, однако, нарушаются установленные нормы
литературного языка.
В языке грузинской прессы встречаются неточности в подборе слов в
контексте, часты синтагмы, части которых по значению не соотносятся друг
с другом [2, с.24].
Часто встречаются нарушения следующего характера: иногда в
распространенных фразеологизмах или устойчивых выражениях не
привильно изменена какая-либо часть, иногда встречается контаминация
разных выражений, бывает автор пытается создать новые выражения, для
получения эффекта и усиления эмоционального восприятия.
Использование фразеологизмов и устойчивых выражений способствует
гибкости и выразительности языка прессы. Однако, когда в этих
выражениях допущены ошибки, они теряют свою ценность и наносят ущерб
фразе [1, с.55].
Кажется сложилась такая ситуация, что становится необходимостью
использование иностранных терминов, барбаризмов и т.д. Ни одна газета не
обходит стороной использование в большом количестве таких терминов, как
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приоритет (первенство), креативный (творческий), римейк (переработка),
месседж (сообщение), уикенд (суббота и воскресенье) и т.д.
Однако, тутже необходимо отметить, что при рассмотрении данного
вопроса, необходимо учитывать проблему эпохи и глобализации, что
является важным аспектом в происходящих процессах.
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Дідик Н.М.,
к. псих. н., старший викладач
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Україна, м. Камінец-Подільський

Основні стресогенні фактори майбутніх фахівців
У зв’язку з підвищенням рівня поінформованості суспільства стрес став
набувати масштабних розмірів. Особливо швидкими темпами почав
розвиватися стрес у майбутніх фахівців. У наш час молоді важко
адаптуватися до умов навколишнього середовища: вони відчувають стрес,
коли покидають батьків і йдуть вчитися далеко від дому; коли відчувають
велике навантаження під час навчання чи роботи; коли одружуються чи
розлучаються ще в молодому віці та багато інших ситуацій, які викликають
стресові ситуації.
До розповсюджених причин стресу у майбутніх фахівців В.В. Суворова
відносить наступні [3, с.112]:

Вплив навколишнього середовища (шум, забруднення, жара, холод
та ін.). Стрес може виникнути в результаті поганих фізичних умов,
наприклад, відхилень в температурі приміщення, поганого освітлення або
надмірного шуму.

Навантаження (підвищеної інтенсивності). Досить часто причинами
стресу студентської молоді є надмірне навантаження різними матеріалами,
читанням багатьох підручників та виконання різного роду занять. У
порівнянні із студентами, які мають академічну заборгованість, студенти,
які не мають її, відчувають менший стрес і менше хворіють в кінці семестру.
Але, водночас, останні під час семестру частіше перебувають у стресових
ситуаціях і частіше хворіють. В цілому студенти, які мали “хвости” і були
приречені на провал, хворіли більше і діставали більш низькі оцінки.

Фізіологічні (хвороба, розлад, травма та ін.). Як різні фізіологічні
чинники можуть впливати на виникнення стресу, так і різні стресові ситуації
можуть викликати виникнення різноманітних захворювань у людини.
Стреси роблять молоду людину більш схильною до різних захворювань, в
результаті чого послаблюється імунна система людини. Наприклад, імунна
система молодого подружжя, яке посварилося, коли обговорювали сімейні
проблеми, наступного разу буде послабленою.

Інформаційні (надмірний обсяг інформації, яку потрібно
запам’ятати, переробити). Так, наприклад, викликати стрес у молоді можуть
погані канали обміну інформацією в університеті, на роботі тощо.
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Емоційні. Головні проблеми, які потребують вирішення в період
молодості, ‒ це досягнення ідентичності і близькість (на противагу ізоляції).
Близькість потребує установку на взаємне задоволення, тісні відносини з
іншою людиною і являє собою поєднання двох ідентичностей, але без
втрати кожним індивідом своїх неповторних особливостей. Коли молода
людина не може або не здатна досягнути взаємності, чи коли ідентичність
людини настільки слабка, що виникає ризик втратити себе при єднанні з
іншим, то відбувається її ізоляція. Це може призвести до виникнення стресу.
Близькість може руйнуватися негативними почуттями – гнівом і
роздратуванням. Страх бути відкинутим також перешкоджає близькості,
особливо коли він підштовхує до неправдивої ідентичності, в основі якої
лежить бажання задовольнити потреби інших, а не реалізація важливих
внутрішніх потреб. Всі емоційні переживання: радість, гнів, ненависть,
ревнощі також певною мірою можуть викликати у людини стресову
ситуацію. Також народження першої дитини викликає стрес як у матері, так
і батька, оскільки зростають фізичні й емоційні навантаження молодих
батьків, пов’язані з порушенням сну і звичайного способу життя,
фінансовими витратами, підвищеним напруженням і конфліктами через
розподіл обов’язків і дотримування порядку. Тому на емоційному рівні
молодь, а в тому числі і майбутні фахівці, відчувають чи не найбільший
стрес у своєму житті [4, с.76]:

Важкі життєві ситуації: хвороба, смерть близьких людей, труднощі,
пережиті близькими, втрата місця навчання або роботи, чи погроза її втрати,
стрімкі зміни умов життя.

Відсутність звичних, бажаних соціальних зв’язків, соціальна
ізоляція, порушення емоційно значущих міжособистісних відносин.

Виробничі (значні зміни в навчанні, на роботі, труднощі і конфлікти
та ін.). Деякі дослідження показують, що індивідууми, які мають цікаву
роботу, проявляють менше неспокою і менш схильні до фізичних
напружень, ніж ті, що займаються нецікавою роботою. Так само і студенти,
які вибрали професію не за власним бажанням, і яким їхня майбутня
професія не подобається будуть відчувати більший стрес, ніж ті, хто
навчається за власним бажанням, і яким їхня професія подобається. До
виробничих чинників виникнення стресу А.Б. Леонова відносить також
монотонність у навчальній чи трудовій діяльності, в емоційних
контактах [2, с.45]:

Переломні етапи життя: розлучення, народження дітей, початок і
закінчення навчання, перехід на нову роботу та ін.

Особистісна дисгармонія: внутрішньособистісні конфлікти, кризи
невідповідності реального і бажаного Я, кризи розвитку особистості.

Незадоволеність матеріальним забезпеченням.

Невизначеність або конкретна загроза.
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Соціальні і соціально-психологічні чинники (безробіття, соціальна
незахищеність та ін.).
Повсякденний стрес складається з дій безлічі стресорів малої сили,
звичайних неприємностей у трудовому, навчальному, побутовому і
сімейному житті молодої людини. Наслідки цього впливу молодь часто
недооцінює. Однак усе більше поширення одержує уявлення про те, що маса
дрібних неприємностей шкідливіша для здоров’я, ніж рідкі сильні струси.
Можна стверджувати, що людина з точними когнітивними уявленнями
про ситуацію має більше можливостей для виживання, ніж людина з
перекрученими уявленнями про реальність. Ступінь контрольованості
стресора є важливою рисою ситуації. Результат адаптивного поведінки буде
в значній мірі залежатиме від ступеня контрольованості стресора. Стресор
не обов'язково повинен бути локалізований поза організмом. Внутрішні
стресори також мають характеристику контрольованості. Прикладом може
служити частота серцевих скорочень: вона, наприклад, може бути
неправильно сприйнята й оцінена як неконтрольована людиною, хворою
панічними атаками
Крім того, на думку В.А. Бодрова, причини стресової напруги можуть
бути обумовлені наступним:
1. Набагато частіше вам доводиться робити не те, що хотілося б, а те,
що потрібно, що входить у ваші обов’язки.
2. Вам постійно бракує часу – не встигаєте нічого зробити.
3. Вас щось або хтось підганяє, ви постійно кудись поспішаєте.
4. Вам починає здаватися, що всі оточуючі знаходяться в стані якогось
внутрішнього напруження.
5. Вам майже нічого не подобається.
6. Удома, в сім’ї, у вас постійні конфлікти.
7. Постійно відчуваєте незадоволення життям.
8. У вас з’явився комплекс неповноцінності.
9. Вам не має з ким поговорити про свої проблеми, та й немає
особливого бажання.
10. Ви не почуваєте поваги до себе ні вдома, ні на роботі [1, с.65].
Отже, саме виникнення і переживання стресу залежить не стільки від
об’єктивних, скільки від суб’єктивних чинників, від особливостей самої
людини: оцінки ситуації, зіставлення своїх сил і здібностей з тим, що від неї
вимагаються.
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Социально-психологические аспекты
профессиональной маргинальности
Профессиональная
занятость,
не
основанная
на
свободном
самоопределении,
препятствует
идентификации
личности
с
ее
профессиональной деятельностью. Сегодня в украинской высшей школе
ситуация сложная, поскольку много выпускников работают не по
полученной специальности, а там, где получилось трудоустроиться. Это, на
наш взгляд, подчеркивает актуальность проблемы профессиональной
маргинальности выпускников высших учебных заведений, а понятие
«профессиональной маргинальности» требует уточнения и подробного
теоретического анализа.
В научных подходах экономистов, социологов, политологов
маргинальность преимущественно связана с кризисами, структурными
преобразованиями, социальной мобильностью, процессами политической
модернизации общества, хотя маргинальность наблюдается и в
относительно стабильных периодах общественного развития.
Сегодня актуальной становится разработка социально-психологических
проблем маргинальности, поскольку маргинальность возникает вследствие
«промежуточного» состояния человека в обществе, является внутренней
характеристикой человеческого «Я», что свидетельствует о неудовлетворенности основных социальных и духовных проблем личности.
В отечественной литературе сформировались три подхода к изучению
маргинальности: социально-философский, социологический и культурологический, в которых нашли отображение этнокультурная, структурная и
статусно-ролевая концепции. Этнокультурная маргинальность возникает в
процессе взаимодействия этнических культур и отражает разрыв связей
субъекта с исходной культурой и неполное вхождение в новую культуру
(например, при изучении миграции). Концепция социальной (структурной)
маргинальности рассматривает тех, кто оказался на периферии данного
общества, например, экономические маргиналы (безработные), политические маргиналы – те, кто не принимает легитимные правила общественнополитической деятельности и др., в пределах этой концепции
маргинальность является следствием безработицы, бедности, социального
кризиса.
Целям социально-психологического изучения в наибольшей степени
соответствует концепция статусно-ролевой маргинальности, акцентирующая внимание на изучении человека, чей социальный статус не определен,
поведение обусловлено принадлежностью к двум социальным ролям. Для
индивидов, находящихся в состоянии изменения социального статуса,
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характерны тревожность, неуверенность, неопределенность, растерянность,
сомнение в собственной ценности, одиночество. Степень проявления этих
состояний зависит от личностных особенностей человека, а также от
конкретного вида маргинального статуса – мигрант, безработный, человек,
меняющий профессию, место работы [1].
По мнению Е.П. Ермолаевой, к чертам маргинальной личности в
переходном обществе можно отнести: неопределенность, неуверенность,
пессимизм, агрессивность, невротичность, тревожные состояния, страх,
чувство неуверенности в завтрашнем дне, фрустрация, подавленность [2].
Современные исследователи как особое явление выделяют понятие
«профессиональная маргинальность», как «профессионально опасный
социально-психологический феномен, который является поведенческим
концептуальным антагонистом профессиональной идентичности» [2].
Сформированная положительная профессиональная идентичность является
фактором, свидетельствующим о психологическом благополучии человека,
дает ощущение стабильности окружающего мира и уверенность в
собственных силах. Профессия для маргинала является лишь средством
достижения иных, внепрофессиональных целей, а не способом
гармоничного существования человека в деятельности. Исследователь
предлагает различать функциональных и ментальных маргиналов, считая,
что функциональная маргинальность проявляется преимущественно в стиле
профессионального поведения, который можно охарактеризовать как
имитацию профессиональной деятельности или как саботаж. А среди
ментальных маргиналов по ценностно-мотивационной ориентации она
выделяет: 1) ментально-внутренних маргиналов, которые любят не свое
дело, а себя в этом деле; 2) ментально-внешних маргиналов, которые не
приняли профессию, не сделали ее для себя ценностью, и готовы оставить
эту профессию при первой возможности. Обе формы профессиональной
ментальной маргинальности не являются социально-приемлемыми [2].
Для изучения феномена профессиональной маргинальности можно
выделить формы поведения, связанные с потерей или отсутствием работы:
избегающее поведение (в одних случаях человек старается не замечать
возникающих проблем, в других – избегает предложений и ситуаций,
требующих определенных усилий); поисковое поведение (характеризуется
тем, что человек берется за любую работу, даже ту, что снижает социальный
и профессиональный статус); иждивенческое поведение (человек
перекладывает ответственность за свое положение на близких и использует
те средства, которые они предоставляют) [3]. Все эти формы поведения
можно назвать неконструктивными. К конструктивным формам поведения
маргиналов в ситуации безработицы можно отнести следующие:
использование межличностных связей (поиск поддержки со стороны семьи,
единомышленников, коллег); активное использование индивидуальных
ресурсов (человек рассчитывает на свои индивидуальные качества, навыки).
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Важное значение при изучении проблемы профессиональной
маргинальности имеет самоидентификация, когда человек принадлежит к
одной профессии (реально работает), но идентифицирует себя с
референтной для него группой (совсем другой) и ориентируется на нее. Как
отмечает Г. В. Ложкин, «проблема маргинальности, маргинальной личности,
которая в принципе всегда является значимой, приобрела острую
актуальность из-за резкого увеличения психологического напряжения.
Масштабные
кризисы
неосуществленных
карьер
продуцируют
профессиональных маргиналов, которые отрицают или негативно
оценивают свою идентичность» [4].
Маргинальность человека в профессии может проявляться: 1) в плане
самоосознания – неотождествление себя с профессиональным полем
(отсутствие профессиональной идентичности); 2) в сфере поведения –
действие под влиянием мотивов, выходящих за пределы профессиональных
функций и этики – как предмет изучения социологии и психологии
профессий. Это подтверждает высокую ценность профессиональной
идентичности в условиях маргинализации. В этом случае профессиональная
идентичность является социально-регулирующим механизмом, который
выполняет две основных функции – интегрирующую на групповом уровне и
адаптивную – на личностном.
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Проблема профілактики емоційного вигоряння у
працівників системи «людина-людина»
в сучасних реаліях
Сучасне українське суспільство має безліч соціальних, економічних,
політичних проблем. Вирішити ці проблеми на рівні тільки держави
виявилось неможливо, тому на сьогоднішній момент ми маємо
безпрецедентний для сучасного світу спалах волонтерської діяльності,
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бажання людей різних професій брати участь в безкоштовній діяльності,
спрямованій на надання допомоги різного спрямування. Ця проблема не
нова, багато вчених досліджували причини, прояви та наслідки емоційного
вигоряння у людей, що працюють в системі «людина-людина» (В. Бойко,
С. Гінзбург, Х. Маслач, Р. Пайнс, О. Рукавішнікова, Х. Дж. Фрейденберг та
ін.). Але українські психологи, медики, соціальні працівники, волонтери,
священослужбовці мають на даний момент справу з людьми, які зазнали
наслідків бойових дій, втратили близьких, майно, вимушені були покинути
місця свого постійного проживання, тобто кожну мить люди допомагаючих
професій стикаються із біллю, втратою, психологічною та фізичною
травмою. Багато з них працює безпосередньо на лінії вогню, що ще більше
вимагає від них прояву емоційної стійкості, витримки, знання методів
зменшення емоційного виснаження.
Ми не повинні міфологізувати професію, мета якої допомагати.
Спеціалісти даної діяльності повинні розуміти: «Я не герой», «Можуть бути
невдачі», «Ми не Боги». Допомога повинна здійснюватися на відстані
витягнутої руки, потрібно вміти захищати свої межі, часові рамки, думати,
кому можна давати номер свого телефону, кому – ні; вміти говорити «ні».
На початку 70-х, а саме в 1974 року, американський психолог
Х. Дж. Фрейденбер визначив стан синдрому «емоційного вигоряння» як
певний розлад невідомої природи, що виникає у професіоналів, які
працюють у кризових центрах і психіатричних клініках [2]. Христина
Маслач у 1982 році виділила три аспекти в симптоматиці даного синдрому:
1. Почуття емоційного виснаження. Через вичерпання емоційних
ресурсів, професіонали відчувають, що не можуть більше віддавати себе
клієнтам так, як вони це робили раніше.
2. Тенденція розвивати негативне ставлення до клієнтів. Цей аспект
синдрому «емоційного вигоряння» Х. Маслач називає «дегуманізацією» або
«деперсоналізацією».
3. Розвиток негативного ставлення до себе і своєї роботи. Х. Маслач
називає цей аспект синдрому «редукція професійних якостей» [1].
За думкою Христини Маслач, емоційне вигоряння – це синдром
емоційного виснаження, деперсоналізації та зниження особистісних
досягнень, які можуть виникати серед спеціалістів, що займаються різними
видами допомагаючих професій [2].
Синдром вигоряння відноситься до числу феноменів особистої
деформації та представляє собою багатомірний конструкт, набір негативних
психологічних переживань, пов’язаних з продовженими та інтенсивними
міжособистісними взаємодіями, які відрізняються високою емоційною
насиченістю чи когнітивною складністю. Це відповідна реакція на постійні
стреси міжособистісних комунікацій. Вигоряння, як результат професійних
стресів, виникає у тих ситуаціях, коли адаптаційні можливості (ресурси)
людини по подоланню стресової ситуації перевищені.
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Щоб уникнути даних проявів працівники системи «людина-людина»
повинні усвідомлювати, що їхні ресурси не безмежні, що потрібно володіти
методами і методиками, що дадуть можливість уникнути вищеозначених
проявів і наситити організм новими психологічними та фізичними
ресурсами. Такими ресурсовідновлюючими техніками виступають:
супервізія, дебріфінг, Балінтовські групи.
Супервізія – це універсальна форма підтримки, що дозволяє працівникам
допомагаючих професій (психологам, соціальним робітникам, медикам
тощо) сфокусованим поглядом подивитися на свої труднощі в роботі з
клієнтами, пацієнтами, а також розділити частину відповідальності за цю
роботу з іншим, як правило, більш досвідченим професіоналом. У процесі
проходження супервізій людина має можливість вчитися:
– краще розуміти своїх клієнтів/пацієнтів;
– усвідомлювати власні почуття по відношенню до клієнтів/пацієнтів і
свої реакції на них;
– шляхом аналізу того, що відбувається між терапевтом і
клієнтом/пацієнтом у процесі терапії та того, що відбувається між
супервізором і супервізуємим в процесі супервізії розбиратися в тонких
відтінках терапевтичних відносин;
– краще побачити ступінь ефективності використання власних
терапевтичних інтервенцій, наскільки вони застосовуються своєчасно, у
відповідному місці і відповідним чином, який вплив чинять на терапевтичні
відносини і просування клієнта/пацієнта до намічених цілей;
– структурувати терапевтичні взаємодії як протягом окремої сесії, так і в
процесі терапевтичної роботи в цілому;
– знаходити і краще використовувати свої потенційні можливості в
терапії [5].
Супервізія є досить малодослідною сферою психологічної діяльності, але
відомо, що людина, яка допомагає іншим, має розуміти свої власні
проблеми, знати, як з ними працювати, як їх долати. При появі симптомів
емоційного вигоряння необхідно звертатися до своїх колег, важливо
розуміти присутність іншого професіонала, інакше особисті думки і почуття
можуть створити підстави для нервового зриву, емоційного виснаження.
Тому, системне здійснення супервізії в професійній діяльності психологів,
медиків, соціальних працівників, педагогів набуває особливого значення,
оскільки занадто велике навантаження на психічний стан ми маємо у
сучасних працівників допомагаючих професій.
Дієвим засобом профілактики емоційного вигоряння та професійного
стресу спеціалістів екстремального профілю є дебрифінг, що означає
кризове втручання, призначене для того, щоб ослабити та попередити
викликану психічною травмою стресову реакцію у нормальних людей, які
знаходяться в надзвичайній стресовій ситуації. Якщо спеціалісти
допомагаючих професій працюють безпосередньо на лінії бойових дій,
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стикаються з необхідністю надання першої психологічної допомоги,
обумовлену травмуючою подією, тобто працюють в екстремальних умовах,
то для них вкрай важливо створити умови для свідомої оцінки на
когнітивному рівні та емоційної переробки травматичного досвіду.
Процедура дебрифінгу полягає у відреагуванні в умовах безпеки та
конфіденційності, вона дає можливість поділитися враженнями, реакціями
та почуттями, пов’язаними із екстремальними подіями. Зустрічаючи схожі
переживання в інших людей, учасники отримають полегшення, – в них
знижується відчуття унікальності та ненормальності власних реакцій,
зменшується внутрішня напруга. В групі з’являється можливість отримати
підтримку від інших учасників, мобілізувати власні ресурси [3].
Балінтовські групи, які організовуються для подолання симптомів
емоційного вигоряння дещо відрізняються від класичної схеми їх
проведення, запропонованої М. Балінтом в 1950-х роках. Об’єктом
балінтовських груп є спеціалісти, які працюють з людьми, з важкими
випадками та невирішеними проблемами професійної діяльності.
Предметом балінтовської групи виступає аналіз усвідомлюваних та
неусвідомлюваних
потенційних
можливостей
(головним
образом
комунікативності та комунікабельності) кожного учасника групи. Існують
певні правила та стандарти проведення балінтовських груп, але можливі і
певні їх модифікації, але головна мета незмінна – це, покращити розуміння
проблем клієнта/пацієнта та складностей комунікації з ним [4].
В процесі інтенсивної роботи психологів, соціальних робітників, медиків
з людьми, які пережили травмуючи події цілком природним є емоційне та
фізичне виснаження, зменшення особистих ресурсів для здійснення
висококваліфікованої допомоги. Тому, важливо не забувати про свій
психічний стан, про насичення себе ресурсами, про наявність допомоги з
боку колег, про групові форми підтримки та професійного зростання.
«Зламаним молотком не можливо забити цвях» – така метафора підходить
до того, щоб спеціалісти допомагаючих професій зрозуміли необхідність
турботи про свій емоційний стан.
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Особливості конативного компоненту копінгу
студентів технічного внз
Аналіз теоретичних висновків і емпіричних результатів сучасних
психологічних досліджень з проблеми подолання (копінгу) особистістю
складних життєвих обставин (Л.І. Анциферова, А. Біллінс і Р. Мус;
Л.Ф. Бурлачук і Є.Ю. Коржова; К. Карвер, Дж. Уейнтрауб і М. Шеір; Р. Лазарус і С. Фолман; А.А. Налчаджян, С.К. Нартова-Бочавер, І.М. Нікольська і
Р.М. Грановська; Н.О. Сирота і В.М. Ялтонский; Т.М. Титаренко та ін.)
виявив різницю як у розумінні різними авторами самого поняття копінгу,
так і у підходах до диференціації стратегій подолання [1]. Розуміння
особистості як суб’єкта власного життя (К.О. Абульханова-Славська,
І.Д. Бех, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, В.О. Татенко,
Т.М. Титаренко, В.М. Ямницький та ін.), а життя особистості – як її
життєвого шляху, який спливає в життєвих ситуаціях (Г.О. Балл,
О.Ю. Коржова, Д. Магнуссон, Х. Томе та ін.), дозволяє визначити копінг як
реалізацію суб’єктом цілісної особистісної активності у процесі
особистісно-ситуативної взаємодії в умовах складної життєвої ситуації.
Залежно від здійснення в ході подолання складних життєвих обставин
свідомої особистісної активності, забезпечення стратегічних можливостей
для особистісної самореалізації та розвитку, можна виокремити: 1) стратегії
активного розв’язання проблем (активні): наполегливе досягнення мети,
усвідомлення і висока оцінка власних можливостей для подолання ситуації,
диференційоване
прийняття
відповідальності,
відкритість
до
міжособистісної взаємодії, прийняття соціальної підтримки; 2) стратегії
дистанціювання й уникання проблем (пасивні): витіснення зі свідомості
проблем, неадекватне сприйняття реальності, уникання активності,
відсторонення, закритість для можливої допомоги; 3) стратегії, спрямовані
на інтернальне розв’язання проблем (компенсаторні): зміна ставлення до
ситуації, спроби побачити в негативному позитивне, спроби приховати
власні емоційні переживання, імпульсивне емоційне відреагування,
самозвинувачення.
Застосування конструктивних стратегій подолання створює умови для
дійсного, суттєвого розв’язання складних життєвих ситуацій на основі
активної зміни як ситуації в цілому, так і себе в ній, дозволяє особистості
реалізовувати себе як дійсного суб’єкта, творця себе й власного життя.
Аналіз результатів досліджень психологічних факторів, що визначають
особливості поведінки людини, показав, що особистісними детермінантами
копінгу можуть бути зокрема конативні (поведінково-регулятивні) аспекти
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особистості, серед яких особливості загальної мотиваційної спрямованості,
саморегуляції, локусу контролю, комунікативних навичок ([2], [3]).
У дослідженні, метою якого була перевірка, зокрема, гіпотези про
існування взаємозв’язку між особливостями подолання студентами
складних життєвих ситуацій і конативними (поведінково-регулятивними)
характеристиками їхньої особистості, взяли участь студенти 3-4-го курсів
денної форми навчання (середній вік – 20 років) Українського державного
університету залізничного транспорту (кількість учасників – 124).
Для вивчення особливостей поведінково-регулятивних аспектів
особистості і особливостей копінгу студентів були використані методики:
«Стиль саморегуляції поведінки» (ССП-98) В.І.Моросанової; «Рівень
суб’єктивного контролю» (УСК); шкали А – «Комунікативна закритість–
комунікативна відкритість»; G – «Нормативність поведінки»; Q2 – «Конформізм–нонконформізм»; Q3 – «Самоконтроль»; Q4 – «Розслабленість–
напруга» опитувальника Р. Кеттелла, орієнтаційна анкету спрямованості
особистості Б.Басса, а також Опитувальник способів подолання (WCQ)
Р.Лазаруса. Результати діагностичних досліджень були статистично
оброблені за допомогою розрахунку φ*-критерію кутового перетворення
Фішера, коефіцієнта кореляції r Пірсона, факторного аналізу.
Результати проведеного вивчення конативних особливостей особистості
студентів показали, що студенти, які частіше, ніж інші стратегії, обирають
активні способи подолання складних життєвих ситуацій, демонструють у
поведінкових проявах більшу комунікативність, активність і відкритість у
спілкуванні, мають у цілому більш високі показники самоконтролю,
саморегуляції поведінки, відповідальності і наполегливості. Вони мають у
цілому вищий за інших студентів загальний рівень суб’єктивної
інтернальності (зокрема у сфері досягнень), але тільки близько половини з
них мають високі її показники. Вони менше, ніж ті, хто частіше внутрішньо
пристосовуються до життєвих труднощів, переймаються почуттям провини
за невдачі і промахи. Але так само, як і інші студенти, вони достатньо
низько оцінюють свої можливості щодо впливу, контролю подій у
ситуаціях, пов’язаних із діловою сферою стосунків. Актуальна мотивація
таких молодих людей орієнтована на досягнення результатів у діяльності.
Переважний вибір компенсаторних стратегій подолання складних
життєвих ситуацій виявився пов’язаним із більшою комунікативною
закритістю студентів, напруженням у побудові стосунків, але водночас –
актуальністю мотивації, пов’язаної саме з потребою бути соціально
прийнятими, відчувати приналежність до групи, бути включеним до
групових процесів. Вирізняють студентів з переважним компенсаторним
подоланням більш високі показники суб’єктивної інтернальності у сфері
несприятливих життєвих подій: їм більше, ніж іншим студентам, властиво
перейматися почуттям провини і власної причетності до невдач. Водночас,
як і у студентів із переважно пасивним підходом до переживання складних
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життєвих ситуацій, ці студенти мають в цілому низький рівень мотиваційної
напруги, що проявляється в перевищеній задоволеності, поведінковій
розслабленості.
Студенти, схильні до пасивного стилю подолання складних життєвих
ситуацій, відрізняються більш низьким рівнем відкритості й активності в
спілкуванні, найменшим рівнем показників свідомої саморегуляції і
здатності діяти наполегливо і відповідально. Показники їхнього локусу
контролю найбільше тяжіють до екстернального полюсу. Їх актуальна
мотивація характеризується спрямованістю на власне Я, орієнтацією на
задоволення лише власних потреб (его-центричність, яка може бути
проявом внутрішньої психологічної напруги недостатньо впевненої у
власній цінності особистості). Їм також властивий низький рівень
мотиваційної напруги, млявість, поведінкова розслабленість.
Виявлені поведінково-регулятивні особливості дозволяють виділити їх
як цільові аспекти особистості молодих людей – студентів ВНЗ щодо
психолого-педагогічного впливу, спрямованого на розвиток їхньої здатності
діяти конструктивно у складних для них як загально-життєвих ситуаціях,
так і спеціальних професійно-ділових.
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Соціально-психологічні проблеми розвитку та
безпеки індивіда
Бикова С.В.,
к.псих.н., Одеська державна академія будівництва і архітектури, доцент
кафедри філософії, політології, психології і права
Україна, м. Одеса

Психологічні особливості феномену
схильності до ризику
Важливість вивчення проблеми ризику обумовлена вимогами, які
пред’являють до особистості стрімкі перетворення, що відбуваються у
сучасному суспільстві під впливом активних трансформаційних процесів.
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Результати цих змін проникають в усі сфери психіки і життєдіяльності
людини і впливають на її психічний стан, на поведінку. Таке становище не
тільки відроджує інтерес до людини як до суб'єкта власного життя, але й
актуалізує необхідність дослідження особливостей його індивідуальності,
зокрема, схильності до ризику.
В представленій роботі схильність до ризику розглядається як
інтегральна
цілісна
властивість
особистості.
Проте
теоретикометодологічному дослідженню підтягаються ті показники, які не несуть
інформацію про її змістовні характеристики (цінності, переконання,
світогляд, інтереси, потребово – мотиваційна сфера), тобто ті, що
традиційно в психології відносяться до підструктури спрямованості
особистості.
Аналіз літератури, дозволяє стверджувати, що для людей, схильних до
ризику, функція переваги ризику є постійною, вона слабко піддається
змінам залежно від виду задач по ухваленню рішень, впливу ситуацій
невизначеності, ситуацій ризику [1-2].
Саме це дозволяє розглядати схильність до ризику, ризикованість або
ризик – рису як стійку властивість особистості, полікомпонентну за своєю
структурою. Щоб точніше окреслити сферу дослідницьких інтересів
відносно психологічного феномену, що вивчається, і обмежити коло
характеристик схильності до ризику певними показниками, спробуємо
розглянути структуру схильності до ризику з позицій континуальноієрархічної структури особистості, розробленої О.П. Санніковою [2].
У контексті даного підходу особистість розглядається як макросистема,
яка складається з різнорівневих підсистем, що володіють специфічними
характеристиками. Як рівні виділяються: формально-динамічний; змістовноособистісний; соціально-імперативний. Перший рівень складає сукупність
всіх властивостей, що відображають форму та динаміку протікання
психічних явищ і індивідні властивості конституціонального характеру.
Другий рівень включає власне особистісну властивості (за Б.Г. Ананьєвим –
поняття особистості у вузькому значенні слова): особистісна спрямованість,
цінності, систему переконань, потребово-мотиваційну сферу та інше. Третій
рівень умовно названий автором соціально-імперативним (від лат.
imperativus – наказовий, настійно вимагаючий, безумовний). Якщо два
перші рівні співзвучні (і вербально, і за значенням) уявленням про
двоаспектність психічного, тобто наявності формально-динамічного і
змістовного в психіці людини , то третій рівень включає той клас
характеристик, які відображають і уявлення, що є у особистості, про
суспільство, мораль, норми, культуру, знання тощо. Третій рівень жорстко
контролюється свідомістю. Межі між рівнями умовні, переходи від одного
до іншого утворюють певний прикордонний простір, об'єднуючий риси, що
належать до двох сусідніх рівнів. Рівні взаємозв'язані між собою і взаємно
проникають один в одного. Саме це пояснює розвиток окремих психічних
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властивостей, які вертикально «пронизають» структуру особистості від
нижчих рівнів до вищих.
К контексті даного підходу, спираючись на аналіз досліджень схильності
до ризику, її проявів і зв’язків з різнорівневими властивостями особистості
можна представити і структуру ризикованості, або схильність до ризику.
Згідно означеного підходу, як властивість особистості ризикованість може
проявити себе на всіх структурних рівнях і на кожному з них виявити свій
специфічний зміст. При цьому характеристики різних рівнів можуть
своєрідно взаємодіяти між собою, доповнювати одна одну і утворювати
цілісну інтегральну властивість, яка не зводиться до суми її складових.
Таким чином, ризикованість або схильність до ризику може виступати як
системна інтегральна властивість особистості, яку:
– на імперативному (нормативному) рівні доцільно розглядати в системі
прийняття рішень ;
– на змістовно-особистісному – в системі цінностей, де схильність до
ризику характеризується відповідальністю, відчуттям боргу; самоконтролем
і т. ін., тобто наближається до поняття особистісної готовності до ризику ;
– на формально-динамічному – в системі індивідуально-психологічних
характеристик темпераменту .
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Стереотипизация как механизм социальнопсихологического мышления в нестабильные
периоды развития общества
Сложные условия экономического реформирования и политической
нестабильности украинского общества оказывают глубокое влияние на
сознание человека, существенным образом усложняя процессы
социализации, побуждая к поискам устойчивых социальных образов,
символов, эталонов, образцов для самоидентификации. Процесс
воспроизведения устойчивых образцов отношений с миром связывают с
таким явлением, как стереотипы жизнедеятельности. Это понятие было
введено в 20 годы ХХ ст. и сначала трактовалось как негативная
характеристика сознания отдельных индивидов, которые руководствуются
устаревшими представлениями. Поэтому стереотип рассматривался
152

учеными как явление, которое необходимо преодолеть в результате
приспособления человека к новым условиям общественной жизни.
Дальнейшие исследования показали, что стереотип несет в себе глубинные
характеристики
и
является
важным
фактором
детерминации
жизнедеятельности, как отдельных индивидов, так и сообществ.
Следует отметить, что в реальных социальных процессах всегда
присутствуют как периоды относительной стабильности, так и переходные
(или
в
терминологии
социологов
–
транзитивные)
периоды,
характеризующиеся нестабильностью. Социальная нестабильность – это
несогласованность социальных процессов, отсутствие совпадения их в
разных сферах социальной жизни и общества в целом [2]. В условиях
социальной нестабильности модифицируется процесс социального
познания, т.е. процесс конструирования образа социального мира и
социальной реальности [1]. Возникает вопрос, как соотносится
категоризация как механизм социального мышления, символизирующий
стремление к обобщению, повторению, с особенностями и спецификой
социального познания в нестабильные периоды развития общества.
Среди социально-психологических проблем, возникающих на пути
индивидуального и массового сознания, необходимо обратить внимание,
прежде всего, на глобальную ломку социальных стереотипов и изменение
системы ценностей. Новые зарождающиеся стереотипы приживаются
сложно, противоречиво воспринимаются и часто отрицаются. Наличие
социального стереотипа, хотя он и не всегда отвечает потребности в
точности и дифференцированности восприятия субъектом социальной
действительности, играет существенную роль в оценке человеком
окружающего мира, поскольку позволяет значительно сократить время
реагирования на изменения в реальности, ускорить процесс познания.
Вместе с тем, возникая в условиях ограниченной информации об объекте,
который нуждается в адекватном восприятии и оценке, социальный
стереотип может оказаться ошибочным и выполнять консервативную, а
иногда реакционную функцию, сформировать ошибочное знание, и серьезно
деформировать процесс межличностного взаимодействия.
Социальный стереотип – это особое общественно-значимое образование
сознания и поведения людей, в котором продуцируется обычный
(шаблонный) способ их отношения к той или иной жизненной ситуации.
Социальные стереотипы понимаются как устойчивые оценочные
представления людей, формирующиеся в их взаимоотношениях. Они
являются универсальным и наиболее эффективным инструментом
обработки социально значимой информации сознанием человека в
коммуникативных процессах, а также средством регуляции совместной
деятельности людей в обществе.
Можно отметить конструктивную и деструктивную роль социальных
стереотипов в обществе и в развитии личности человека. Говоря о
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конструктивном проявлении социального стереотипа, следует отметить
следующие аргументы:
Во-первых, социальный стереотип является носителем общественной
традиции, он выступает самым важным стабилизатором существования
человеческого сообщества, в котором формируется, закрепляется и
передается опыт, как отдельного человека, так и опыт целых генераций.
Во-вторых, в социальном стереотипе фиксируется и воспроизводится все
наиболее ценное, что было приобретено в процессе становления
конкретного общества.
В-третьих, в каждом социальном субъекте заложена потребность в
развитии, эта потребность реализуется лишь через сознательную
деятельность индивида, социальные стереотипы в этом процессе влияют на
ценностные ориентиры и программы развития личности. В этих программах
уже состоялся определенный отбор тех вариантов, которые дают
положительные результаты, поэтому наличие у социального субъекта ряда
стереотипов уменьшает опасность получения негативных последствий в
процессе реализации потребности развития.
Таким образом, социальные стереотипы играют важную роль в процессе
познания и развития, поддержки целостности социальной системы, создают
условия для социальной идентификации и саморегуляции, их существование
имеет объективную природу.
Деструктивное проявление социального стереотипа заключается в том,
что, во-первых, социальные стереотипы в обществе функционируют как
стандартизированные представления относительно моделей поведения и
черт характера. Такая категоричность может повредить развитию новых
явлений, появляющихся в трансформирующемся обществе (появление
новых возможностей для самореализации, необходимость собственной
активности ради достижения цели и т.п.). Во-вторых, социальные
стереотипы направлены на создание необходимых условий существования
для большинства и нередко требуют достаточно много усилий и времени
для достижения общих целей. При этом представитель определенной
группы бывает вынужден подчинить собственные интересы коллективным,
не считаясь с личностными качествами и убеждениями. В-третьих –
воспроизведение социальных стереотипов в неизменном виде может
осуществляться на протяжении продолжительного времени у разных
индивидов и сообществ. При этом, чем более устойчивыми являются
социальные стереотипы целей и установок социального субъекта, тем
меньше у него возможностей для развития и саморазвития.
Таким образом, оценка роли социального стереотипа имеет
дуалистический характер. С одной стороны, социальные стереотипы
приводят к искажению и упрощению социальной среды, мешают ее
адекватной оценке, ограничивают поведение личности социальными ролями
и ожиданиями. С другой стороны, следует учитывать конструктивные
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проявления социального стереотипа, состоящие в упорядочении и
систематизации информации о новой реальности и субъектах этой
реальности в трансформирующемся обществе. Без наличия у индивидов
ряда стереотипных представлений им пришлось бы детально
интерпретировать каждый новый факт, явление, а это бы значительно
замедлило общественные преобразования и процесс обретения нового
опыта.
С практической точки зрения необходимость всестороннего изучения
социальных стереотипов объясняется потребностью в нейтрализации
негативных последствий стереотипизации и стереотипных проявлений
негативизма, нетерпимости во взаимоотношениях и поведении людей, а
также в противодействии манипулятивному использованию стереотипов в
общественной практике.
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Феномен довіри до себе за Р. Емерсоном
В психологічній науці довіру, довіру до інших та довіру до себе
вивчають порівняно недавно. Оскільки ці феномени розглядали в контексті
інших психологічних явищ або вуалювали їх за більш емпірично
доступними феноменами. У філософії також розглядали довіру у форматі
загального (довіра до світу) та індивідуалістичного підходів (довіра до себе),
що змінювали один одного протягом своєї історії. Єдиним автором, що
розглядав конкретно поняття довіри до себе був Ральф Емерсон –
американський філософ-ідеаліст, основоположник трансцендентальної
школи, поет, ессеїст. Вчення Р.Емерсона з пантеїстичною спрямованістю
все-таки мало індивідуалістичний характер, основним лейтмотивом, якого
було самовдосконалення особистості [1]. Власне в розділі «Довіра до себе»
«Моральної філософії» [3] та в ессе «Довіра до себе» [2] подається повний
аналіз досліджуваного феномену.
Протягом усього твору він закликає довіряти собі: «Вір у самого себе!»
[3, с. 60]. При цьому наголошує на тому, що всі величні люди слідували
цьому прикладу, вони довіряли своєму духу і вірували, що їхні ідеї запалює
сам Бог, а значить це були високі цілі [3, с.60]. Він стверджує, що
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можливості людини безмежні, і тому вона повинна вірити собі, довіряти
собі, незалежно від того, що діється поза нею.
Довіру до себе Р. Емерсон розглядає через автентичність особистості.
Дотримання в житті власних принципів, відтворення свого Я, істинних
особливостей особистості дозволяє розкритись цьому світу і не боятись за
наслідки. «В епоху розвитку бувають хвилини, в які індивідуум чітко
усвідомлює, що наслідування є ніщо інше, як самовбивство, а заздрість –
незнання; що він зобов’язаний повірити у себе, і згідно власних здібностей,
зробити висновок, чим він гірший і чим кращий за інших. Він повинен
знати, що не дивлячись на те, що в природі багато благ, його задовольнить
тільки те зерно, що він виростить на своєму ґрунті, і що буде вирощений
тільки його працею» [3, с.60]. Наскільки людина розкриває свій потенціал,
наскільки вона знає про себе, і ці знання відповідають її сутності, її
здібностям і талантам, наскільки людина довіряє собі. Важливим і цінним є
неповторний внутрішній духовний світ людини. Бог проявляє себе в людині,
якщо вона довіряє собі. У цьому контексті Р.Емерсон ототожнює поняття
віри і довіри, що підсилюють один одного у семантичному плані, і таким
чином, прямо спонукають індивіда рухатись до себе, до своєї суті, до
пізнання себе і розкриття себе. У таких випадках Бог допомагає віднайти
себе і служити високим цілям. При цьому страх, опинитись у протиріччі із
самим собою, боязнь себе нового, того, що хоче віднайти себе, страх своїх
суперечностей, або переживання щодо залежності від інших, осуду від
інших, зміни ставлення до себе та інших блокує довіру до себе. «Коли ми
утверджуємось у вірі, переконані у тому, що божественна ідея завжди
направлена до величних цілей і що ми повинні передати її людям з точністю
і прямотою, то відповідно боягузу ніколи не доведеться говорити про справи
Божі» [3, с.61]. Людина повинна довіряти собі, оскільки вона є образ божий.
Тому довіра до себе – це вихід на новий рівень особистісного і духовного
розвитку.
Подолання страху на шляху розвитку довіри до себе дає неймовірну силу
та підвищує значущість в очах інших. «Якщо б людина продовжувала б
вести себе прямо, природно, непідкупно, відкинувши всякий страх та
очистившись від забобонів, вона б стала богатирем, якого оспівують і якому
поклоняються. Її сила отримала б запал вічної юності, її думка про все, що
відбувається навколо неї, була б думкою не тільки особистою, а вічною,
абсолютною, яка пробуджує інших людей від застою» [3, с.60].
Р.Емерсон різко протиставляє довіру до себе та довіру до інших,
стверджуючи, що ці поняття різні, однак дії та поведінка щодо довіри тісно
пов’язані між собою. Оскільки довіра до світу вимагає погоджень,
погладжувань, а не істинності, то довіра до себе забезпечує пошук істини,
чесності духу [3, с.61].
Довіру до себе Р.Емерсон розглядає через ототожнення себе.
Самоідентифікація включає сукупність відображених у свідомості індивіда
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власних особливостей. Саме через пізнання, розкриття своїх властивостей
ми створює власну картину самого себе, усвідомлюємо можливості пізнання
себе, яким потрібно довіряти. На скільки людина довіряє своїм
можливостям, на стільки вона є відкритою до нового досвіду, а це в свою
чергу, призводить до ототожнення себе на новому рівні. Довіра до себе
дозволяє глибше пізнати себе, при цьому є основою цього пізнання.
«Займайтесь справою згідно своєї природи, і ви негайно виокремитесь з
натовпу; робіть таку справу, і вона подвоїть первісні сили ваші» [3, с.62].
Займаючись діяльністю, що відповідає власним особливостям, талантам,
здібностям, людина отримує не тільки продукт діяльності, але й задовольняє
афективні потреби, тобто отримує задоволення від того, чим вона
займається. При цьому філософ зазначає, що важливіше прожити життя
скромне, але справжнє і самобутнє [3, с.63]. Довіра до себе відіграє тут
важливу роль, а саме у переході від виконання формальної дій до
переживання цих дій по-своєму. Відштовхуючись від цього, і покладаючись
на те, що «я відчуваю», що «я хочу», що «я переживаю», індивід починає
творити, а не тільки відтворювати. Це початок творіння – формування себе
та чогось (в діяльності).
Отже, Р. Емерсон розглядає довіру до себе в контексті автентичності,
самоідентифікації й самореалізації та задоволення афективних потреб
особистості. Це визначає формат духовності особистості, що в сучасному
світі, на нашу думку, є основою безпеки індивіда в інформаційному
суспільстві.
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Методологические проблемы развития нравственного
сознания современной молодежи
Рассматриваются методологические проблемы развития нравственного
сознания современной молодежи в условиях трансформации общества.
Отмечено, что современная социально-психологическая ситуация
характеризуется своеобразным кризисом личности который проявляется как
кризис ее духовности, нравственности, возникший вследствие утраты
человеком ценностей базовой культуры.
Ключевые слова: нравственное сознание, современная молодежь,
ценности, отклоняющееся поведение, социальный кризис.
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Негативные тенденции общественного развития особенно болезненно
отразились на преобладающей части молодежи, обусловив девальвацию
традиционных культурых ценностей, что неизбежно нашло отражение в
различных формах отклоняющегося поведения.
Проблема развития нравственного сознания современной молодежи
привлекает внимание учених разных профилей: педагогов, психологов,
философов, социологов, культурологов, врачей, которые рассматривают
духовную культуру чаще всего через нравственное начало в развитии
личности (Конфуций, Сенека, Спиноза, Гегель, Кант и др.).
Нарушениям нравственных норм поведения значительное внимание
стали уделять этики, педагоги: М.С. Алеманскин, М.А. Архангельский,
Л.П. Буева, В.В. Давыдов, О.Г. Дробницкий, И.А. Невский, А.И. Титаренко,
В.А. Ядов и др.
Проблема нравственного сознания и поведения молодежи не может быть
решена без анализа работ представителей разных школ, выделяющих
ключевую роль в формировании личности, ее потребностей, установок
(А.К. Ковалев, Д.А. Кикнадзе, А.С. Прангашвили и др.).
Значительный вклад в разработку теории ценностей внесли зарубежные
ученые: Т. Парсонос, Ю. Олпорт, Ф. Адлер, М. Рокич и др. Теории
ценностей посвящены работы современных авторов: Л.М.Архангельского,
Н.Я. Голубковой, С.Ф. Анисимова, С.И. Григорьева.
Как отмечают многие отечественные ученые, произошли коренные
изменения в системе ценностных ориентаций современной молодежи
(В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, Ф.И. Минюшев и др.). Деформация системы
ценностей выступает важным фактором формирования отклоняющегося
поведения.
Учеными проведен анализ трансформации системы воспитания молодого
поколения и предложены новые концепции, отвечающие современному
общественному развитию. Большое внимание исследователи уделяют
социальным вопросам материального обеспечения молодых граждан, что
имеет непосредственную связь с отклоняющимся поведение молодежи
(В.Т. Лисовский, А. Макеева, А. Арефьев, В.А. Попов, М.К. Горшков,
М.С. Крутер и др.).
Современный социальный кризис приводит к изменению нравственного
сознания и поведения людей, в особенности молодежи. Взаимоотношения
между людьми в обществе регулируются с помощью нравственных норм,
мотивов деятельности и поведения человека, которые в значительной мере
детерминируют стратегию и тактику поведения человека к другим в
различных ситуациях. Нравственность соучавствует в социализации
человека [3]. Социализация в нашем современном обществе происходит в
условиях деформации всей ценностно-нормативной системы и способствует
появлению различных форм отклоняющегося поведения, особенно в бреде
молодежи.
158

Молодежный возраст насыщен новым опытом, динамичным и
противоречивым. В этот период оформляються и приобретают устойчивость
политические взгляды и мировоззрение, возникают профессиональные
интересы, развивается самосознание, складывается новый образ жизни,
меняется стиль поведения. В основе этих процессов лежит изменение
положення молодого человека в обществе, увеличение его прав и
обязанностей. Вместе с тем недостаточная устойчивость убеждений,
использование противоречивой информации, малый жизненный опит
становятся основой для проявления негативних черт в поведении молодого
человека. В условиях кризисного состояния социума в сознании
современной молодежи началась эрозия тех стандартов и образцов
общественного поведения, которые так долго считались единственно
приемлемыми. Ведущими свойствами личности становятся индивидуализм,
прагматизм, эгоизм, стремление обеспечить свои интересы любой ценой.
Кризисные социальные ситуации в своей совокупности создают тот
уровень психологического давления на молодежь, при котором происходит
почти неизбежное снижение этических и социокультурных преград.
Последние являются главными сдерживателями и гарантами поведения,
согласующегося с ценностями общества и нормами права [4]. Для молодежи
переживаемый обществом кризис выступает причиной возникновения
множества неопределенных социальных ситуаций, для решения которых не
хватает помощи как от государственных и общественных структур, так и
собственно личного и групового опыта. Подобная ситуация способствует
тому, что молодые люди воспринимают себя лично и группы, к которым они
принадлежат, аутсайдерами на обочине общества. В условиях, в которых
молодых людей ожидает борьба за выживание без надежды на победу,
значительно повышается риск формирования психологи маргиналов.
Подобный маргинальный статус в сочетании с противоречивыми
индивидуальными физиологическими процессами создает основу для
развития внутриличностных конфликтов, которые разрешаются обычно
путем объединения молодых людей в группы по интересам со
специфическими субкультурами, часто имеющими характер отклоняющегося поведения.
Выводы. 1. Таким образом, методологический анализ проблемы развития
нравственности современной молодежи, позволил выделить специфические
особенности их отклоняющегося поведения, деформирующего структуру
нравственного сознания: социально-экономический кризис; социальное
отчуждение, негативное отношение к учебе и честному труду, готовность
уйти от жизненных проблем в мир алкоголя и наркотиков, вовлечение
взрослыми
несовершеннолетних
в
преступную
деятельность;
неэффективность воспитания в семье и учебных заведениях; социальное
сиротство, жесткость и равнодушие взрослых; разрушение детских и
молодежных организаций; манипулирование сознанием; рост числа
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психических заболеваний, приходящих к неспособности контролировать
свои эмоции и агрессивность.
2. Выход из духовно-нравственного вакуума в кризисном обществе
может бать найден в обращении к гуманистическим ценностям: любви,
правам человека, помощи ближнему, эмпатии, умении проявлять
терпимость и доброжелательность ко всем людям не зависимо от расы,
национальности, вероисповедания, положення в обществе и личностных
свойств.
Литература
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. –
М.: Мысль, 1991. – 299с.
2. Андреева Г.М. Психология социального познания / Г.М. Андреева. – М.:
Аспект Пресс., 2000. – 288с.
3. Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным поведением
человека (по материалам исследований Л.Колберга и его школы) / Л.И. Анцыферова
// Психологический журнал. – 1999. – Т.20. – №3. – С. 5-17.
4. Арефьев А.Л. Поколение, которое теряет Россия . Социологические
исследования / А.Л.Арефьев – 2002. – №8. – С.97-105.
5. Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственного развития личности /
Б.С.Братусь. – М.: Наука, 1980. – 169с.

160

ПЕДАГОГІКА
Інноваційні технології в освіті
Борисенко В.В.,
доцент, к.пед.н., доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних
дисциплін Чернігівського національного технологічного університету
Гагіна Н.В.,
доцент, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування
Чернігівського національного технологічного університету
Україна, м. Чернігів

Інформаційно-комунікаційні технології як засіб
покращення якості мовної підготовки студентів вищої
школи
Інформаційно-комунікаційні технології сьогодні є одним із провідних
засобів досягнення конкурентних переваг, тому розгляд ролі та значення
сучасних інформаційних технологій на освітньому ринку є доволі
актуальним.
Ознайомлення з численними дослідженнями (С. Алборова, Л. Анфімова,
В. Биков, О. Бондаренко, В. Брендфорд, Я. Булахова, В. Заболотний,
І. Захарова, А. Зубов, Г. Коджаспірова, О. Міщенко, С. Новиков, О. Пінчук,
Е. Полат, Т. Полілов, І. Ставицька, В. Трайнєв, Л. Цвєткова Г. Чередніченко,
Л. Фішер та ін.) свідчить про цілком виправдане посилення інтересу до
проблеми використання ІКТ у мовній освіті.
Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у мовну
підготовку студентів є додатковою можливістю підвищення якості освіти,
адже освітнє середовище потребує концептуально нових підходів щодо
вдосконалення дидактичних технологій, які сприяли б оптимізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів, зростанню мотивації,
розширенню комунікації між учасниками освітнього процесу, оперативному
пошуку навчальної інформації, залученню студентів до науководослідницької та пошукової діяльності, розвитку креативності, розробленню
інтелектуальних продуктів, створенню сприятливого середовища для
індивідуальної роботи, забезпеченню широких можливостей для самостійної
роботи, формування навчальної автономії студентів.
Досвід переконує, що об’єктивна потреба в переосмисленні та оновленні
мовної освіти у вищій школі вимагає активного поширення інноваційних
технологій, серед яких чільне місце належить інформаційно-комунікаційним
технологіям, котрі, на нашу думку, допомагають викладачеві-словеснику
розв’язувати такі методичні завдання: підвищення пізнавального інтересу до
мови як навчальної дисципліни; підтримування постійної позитивної
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мотивації комунікативної діяльності студентів на заняттях на основі
залучення “живих”, актуальних, проблемних матеріалів, що спонукають до
критичного мислення та висловлення власної позиції; використання
комунікативно-діяльнісного, проблемного, особистісно зорієнтованого та
компетентнісного підходів до навчання мови; індивідуалізація та
диференціація навчального процесу; поповнення словникового запасу
студентів шляхом пошуку та оброблення текстового матеріалу в мережі
Інтернет; розвиток мовної, мовленнєвої та комунікативної компетенцій;
удосконалення орфографічних, граматичних навичок; можливість
одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіаресурсів для
покращення сприйняття, розуміння та засвоєння матеріалу, реалізація
соціокультурного компоненту мовної освіти; можливість розширення
комунікативного простору тексту; діалогізація освіти.
В умовах модернізації мовної освіти постає потреба у використанні
сучасних інформаційних технологій, зокрема, електронних контентів,
електронних навчальних посібників, комп’ютерних практикумів і
навчальних тренажерів, презентацій, термінологічних словників для
електронних навчальних завдань, різноманітних моделей контролю рівня
підготовленості студентів, спрямованих на ефективне вирішення освітніх
завдань.
Практика показує, що надзвичайно ефективними при вивченні мов є
спеціально розроблені начальні комп’ютерні програми, де текстова
інформація поєднується зі звуком, кольором, графікою, фотозображенням,
анімацією, що посилює мотивацію вивчення мов, покращує сприйняття та
запам’ятовування виучуваної інформації, позитивно впливає на активізацію
мисленнєвої та мовленнєвої діяльності.
Однією з важливих особливостей впровадження ІКТ в мовну освіту як
розвивальної технології є зміна способу взаємодії між суб’єктами освітнього
процесу. Наявність великого інформаційного простору, сучасних технічних
засобів навчання призводить до переосмислення ролі викладача, основними
завданнями якого тепер є постановка цілей навчання, організація умов,
необхідних для успішного вирішення навчальних завдань. У таких умовах
стара авторитарна педагогічна модель навчання трансформується в
актуальну нині, демократичну, особистісно зорієнтовану.
Залучення ІКТ в навчальний процес вищої школи уможливлює
впровадження нових форм, методів, прийомів, забезпечує реалізацію
принципів особистісно зорієнтованої технології, дистанційної освіти,
самоосвіти. Вочевидь, інформаційно-комунікаційні технології сприяють
втіленню актуальної в сучасному освітньому просторі ідеї навчання
впродовж життя, урізноманітнюють програму вивчення мов у ВНЗ,
розширюють комунікативний репертуар студентів, лінгвістичну ерудицію,
пізнання мови як суспільного явища, активізують систему внутрішніх
ресурсів студентів, необхідних для ефективної комунікативної дії в
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міжособистісній взаємодії, сприяють формуванню системи професійних
знань, ціннісних орієнтацій тощо.
Упровадження нових інформаційних технологій у процес мовної освіти
виявляє очевидні проблем та перешкоди: недостатній рівень підготовленості
викладачів до застосування ІКТ та низька обізнаність про найсучасніші
технічні засоби, програми, ґаджети; незадовільна матеріально-технічна база,
програмне забезпечення; повільне напрацювання навчально-методичних
розробок, матеріалів, необхідних для організації самостійної навчальнопізнавальної діяльності студентів.
Незважаючи на наявні проблеми й труднощі, переконані, що
використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті й
надалі буде актуальним, доцільним, пріоритетним.
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Особливості інтеграції гендерних інтерактивних
технологій в навчально-виховний процес
Впровадження гендерного підходу в навчально-освітній простір
призводить до корегування гендерних уявлень, а це в свою чергу до
гуманізації суспільних відносин, яке є потребую сьогодення. Гендерний
підхід завжди має включати в себе гендерну чутливість, повагу до
особистості і політичну коректність, що є важливим умінням для всіх членів
громадянського суспільства. Крім інтеграції гендерних знань в освітні
предмети, потрібно змінювати методи і технології їх викладання [3].
Теоретичними джерелами для дослідження цієї проблеми були праці
присвячені актуальності впровадження гендерного підходу в навчальновиховний процес (І. Мунтян, Н. Приходькіна, Л. Штильова та ін.);
проблемам становлення гендерної освіти та виховання (С. Вихор,
Т. Дороніна, В. Кравець та ін.); введенням гендерного компонента в
навчальні дисципліни вищої школи, а саме: філософії, релігієзнавстві та
етиці (Н. Гапон, І. Жеребкіна, В. Суковата, Н. Чухим та ін.); соціології
(Н. Лавриненко, Л. Малес та ін.), психології (Т. Говорун, О. Кікінежді,
І. Кльоцина та ін.), педагогіці (Т. Голованова, І. Іванова, В. Кравець,
О. Цокур та ін.), культурології (В. Агеєв, І. Коган та ін.), історії (О. Кісь,
Л. Смоляр та ін.), політології та правознавстві (Л. Кобелянська, К. Левченко,
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Т. Мельник, О. Руднєва, С. Хрисанова та ін.), економіці (В. Близнюк,
І. Лаврінчук та ін.), філології (О. Горошко, Т. Дороніна, О. Фоменко та ін.);
методиці викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу (Р. Войнола,
Н. Сидорчук та ін.); інноваційним технологіям, сучасним формам і методам
викладання (І. Богданова, А. Вербицький, О. Пометун та ін.).
Науковий аналіз теоретичних і практичних напрацювань із
досліджуваної проблеми дозволив виявити суперечності між: потенційними
можливостями системи навчально-виховного процесу вищої школи щодо
формування в підростаючого покоління сучасних гендерних уявлень і
реальною реалізацією їх на практиці; соціальною зумовленістю формування
самостійної, ініціативної, відповідальної особистості, здатної до виконання
різноманітного спектра гендерних ролей, і браком відповідних форм і
методів, спрямованих на посилення мотивації студентської молоді щодо
підвищення рівня їхньої власної гендерної культури.
Комп’ютеризація й технологізація суспільства забезпечує певні зручності в
організації навчально-виховного процесу, однак позбавляє студентську молодь
можливості самостійно міркувати. З кожним роком складніше мотивувати
студентів до навчання, знаходити оптимальні шляхи залучення їх до співпраці.
Тому використання інтерактивних технологій в закладах освіти є актуальним і
дієвим засобом засвоєння інформації [1].
Враховуючи вищезазначене ми пропонуємо використовувати в навчальновиховному процесі семінар „генерації ідей”, семінар-диспут, семінар
„мозковий штурм”, семінар „відкритий мікрофон”, семінар написання
творів-есе та багато ін. Розглянемо етапи впровадження інтерактивного
семінарського заняття „генерації ідей” на прикладі вивчення таких дисциплін:
„Соціологія” (тема „Гендерний конфлікт”), „Психологія” (тема „Основні
властивості чоловічого та жіночого відчуття й сприйняття”), „Педагогіка”
(тема „Видатні науковці з гендерних питань”). Семінаром „генерація ідей”
передбачено розподіл студентів за парами: генератори та організатори.
Студент-генератор висловлює своє бачення проблеми, розповідає усе, що йому
відомо й що хотів би дізнатися з визначеної теми. Студент-організатор ставить
генераторові уточнювальні запитання, заохочує висловитися, записує основні
відповіді та отримані під час обговорення результати. На наступному етапі
співпраці пари переходять від генерації до обговорення матеріалу й виступу
перед аудиторією.
Семінар-диспут сприятиме підвищенню інтересу до предмету
дослідження, глибокому засвоєнню навчальної інформації, вихованню
принциповості, логічному мисленню і мовленнєвій діяльності. Його
можливо упроваджувати на заняттях з таких дисциплін: „Культурологія”
(тема „Демократизація: позитивні та негативні гендерні національнокультурні чинники”), „Філософія” (теми „Філософські знання про природу
категорій „чоловіче” і „жіноче”, „Гендерні філософські характеристики
чоловіка та жінки з точки зору видатних мислителів”), „Етика” (теми
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„Характеристика етичних міжособистісних засад рівноправного спілкування
чоловіка та жінки”, „Проблема самотності в студентському віці, її ознаки”).
Ефективне проведення диспуту вимагає дотримання таких умов:
використання об’єктивних аргументів; дотримання правил формальної
логіки; зацікавленість студентів – учасників диспуту; високий рівень
комунікативних умінь.
Метою наступного семінару „мозковий штурм” є ініціювання
максимуму ідей для розв’язання проблем, зокрема гендерної
спрямованості. Семінар „мозковий штурм” можливо використовувати
під час вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу „Політологія”
(тема „Відмінності між лідерською поведінкою жінок і чоловіків в
політиці”), „Правознавство” (тема „Нормативно-правові документи з
забезпечення гендерної рівності чоловіків і жінок в Україні”). На першому
етапі семінарського заняття викладач формулює проблему у формі
запитання, потім виступає студент і відбувається обговорення
запропонованих ідей, пропонуються інші ідеї, висловлюються власні
думки. На наступному етапі проводиться фіксація всіх рішень,
пропозицій, висловлювань, групування ідей за змістом і призначенням.
Аналіз запропонованих ідей зводиться до визначення реальних
пропозицій, виокремлення конструктивних рішень.
Подальшою обраною нами інтерактивною технологією є семінар
„відкритий мікрофон”, що сприятиме розвитку навичок виступати перед
аудиторією, вмінню висловлювати власне ставлення до реально існуючих
ситуацій, у тому числі й гендерної спрямованості. Результативність
проведення зазначеної форми роботи забезпечується підготовленістю до неї.
Особливістю семінару „відкритий мікрофон” є обмежений час виступу,
тому студенти вимушені дотримуватися регламенту й чітко, стисло
викладати свої думки, формулювати пропозиції. Зазначений вид
семінарського заняття можливо впроваджувати під час вивчення таких
дисциплін: „Економічна теорія” (тема „Особливості гендерної нерівності у
професійній діяльності”, „Сімейна та професійна праця жінок”),
„Релігієзнавство” (тема „Статус чоловіка та жінки в національних і світових
релігіях”).
Розвиток навичок самостійного творчого мислення, письмовий виклад
власних думок, спонукання й мотивування до роздумів – все це можливо
при написанні твору-есе. Він дозволяє авторові навчитися чітко й грамотно
формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати основні
категорії аналізу, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати
поняття відповідними прикладами, опановувати науковий стиль мови [2].
Теми для написання творів-есе під час семінарського заняття з
дисципліни „Українська мова” припускають аргументацію власної точки
зору, наприклад, „Порівняльний аналіз поглядів на механізми формування
самооцінки”, „Зіставлення поведінки головного героя обраної п’єси з іншим
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персонажем”. На подібному семінарському занятті з дисципліни „Історія
України” можливо також пропонувати студентській молоді викласти свої
роздуми з теми: „Новий підхід до історії: одна історична подія „очима
чоловіка” й „очима жінки” (подію обирав сам викладач або разом зі
студентами). По закінченню роботи доречно було б колективно зіставити
погляди юнаків і дівчат (за бажанням), що висвітлені в працях, зробити
аналіз і відповідні висновки.
Отже, вищезазначені інтерактивні семінарські заняття мають змогу
активізувати особистісні пізнавальні можливості студентів, формувати
власне бачення проблеми вивчення, виховувати принциповість, розвивати
логічне мислення і мовленнєву діяльність, доводити власні погляди.
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Формування мотивації учнів на уроках художньої
культури та образотворчого мистецтва шляхом
використання інтерактивних технологій
Урок «Художня культура» та «Образотворче мистецтво» – це уроки
образного сприйняття світу. Вони змушують працювати уяву, фантазію,
розвивають розумові, пізнавальні, творчі здібності, формують особистість.
Для сучасного школяра пріоритетним стає перетворення процесу
пізнання з запам’ятовування фактів і явищ, у сприйняття їх смислів. В
юнацькому віці на передній план розвитку особистості виступає рефлексія,
пізнання себе, свого місця у світі. Отже, на уроці кожен учень розглядається
не стільки як об’єкт, який потребує впливу світового мистецтва, скільки як
особистість, що інтенсивно розвивається під впливом естетико- виховного
потенціалу уроку.
Сучасне розуміння суті предмета художня культура пов’язано з
усвідомленням того, що імперативом уроку мистецтва має бути діалог з
оригіналами. Щоб учень був підготовлений належним чином до останнього
процесу, за словами Н.Миропольської, «не тільки на рівні пасивного
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усвідомлення, але й на рівні активної інтерпретації (тобто творчості)»
[4, с.25], він, учень, повинен мати потужні джерела мотивації до навчальнотворчої діяльності. Система мотивів піддається педагогічному управлінню і
забезпечує визначення поведінки учнів та їх ставлення до вивчення
предмету.
Постійний пошук нестандартних, нетрадиційних форм навчання та
виховання, відповідальність, любов до дітей дають можливість працювати
на високому професійному рівні. І тому кожен урок образотворчого
мистецтва чи художньої культури повинен бути для учнів відкриттям,
новою сторінкою на шляху пізнання світу прекрасного, нового,
незбагненного.
Нині інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного
світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та
суспільний розвиток людства. Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її
різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет
сучасного періоду розвитку суспільства. Інновації у сфері освіти спрямовані
на формування особистості, її здатності до науково-технічної та
інноваційної діяльності, на оновлення змісту освітнього процесу.
Упровадження сучасних інформаційних технологій на таких уроках стає
однією з актуальних проблем методики викладання предмета.
Завдання полягає в тому, щоб виховувати в дітей естетичні смаки та
погляди на принципах народної естетики та на кращих надбаннях
цивілізації, що дозволяє примножувати культурно-митецькі надбання
народу.
Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в
навчальний процес нові методи подачі інформації.
Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може
поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних
технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на
уроці
дозволяє
зробити
процес
навчання
мобільним,
строго
диференційованим та індивідуальним.
Принципом, що регулює діяльність учителя на уроці, є принцип
мотивації, який орієнтує його не лише на те, що необхідно формувати і що
для цього необхідно, а й на те, як здобути певні результати, як спонукати до
активної позитивної дії, адже, коли немає позитивної діяльності, на її місце
приходить інша-негативна, так звана, саморуйнівна. Для того, щоб естетиковиховний потенціал уроків художньої культури став джерелом
породжувальних імпульсів [5, с.15], завдання, які ставляться вчителем перед
учнями, мають бути не тільки зрозумілими, а й внутрішньо сприйнятими,
значущими, знаходити відгук в їх переживаннях, тобто бажання
спілкуватися з творами світового мистецтва має бути вмотивованими.
Мотивом, як приводом до активної дії в конкретних обставинах [6, с.73], у
контексті дослідження є усвідомлене учнями внутрішнє спонукання до
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активної дії (сприйняття творів світового мистецтва), адже діяльності без
мотиву не буває. Тому, основним у педагогічному мистецтві вчителя є
вміння спонукати, а не примушувати.
Мотивація передбачає: морально-психологічну стимуляцію навчальновиховної діяльності – «внутрішній двигун»; прагнення учня досягати успіху
в різних видах діяльності; пошук відповідей на запитання «чому?»,
«навіщо?», «заради чого?». Найважливіше серед мотиваційних понять –
«потреби».
Саме вони проживаються учнями як бажання, пориви, прагнення,
виступають як специфічні (сутнісні) сили особистості, що забезпечують
шляхом зв’язку з зовнішнім середовищем її активність. Формуванню
естетичних потреб, які, за словами О.Б. Колчиної, утворюють «фундамент,
стрижень художньо-творчого і духовного розвитку особистості учня, його
емоційно-чуттєвих компонентів»[3, c.8], підпорядковані уроки художньої
культури. Система взаємозалежних потреб утворює світоглядні орієнтації
учнів, їх ставлення до навколишнього середовища. Конкретною
спрямованістю системи є інтереси особистості, разом із переконаннями й
ідеалами. Спираючись на вище зазначені аспекти мотивації, створення
комплексу спонукальних мотивів діяльності на уроках художньої культури
та образотворчого мистецтва (сприйняття, споглядання, аналізу,
узагальнення, класифікації тощо) відбувалося на підставі здійснення
наступних заходів:підбір форм, методів, прийомів викладання; апробація
вибраних форм, методів підвищення мотивації; активізація пізнавальних
інтересів учнів до предмета художня культура та образотворче мистецтво.
Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних
технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних
іграшок і комп'ютерів мають великий вплив на виховання дитини і його
сприйняття навколишнього світу.
У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на
людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з великим задоволенням
подивиться телевізор, ніж прочитає книгу.
Таким чином, виокремлено наступні, доцільні до мети дослідження
методи стимулювання й мотивації навчально-виховної діяльності,
адаптовані до уроків художньої культури та образотворчого мистецтва.
Емоційні: створення ситуацій захопленості, емоційне стимулювання
учнів, емоційність мови вчителя, артистизм поведінки вчителя.
Формування інтересу: пізнавальні ігри, аналіз життєвих ситуацій,
створення ситуацій успіху.
Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних
програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці
інформацію за допомогою медіа засобів. Новітні інформаційні технології,
використання електронних засобів навчального призначення, дозволяють
підвищити ефективність уроку, дають можливість створити такі умови, коли
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всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу
самонавчання, самореалізації, вчаться співпрацювати, критично мислити,
аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї.
Упровадження сучасних інформаційних технологій на уроках художньої
культури та образотворчого мистецтва стає однією з актуальних проблем
методики викладання предмета.
Методи використовуються у комплексі, який містить наступні прийоми:
спонукання, викликане стимулюючим впливом змісту навчального
матеріалу; спонукальна функція методів навчання; різні види діяльності.
Отже, репрезентую створений комплекс дидактичних можливостей
електронних засобів навчального призначення на уроках художньої
культури та образотворчого мистецтва: урізноманітнення форм подання
інформації; урізноманітнення типів навчальних завдань; створення
навчальних середовищ, які забезпечують "занурення" учня в уявний світ, у
певні соціальні й виробничі ситуації; забезпечення негайного зворотного
зв'язку,
широкі
можливості
діалогізації
навчального
процесу;
індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних
навчальних впливів, розширення поля самостійності; застосування ігрових
прийомів; можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності
(предметно-змістовного,
предметно-операційного
і
рефлексивного);
активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта
навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення
матеріалу, визначення міри і характеру допомоги тощо); посилення
мотивації навчання
Комп’ютерні технології не тільки допомагають організувати навчальний
процес з використанням ігрових методів, але й отримати більш сильний
зворотній зв'язок.
Першим кроком у створенні педагогічного програмного забезпечення є
розробка педагогічного сценарію – це послідовність логічно закінчених доз
(кроків модульних елементів) навчального матеріалу. Він складається з
різних кадрів (слайдів): 1) Інформаційні кадри (слайди) – несуть суть
інформації; ) Операційні кадри (слайди) – містять завдання та вказівки, які,
направляють діяльність учнів на засвоєння знань, сформованих в
інформаційних кадрах (слайдах); 3) Кадри (слайди) зворотного зв’язку
дозволяють учням самостійно оцінити свою пізнавальну діяльність; 4)
Контролюючі кадри (слайди) розкривають суть помилок та даються вказівки
щодо їх усунення.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен
забувати, що це УРОК: складає план уроку виходячи з його цілей; при
відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні
дидактичні принципи: (систематичності та послідовності, доступності,
диференційованого підходу, науковості та ін.) При цьому комп'ютер не
замінює вчителя, а тільки доповнює його.
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Аспекти які повинні обов’язково використовуватися на уроках:
Культура мовлення вчителя – свідчення розвинутого інтелекту і високої
загальної культури вчителя, його духовне обличчя, що впливає не лише на
чуттєву сферу, а й розум учнів, спонукальний мотив для самостійного
звернення до творів світового мистецтва, входження в контакт із їх
авторами, визначення власної позиції, ставлення до почутого та побаченого,
формування стійкої системи цінностей, що виступають внутрішніми
регуляторами творчої поведінки учнів. Тільки через високу культуру
мовлення, на думку Н. Бухлової, проявляються невичерпні потенції мови,
гармонія її функцій [1, с.51]. Мова вчителя має бути піднесеною розповіддю,
наповненою образними висловами (використання виразних зображальних
засобів мистецтва слова). Вчитель повинен володіти і деякими секретами
акторської майстерності, що додасть мові інтонаційної виразності, а
поведінці – артистизму.
Аналітико-синтетичний тип мислення учителя при викладанні нового
матеріалу – поштовх до усвідомленого наслідування, джерело імпульсів
психолого-особистісного характеру (імпульс «породження», «розкриття»,
«критичного осмислення»).
Міркування – як постійна робота учительської думки, побудова логічних
ланцюжків під час викладання нового матеріалу, є підґрунтям для переходу
від рецептивних навичок мислення учнів до продуктивного оформлення
власних думок, спонукальний мотив для учнів у формуванні особистого
мовленнєвого стилю, образу мислення, адже здобуту інформацію вони
сприймають, розуміють, зіставляють з особистим досвідом. Таким чином,
відбувається формування особистих аналітичних міркувань учнів.
Мовленнєвий текст уроку – автором якого є вчитель, що виступає
«довіреною особою» твору мистецтва, передає учням той ніжний стан, ті
емоційні пориви, душевні переживання, які сам відчуває від мистецтва,
передає ці імпульси учням через себе, наповнює урок пафосом художнього
твору.
Змістовний компонент уроку – джерело породження імпульсів
пізнавально-евристичного характеру: імпульсу «пробудження», «жадання».
Організація художньо-педагогічного аналізу – інтерпретації –
проникнення у задум твору, вихід на діалог з автором, опора на форму, яка
розглядається не як набір технічних засобів, а як змістовна форма, що
породжує прагнення зрозуміти авторський задум, побачити за формою сенс.
Творчі завдання – естетична діяльність зі сприйняття, інтерпретації
творів зарубіжного мистецтва, метою яких є, у першу чергу, формування
художньо-естетичних поглядів старшокласників, різних аспектів їх
художньо- естетичної вихованості.
Проблемні питання – посилювачі «інтересоцентричності» уроку.
Наприклад, на уроці за темою «Епоха Відродження. Мікеланджело – втілене
почуття форми» [7, c.9] основою аналізу-інтерпретації скульптури «П’єта» є
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пошуки відповіді на проблемне питання: «Чому Мікеланджело у своєму
скульптурному творі «П’єта Ронданіні» вдався до самоспростування,
доходячи до заперечення всього того, перед чим схилявся замолоду, і,
насамперед, до заперечення квітучого оголеного тіла, яке було вираженням
надлюдської могутності та енергії?».
Нестандартні типи уроків – особлива група активних форм організації
діяльності учнів, де виховання духовного світу, культурний та розумовий
розвиток базуються на власних зусиллях учнів. Сучасні вимоги до уроків
ставлять перед учителями багато нових завдань. Одне з них – навчити учня
самостійно здобувати знання. Самим доступним і популярним для учнів
джерелом інформації став Інтернет. Для вчителя проблема полягає у тому,
як скористатися ресурсами мережі Інтернет безпосередньо у ході освітнього
процесу.
Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці
уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу,
закріпленні, повторенні, контролі.
При цьому комп'ютер виконує такі функції:
1. У функції вчителя комп'ютер являє собою: джерело навчальної
інформації; наочний посібник; тренажер; засіб діагностики і контролю.
2. У функції робочого інструменту: засіб підготовки текстів, їх
зберігання; графічний редактор; обчислювальна машина великих
можливостей засіб підготовки виступів;
Переваги використання Інтернету в освітньому процесі:
1. Займає невеликий проміжок часу (звичайно, при умові, що швидкість
подачі інформації буде високою).
2. Розвиває вміння працювати з варіативною інформацією.
3. Сприяє розвитку вміння порівнювати, співставляти, обирати.
4. Розвиває пізнавальний інтерес до предмету.
Яким чином можна скористатися ресурсами Інтернету безпосередньо у
ході освітнього процесу?
В рамках традиційної системи викладання предмету доцільно джерела
інформації із Інтернету розподілити, наприклад, на три частини:
1. Інформаційні ресурси, які можна використовувати в якості форми
уроку (інтернет-урок).
2. Інформаційні ресурси, які можна використовувати для підготовки до
уроку.
3. Інформаційні ресурси, які можна використовувати в межах
позаурочної діяльності.
В основу такого поділу ресурсів можна взяти принцип розміщення
інформації на сайтах, якість інформації, її насиченість термінами, іменами,
датами і т.д.
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Рефлексивна позиція учня – умова підвищення рівня усвідомленого
здійснення художньо-творчої діяльності учнем, уміння відповісти на
питання: що і чому він робить.
Проектна діяльність – метод активізації навчально-пізнавальної
активності. Цьому сприяє висока самостійність учнів у процесі підготовки
проекту. Вчитель виступає координатором – спрямовує діяльність учня,
який досліджує обрану тему, збирає найповнішу інформацію про неї,
систематизує, отримані дані і представляє їх, використовуючи різні технічні
засоби, в тому числі, і сучасні комп'ютерні технології.
Такому уроку властиво :
1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних
особливостей дитини;
2. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу
навчання;
3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання; – ІКТ мають здатність
"відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і
становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.
4. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
5. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з
комп'ютером;
6. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки
завгодно великі.
При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні
продукти:
1. Мови програмування – за їх допомогою вчитель може скласти різні
програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку.
2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових
програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.).
3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю
пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового
процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації
Power Point.
4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні
уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему
навчання та перевірки знань.
5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та
дидактичний матеріал.
6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній
підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки,
складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над
інформацією.
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Проте, завдячуючи впровадженню інноваційних технологій на уроках
образотворчого мистецтва та художньої культури, з'являється можливість на
високому рівні проводити нестандартні уроки.
Інформаційні ресурси для підготовки до уроку
Це ті ресурси, які можуть бути використані під час підготовки до уроку:
– сайти, що містять об’ємні тексти, потребують аналізу і обробки
інформації, подачі її частинами;
– сайти з невисокою швидкістю завантаження матеріалів;
– сайти, які містять методичні розробки, обмін досвідом, теоретичне
обґрунтування використання тих чи інших методів, прийомів та форм
роботи;
– сайти музеїв.
Проте, завдячуючи впровадженню інноваційних технологій на уроках
образотворчого мистецтва та художньої культури, з'являється можливість на
високому рівні проводити нестандартні уроки . Впровадження
нетрадиційних педагогічних технологій суттєво змінило освітньорозвиваючий процес, що дозволяє вирішувати багато проблем
розвивального,
особистісно-орієнтованого
навчання,
диференціації,
гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи учнів.
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Сучасні освітні інструменти на базі ІТ-рішень
Сфера навчання на базі сучасних ІТ-рішень охоплює велику кількість
різноманітних теорій, моделей, методів і стратегій, пов'язаних з
відповідними
технологіями,
науково-освітніми
системами
й
середовищами [1, с.18].
Динамічний й стрімкий розвиток комп’ютерних технологій та наукових
досліджень сприяє активному розвитку освітніх технологій та
впровадженню нових методів в процес навчання [2, с.132]. Педагог-новатор
для реалізації інноваційних підходів в освітньому процесі користується
сучасними
освітніми
технологіями.
Існують
інструменти,
які
використовують потужності соціальних медіа задля допомоги студентам у
процесі навчання, а педагогам для взаємодії. Skype може бути відмінним
інструментом для підтримки зв'язку з іншими педагогами або навіть участі в
нарадах у режимі он-лайн. Більше того, він може допомогти педагогам в
одній країні співпрацювати з педагогами в інших країнах. Інструмент
Wikispaces дозволяє переглядати онлайн медіа заняття та інші матеріали й
надає можливості об'єднатися один з одним для співпраці з метою побудови
своїх власних освітніх Wiki на Wikispaces.
Однією з найбільш незаперечних переваг Інтернету є можливість
зв'язатися з ким завгодно і де завгодно. Інструмент ePals орієнтується на
студентів, допомагаючи їм вивчати мови і розуміти різні культури, що
відрізняються від їхніх власних.
Сьогодні перед педагогікою стає ще одне питання: Як зробити
навчальний процес більш ефективним, захоплюючим і цікавим? Наступні
освітні інструменти допоможуть в вирішенні цієї проблеми. Educreations –
це дивовижний онлайн-інструмент для iPad, який дозволяє педагогам та їх
студентам створювати навчальне відео відповідно до заданої теми. Це є
безперечно варіант для навчання або демонстрації студентами своїх знань.
Створення приголомшливих хмар слів за допомогою інструменту Wordle –
доповнення до практичних занять по вивченню будь-якої мови.
Інструмент Google Docs дає можливості створювати і спільно
використовувати педагогам разом зі студентами та колегами документи,
презентації, електронні таблиці, а також залишати відгуки та враження про
створені студентські проекти. TED є не тільки прекрасним сайтом для
отримання натхнення, але також містить численне відео, яке структурується
за темою і неодмінно стане корисним для навчання. Glogster – це соціальний
сервіс, який дозволяє комбінувати музику, фотографії, відео та багато
іншого тобто дозволяє створювати мультимедійні постери, плакати тощо.
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Це відмінний спосіб для створення навчальних матеріалів і зручний
інструмент для творчих проектів.
Навчальний процес для творчих спеціальностей, наприклад режисура
естради та масових свят, менеджмент шоу-бізнесу, дизайн потребує більш
широкого використання мультимедійних занять і засобів навчання. Наступні
інструменти допоможуть залишатися на зв'язку, організовувати, а також
нарощувати легкість побудови цікавих та творчих занять. Diigo дозволяє
використовувати Інтернет немов паперові матеріали, створюючи можливість
під час читання щось підкреслити, виділити, зробити закладки, замітки або
навіть прикріпити стікер.
Інструмент SlideShare допомагає завантажити свої презентації,
документи, відео та обмінюватися ними зі студентами та колегами, а також
скористатися матеріалами, які виклали інші користувачі сайту. LiveBinders
як технологічний інструмент дозволяє зібрати і систематизувати різні
ресурси, а також надає інструментарій для підключення та роботи
інтерактивної дошки.
Процес навчання й наука все більше віртуалізуються: цифрові
лабораторії стають інструментом університетської освіти. Онлайн
лабораторія стає місцем де дослідники публикують й обговорюють свої
дослідження в різних галузях науки, мистецтва, архітектури, медіа й
технологій. В віртуальних лабораторіях зібрані ілюстрації та тексти з різних
аспектів
експериментальної
діятельности:
інструментарій,
хід
експериментів, фільми, фото вчених. Студенти мають можливості створити
в цій віртуальній лабораторії свій аккаунт й додавати наукові роботи для
обговорення.
eLearning, Mobile Learning, навчання за допомогою Coursera, UoPeople та
інші онлайн-інструменти, вебінари, віртуальні лабораторії. Все це ще не
стало частиною загальноприйнятої глобальної освітньої парадигми, але
локально поширюються ідеї об`єднання освіти та дослідницької роботи.
Освітні онлайн-ресурси широко використовують ігрофікацію як
найкращий засіб об`єднання навчання та мотивації. Завдяки можливості
індивідуально організувати курс за допомогою різноманітних онлайнінструментів, адаптувати і поєднати навчання з грою створюються
індивідуальні найбільш ефективні програми навчання [3].
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Роль інновацій в гуманізації управління підготовкою
педагогічної майстерності менеджера
освітнього закладу
Науковці відзначають, що аналіз інноваційних процесів у національній
освіті потребує поглибленого теоретичного розроблення категорій і
принципів нового наукового напряму. Основними складовими освітньої
інноватики визнаються теорія створення інновацій у системі освіти
(педагогічна неологія); методологія сприйняття, оцінки та інтерпретації
нового в соціології, дидактиці, психології, менеджменті; технологія і досвід
практичного застосування освітніх інновацій [2, с.89]. Під освітньою
інновацією прийнято розуміти „новий підхід до організації народної освіти,
пов'язаний з вимогами економічного, соціального, політичного та
культурного життя народу, і реформування на цій основі її теоретикометодологічних засад, концептуальних підходів, структури, створення
оригінальних технологій навчання і виховання. Методів управління,
впровадження у практику наукових досягнень і поширення передового
досвіду" [1, с.210]. Особливого значення набуває вивчення інновацій у сфері
освітнього менеджменту, оскільки саме тут закладаються методологічні
основи функціонування освітнього закладу, формуються нові підходи в
практиці освіти, відбувається відбір принципів, засобів, прийомів реалізації
в ньому навчально-виховних завдань. Розробка і впровадження освітніх
інновацій у школі, ВНЗ тощо, на перший погляд, у найбільшій мірі залежать
від управлінської ланки. Однак, як зазначають науковці, менеджеру в
процесі введення інновацій доводиться зустрічати з боку підлеглих опір,
часто досить значний. І хоча нововведення, як правило, в кінцевому
результаті відповідають інтересам працівників, їхня реакція не завжди
сприяє успішному досягненню цього результату.
Важливо знати, що такий опір зумовлюється далеко не тільки
особистісною інертністю чи реакційністю професійних установок, як це
часом може здатися. Психологічна напруженість ставлення людей до
перетворень пов'язана не лише з тим, що змінюються реальні обставини їх
життя, а і з тим, що трансформуються їх можливості стосовно майбутнього.
Узагальнюючи результати досліджень психологів, доцільно навести перелік
причин, що зумовлюють опір співробітників нововведенням. Сюди
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відносяться: вузьковласницький інтерес, коли доводиться заради інтересів
організації поступатися чимось, особливо цінним для себе. Такий підхід
спостерігаємо, наприклад, коли вчитель-жінка відмовляється від тимчасової
понаднормової праці, спрямованої на вирішення актуальних інноваційних
завдань, оскільки не хоче жертвувати інтересами власної сім'ї; нерозуміння і
брак довіри між керівництвом і підлеглими, коли, скажімо, досвід
попередньої взаємодії свідчить про схильність керівництва до авторитарних,
імпульсивних, невмотивованих достатньою мірою рішень, які раніше могли
призвести до невиправданих затрат сил і часу підлеглих; різна оцінка
ситуації співробітниками та ініціаторами змін. Так буває тоді, коли дані
особи мають різний рівень поінформованості і тому не в змозі виробити
єдиний підхід до нововведень; низька терпимість до перетворень, що часто
зумовлюється особистісними властивостями певних працівників (похилим
віком, особливостями характеру, темпераменту тощо); тиск з боку колег
також виступає фактором опору інноваціям для осіб з певними
особистісними особливостями. Це, як правило, люди з недостатньою
принциповістю, схильні до вагань, соціального конформізму; нарешті, втома
від нововведень, що, за нашими спостереженнями, досить часто
зустрічається в сучасних освітніх закладах. На наш погляд, цю причину,
породжену суспільно-політичними чинниками, найважче подолати
методами управління, оскільки вона відображає слабо керовані процеси
загальнодержавного масштабу і є в значній мірі від них похідною.
Аналізуючи наведені причини опору нововведенням, що мають місце в
організації, мусимо зауважити, що найбільшою помилкою менеджера при
спробі усунути їх може бути застосування силових, авторитарних методів.
Особливо це актуально для освітньої організації, оскільки насильницьке
впровадження в практику навчання і виховання певних нововведень, що не
супроводжується переконанням педагогів у їх доречності, не тільки істотно
вплине на якість інноваційної діяльності, а й зашкодить взаєминам учнів,
що, як правило, безпомилково відзначають формалізм і нещирість своїх
наставників у виконанні покладених на них обов'язків.
Сучасний етап розвитку педагогічної теорії і практики перебуває в
процесі постійних змін. Гостро постає проблема оновлення існуючих знань і
впровадження нових технологій викладання у відповідності до вимог
сьогодення. Саме тут постає значуща роль менеджера освіти, особливо в
процесі реалізації його психологічних, педагогічних, соціальних та
громадянських компетентностей. Менеджер освіти, на нашу думку, - це
передусім хороший педагог, фахівець, керівник, громадянин, особистісні
якості якого є головним фактором його педагогічного впливу. Саме тому
становлення керівника педагогічного процесу е, насамперед, результатом
його формування як особистості.Висока вимогливість до особистості
менеджера освіти та до якості його роботи є важливою умовою виникнення
потреби у самовихованні його як педагога. Адже, особистість педагога –
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дійовий фактор формування особистості школяра Постійне професійне
самовиховання допомагає виробити активну педагогічну позицію, дозволяє
повірити в процес виховання, формує впевненість в суспільній значущості і
правильності вибору свого фаху, сформувати свою систему педагогічних
принципів для роботи з дітьми. Добре керувати навчально-виховним
процесом, – це означає досконало володіти наукою, майстерністю і
мистецтвом навчання і виховання. Виховання в широкому розумінні – це
багатогранний процес постійного духовного збагачення й оновлення
вчителів і учнів.
Всі ці фактори сприяють виробленню у менеджера освіти внутрішніх
мотивацій та гуманістично ціннісних орієнтацій при роботі з дітьми, з
педагогічним колективом, з громадськістю. Його ґрунтовна фахова
підготовка передбачає передусім його здатність поставати в ролі
представника інтересів суспільства і водночас захисника та провідника
життєвих інтересів вихованців [2, с.260]. Такий менеджер освіти є достатньо
самостійний і відповідальний при прийнятті педагогічних рішень.
Фаховість сучасного менеджера освітнього закладу має опиратися на
його громадянську та психологічну компетентності, як складові загальної
професійної компетентності. Ця передумова в свою чергу формує розвиток
соціальної, особистісної та індивідуальної компетентностей спеціаліста.
Розглядаючи психологічну компетентність, насамперед, необхідно виділити:
спеціальну компетентність – володіння професійною діяльністю на
достатньо високому рівні; здатність до планування професійної педагогічної
діяльності та подальшого професійного розвитку; вміння працювати з
методичною і спеціальною документацією; соціальну компетентність –
здатність до спільної професійної діяльності, співробітництва; комунікації;
соціальної відповідальності за результати своєї професійної праці;
особистісну компетентність – володіння засобами особистісного
самовираження й самореалізації, гнучким теоретичним і практичним
мисленням; здатність до планування своєї трудової діяльності; вміння
бачити проблему та самостійно приймати нестандартні рішення; здатність
до набуття нових знань і навичок; утвердження особистим прикладом
поваги
до
принципів
загальнолюдської
моралі;
індивідуальну
компетентність – володіння засобами самореалізації і розвитку
індивідуальності в професійних рамках; здатність до професійного
зростання; вміння раціонально й оптимально організувати свою трудову
діяльність; поривання до якісної, творчої праці.
Чим вищий рівень професійних знань, навиків, умінь менеджера освіти,
тим ефективніший їх вплив на виховний процес. Професійно значущими
якостями є їх громадянська спрямованість: знання основ державного
законодавства та нормативних документів; здатність аналізувати та
оцінювати соціальну ситуацію; вміння здійснювати вибір і приймати
рішення в конкретній соціальній ситуації тощо.
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Аналізуючи професійні якості менеджера освіти не потрібно також
забувати про те, що перспектива розвитку особистості, як активного члена
суспільства, залежить від громадянських та моральних якостей вихователів,
педагогів, наставників, керівників освітньо-виховним процесом
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Впровадження інтерактивних форм контролю знань
для студентів нафтогазової підготовки
Теорія та методика розвитку і саморозвитку особистості, впровадження
новітніх технологій навчання в умовах кредитно-модульної системи
організації навчального процесу є запорукою вирішення актуальних
проблем вищої школи.
Досвід роботи професорсько-викладацького складу ІФНТУНГ щодо
організації і проведення різних видів занять та методології діагностування
рівня /якості/ знань студентів побудований згідно з вимогами Болонської
декларації. Як стверджує ректор університету, академік Крижанівський Є.І.:
«Якісна освіта має забезпечити молодій людині отримання знань, навичок і
компетенцій для успішної діяльності на розвиток економіки
держави» [1, с.3].
Для отримання очікуваних інноваційних результатів в нашому
університеті активно впроваджуються та застосовуються новітні передові
технології. Так, наприклад, практикується сучасна «інтерактивна
педагогіка», що пропонує метод, у якому той, хто навчається, є учасником,
який щось здійснює, доповідає, управляє, описує тощо; тобто не виступає
слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається,
власноруч створюючи це. Інтерактивний метод навчання сприяє
формуванню нелінійного мислення, дає змогу наблизити викладання
гуманітарних та природничих дисциплін до нового особистіснозорієнтованого рівня студентів нафтогазового інституту.
При освоєнні дисциплін філософського циклу таких як філософія,
соціологія, логіка, культурологія – це означає, що процес формування
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спеціальних професійних компетенцій в будь-якій предметній галузі
розглядається через взаємодію студента з освітнім середовищем, яке
створюється підчас навчання певної дисципліни. При цьому актуалізується
рефлексивна діяльність майбутніх фахівців нафтогазової справи з
оволодіння змістом не лише предмету філософії, а й основ нафтогазової
справи, розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ, технології
видобування нафти і газу тощо.
Інноваційні технології в освіті власне і підтверджуються нашими
дослідженнями щодо інтерактивних форм проведення контролю знань.
Однак основною метою залишається моніторинг якості знань. Тому
авторитетною думкою є, зокрема, наукові розвідки одного з прогресивних
вчених в галузі державного управління та «філософії освіти» проф.
Дзвінчука Д.І., який стверджує: «Немає сумнівів у тому, що для створення й
використання нових технологій має постійно зростати освітній і культурний
рівень всього активного населення країн ХХІ століття. Суспільство знань
буде організованим і розвиненим суспільством, яке спиратиметься на
керовані людиною природні й екологічно нешкідливі нано, піко- і
фемтотехнології, де культура й виховання відповідатимуть досконалості тих
процесів, які винайде людина» [2, с.161-162].
Останньою за часом і найбільш вагомою з точки зору об’єму досліджень
виступає концепція так званої «технокультури», науково-технічної
раціональності, як атрибуту «інформаційного суспільства». Можна
стверджувати, що технокультура доводить до свого логічного завершення
заміну природних, іманентних людині реальних зв’язків на комунікаційні
(штучні) [3, с.17]. Тому постійно актуалізуються пошуки інноваційних
моделей в педагогіці та освіті, або ж удосконалюються вже добре відомі.
Слова «екзамен» і «тест» з латини мають одне і те ж значення –
випробування. Однак, якщо під екзаменом ми розуміємо цілком визначену
процедуру, яка передбачає глибоку обізнаність та підвищену
відповідальність учасників, то під тестом розуміється не настільки
фундаментальна підготовка і, як правило, комп’ютеризована, досить
формальна перевірка знань, яка дозволяє достатньо швидко виставити бали
великій кількості студентів. Тестування як не єдина форма методики
перевірки знань впроваджена у нашому ВНЗ не вперше. Звісно, те, що
робиться навіть протягом багатьох років має певні огріхи, хоча має і
позитивні сторони через отриманий досвід.
Значне нівелювання суб’єктивного фактору (впливу на результат
оцінювання ставлення екзаменатора до студента, настрою екзаменатора і
т.п.) є без сумніву позитивною стороною тестової форми контролю знань.
Крім того, в такій екзаменаційній ситуації всі студенти знаходяться в рівних
умовах і здійснюють взаємоконтроль за роботою один одного. Зменшується
також емоційний фактор: працюючи над індивідуальним завданням, яке
подано на папері, студент може зануритися у пошук відповідей, не
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відчуваючи психологічного тиску авторитету доцента чи професора, не
остерігаючись сказати щось недоречне і цим самим виглядати непривабливо
в очах екзаменатора чи одногрупника.
Правильно підібрані і скомпоновані тестові завдання в порядку від
найлегшого до легкого, від легкого до складного, а далі до креативного
формують, в процесі роботи над тестом, впевненість студента у власних
знаннях та інтелектуальних силах.
Однак, як будь-який методичний прийом, тестування як одна з форм
перевірки знань, має свої недоліки.
1. Втрачається значущість для студентів самого процесу тлумачення
першоджерел, доведення формул, теорій, адже його не можна закласти в
тестову форму контролю знань, а такий компонент мисленнєвої діяльності є
дуже важливим. Навчаючись у лектора чіткої доказової побудови певних
тверджень і відтворюючи її при усній формі екзамену, майбутній спеціаліст
формує логічну складову власного мислення та вивіряє її якість.
2. Знижується об’єктивність оцінки, бо повністю відсутній зворотний
зв'язок між екзаменатором та студентом. Студент не має можливості
уточнити свою відповідь (хід розв’язання завдання вірний, але допущена
механічна помилка, студент неправильно зрозумів умову тестового
питання), а екзаменатор в розумних межах підкорегував цю відповідь. В той
же час, недостатньо підготовленому студенту може бути достатньо
скористатися лише здоровим глуздом, аби вгадати відповідь, щоб правильно
відповіcти на питання тесту.
3. Не розвиваються вміння і навички усної наукової мови. Не настає
вербалізація знань, що гальмує послуговування знаннями як особистісним
надбанням. Часто такі знання залишаються, так би мовити «знаннями без
знань», не виринають в потрібний момент при вирішенні прикладних
завдань. А ми, викладачі технічного вузу і так постійно констатуємо брак
мовної культури сучасних студентів, невміння ними висловлювати свої
думки, аргументувати рішення.
Нашими пропозиціями можуть бути:
1. Розробка структури тестового білету з метою обов’язкового
включення в нього завдань різної складності аж до креативних.
2. Не допускати надто великої кількості студентів в одній аудиторії при
складанні екзамену у тестовій формі.
3. Критично ставитись до різкої зміни оцінки знань студентів під час
тестування: впровадити вибіркову перевірку якості виконання завдань на
чернетках.
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Підготовка магістрів педагогічного напряму в умовах
неперервної освіти
Постановка проблеми. Відмінність підготовки майбутнього магістра
педагогічної освіти від підготовки бакалавра відповідного фаху полягає у
готовності першого до роботи з учнями різного психологічного,
фізіологічного та вікового рівнів з урахуванням нових тенденцій навчання,
зумовлених принципами неперервної освіти. Такий стан речей у межах
компетентнісного підходу передбачає визначення компетентностей, якими
повинен володіти майбутній фахівець.
Метою статті є аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень щодо
визначення компетентностей, якими повинен володіти майбутній магістр
педагогічної освіти в умовах неперервної освіти.
Виклад основного матеріалу. Проблема підготовки магістрів
педагогічної освіти досліджувалася багатьма зарубіжними та вітчизняними
науковцями, зокрема Вітвицькою С.С., Єлькіним М.В., Павлютенковим Є.М. та іншими. Проте сьогодні й досі продовжуються дискусії щодо
компетентностей, якими повинні оволодіти майбутні магістри педагогічного
спрямування.
Згідно національної рамки кваліфікації (НРК), затвердженої Кабінетом
Міністрів України [5], рівень магістра відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню НРК. Він передбачає здобуття поглиблених теоретичних та
практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи
спеціалізацією), опанування загальними засадами методології наукової та
професійної діяльності, іншими компетентностями, достатніх для
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ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня
професійної діяльності.
Вимогами до знань, вмінь, комунікації магістра у межах НРК є
розв’язання ним складних задач і проблем, що потребує оновлення та
інтеграції знань (часто в умовах неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог); здійснення дослідницької або інноваційної діяльності;
зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та
пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб,
які навчаються; використання іноземних мов у професійній діяльності;
прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребують
застосування нових підходів та прогнозування; відповідальність за розвиток
професійних знань та вмінь, оцінку стратегічного розвитку команди;
здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та
самостійним [5].
Європейський досвід визначення компетентностей майбутнього фахівця
нами досліджувався в межах проекту «Tuning Educational Structures in
Europe (TUNING)» («Гармонізація освітніх структур в Європі») [3; 7]. Даний
проект передбачав опитування, яке охоплювало роботодавців, випускників
вищих навчальних закладів та викладачів з усієї Європи, з метою визначити
найбільш важливі компетентності, які повинні бути сформовані або набуті в
програмах на здобуття ступеню бакалавр/магістр. Результатом роботи
проекту було виокремлення двох основних груп компетентностей –
предметні (фахові) та загальні (універсальні навички і уміння).
Предметні (фахові) компетентності є ключовими для здобуття будьякого ступеня і безпосередньо пов’язані зі спеціальними знаннями
предметної області. Загальні компетентності були розподілені за
категоріями на інструментальні, міжособистісні і системні.
Інструментальні компетентності передбачають: когнітивні здатності,
здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і думки; методологічні здатності
впливати на оточуюче середовище, організовувати час і стратегії навчання,
приймати рішення або вирішувати проблеми; технологічні навички та
вміння, пов'язані з використанням технологічних пристроїв, навички роботи
з комп'ютером та управління інформацією; лінгвістичні навички, такі як
усне і письмове спілкування або знання другої мови [3, с.18].
Міжособистісну компетентність визначає: здатність до критики та
самокритики, взаємодія (робота в команді), міжособистісні навички та
вміння, здатність працювати в міждисциплінарній команді, здатність
спілкуватися з експертами з інших галузей, позитивне ставлення до
несхожості та інших культур, здатність працювати в міжнародному
середовищі, етичні зобов'язання. Ці компетентності полегшують процес
суспільної взаємодії та співпраці.
До системної компетентності відносять: здатність застосовувати знання
на практиці, дослідницькі навички і уміння, здатність до навчання, здатність
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пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї
(креативність), лідерські якості, розуміння культури та звичаїв інших країн,
здатність працювати самостійно, планування і управління проектами,
ініціативність та дух підприємництва, турбота про якість, бажання досягти
успіху. Системні компетентності вимагають попереднього надбання
інструментальних і міжособистісних компетентностей як своєї основи [3,
с.19].
Звісно, це неповний перелік загальних компетентностей, визначених
проектом «Tuning Educational Structures in Europe (TUNING)», але у
відношенні до результатів навчання на рівні магістр, визначено, що студент
має бути здатен виконувати самостійно прикладні дослідження, зокрема:
– добре володіти спеціальною областю у межах дисципліни на
поглибленому рівні. На практиці це означає бути знайомим з найновішими
теоріями, інтерпретаціями, методами і практичними прийомами;
– бути здатним критично підходити і інтерпретувати останні теоретичні і
практичні результати;
– мати достатню компетентність в методах самостійних досліджень і
бути здатним інтерпретувати результати на поглибленому рівні;
– бути здатним зробити оригінальний, хоча й обмежений, внесок в
розвиток дисципліни;
– продемонструвати оригінальність і творчий підхід до роботи за фахом;
– мати розвинуту компетентність на поглибленому рівні [3, с.42].
Вітвицька С.С. підготовку магістрів вбачає у забезпеченні готовності до
педагогічної діяльності і формуванні творчого потенціалу для продуктивної
педагогічності, зростання майстерності і професіоналізму. У межах
професіограми магістра педагогічної освіти дослідниця визначає шість
компетентностей якими він має володіти поділяючи кожну компетентність
на певні компетенції, а саме: психологічна (інформаційно-педагогічна;
комунікативна; перцептивна); педагогічна (інноваційна; інформаційнопедагогічна; операційно-пошукова; креативна; контрольно-оцінна; організаторська; технологічна); фахова (інформаційно-предметна; операційнодіяльнісна; регулятивно-корегуюча; контрольно-спонукальна); методична
(дидактична; мовленнєва; процесуальна; дослідницько-пошукова); соціальна
(моральна; правова; загально-культурна; світоглядна; комунікативна);
життєва (адаптивна; деонтологічна; життєтворча) [2].
Дослідження компетентностей майбутнього магістра педагогічної освіти
виявило широке коло завдань, які постають перед спеціалістом даного фаху.
Проте, на наш погляд, даний перелік є неповним, адже в умовах неперервної
освіти одним з завдань магістра як викладача постає вміння працювати з
дорослою аудиторією. Така категорія учнів потребує особливої організації
навчання з урахуванням їх фізіологічного розвитку, життєвого та
професійного досвіду. Викладач має змінювати власну роль в навчальному
процесі, відходячи від стандартних форм навчання до інноваційних.
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Тож для вирішення питань пов’язаних з освітою дорослих магістри
педагогічного напряму мають оволодіти андрагогічною компетентністю. Як
зазначає Зель І.О. [4, с.9], андрагогічна компетентність – це інтегративна
якість особистості, яка проявляється у здатності створити оптимальні умови
для навчання дорослих; передбачає розвиток творчих здібностей дорослої
людини; сприяє опануванню дорослою людиною вміннями, навичками
планування, реалізації, відбору змісту, форм, методів навчання та
здійсненню не тільки традиційної інформаційно-накопичувальної, але й
методологічно-орієнтованої освіти, необхідної людині для роботи з потоком
інформації, що постійно розширюється.
Висновки. Отже, аналіз компетентностей, якими має володіти майбутній
магістр педагогічної освіти, дозволив визначити затребуваність розвитку
особистих якостей самого магістра зокрема, здатність до навчання, здатність
пристосовуватись до нових ситуацій, лідерські якості, бажання досягти
успіху, здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і думки, здатність до
самокритики та інше. Такий стан речей пов'язаний з неможливістю якісно
реалізувати фахову компетентність при недостатньо сформованих загальних
компетентностях. Це актуалізує потребу в розробці оптимальних програм,
що забезпечать формування як фахових, так і загальних компетентностей
майбутнього спеціаліста.
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Інформальна освіта: стан, перспективи розвитку
Для ефективної виробничої діяльності людина повинна не тільки добре
володіти професійними навичками, але і бути досить розвиненою в
культурному, моральному, психологічному відносинах, повною мірою
відчувати себе повноцінною особистістю, повноправним членом
суспільства, громади, сім’ї. Досягти всього цього можна не тільки шляхом
придбання повної середньої або вищої освіти, але і в процесі постійного або,
принаймні, безперервного навчання в системі освіти дорослих.
Протягом тривалого часу розвитку цивілізації соціальна, виробнича,
побутова сфери буття не вимагали від людини докладати зусиль до навчання
впродовж всього свого життя і, більше того, не дозволяли йому цього
робити в силу об’єктивних причин. Тому освіта дорослих довгий час не
отримувала масштабного розвитку. Тільки в XX столітті стала відчуватися
потреба у створенні спеціальної науки про навчання дорослих. До того часу
в різних країнах світу був накопичений величезний досвід практичної
організації освіти дорослих, сформувався колосальний запас емпіричних
даних, спостережень про особливості дорослих і процесу їх навчання. Стала
складатися нова наукова дисципліна у сфері освіти – андрагогіка. Як
показують дослідження, однією з причин кризових явищ та проблем, з
якими людство зіткнулося на порозі третього тисячоліття, є криза
компетентності сучасних людей.
Освіта дорослих зараз виступає як одна з найбільш актуальних
теоретичних і практичних проблем. Від її вирішення великою мірою
залежить рівень економічного і соціального розвитку держави. В умовах
сучасного науково-технічного прогресу змінюється зміст і характер праці,
відбувається динамічне зростання знань у всіх сферах науки, техніки і
культури, виникає необхідність постійно оновлювати, збагачувати або
міняти раніше отриману дорослими підготовку.
Безперервна освіта стає тому вирішальним фактором соціальноекономічного прогресу і кардинальною умовою розвитку особистості на всіх
етапах її життєвого і професійного шляху. Усвідомлення цього фактора
призвело до пошуків нових напрямків розвитку освітньої системи дорослих.
Поступово стало змінюватися саме поняття «освіта». Якщо раніше воно
ототожнювалося з організованим і тривалим процесом навчання, тобто
спеціальною системою, створеної для реалізації цілей освіти, то тепер
отримала розвиток ідея про те, що поняття «освіта» набагато ширше, ніж
«формальна освіта».
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Участь вікових груп населення у всіх формах і рівнях навчання стало
центральним завданням соціальної політики багатьох країн. У
Великобританії, ряді країн Європи, Китаї, США, Південній Кореї, Японії
принцип «безперервної освіти» носить законодавчий характер. У
розглянутих країнах освіта дорослих регламентується національними
законами «Про освіту», регулюючими системи освіти в цілому. Дана
обставина є одним із спонукальних чинників проведення реформ для
поліпшення якості життя громадян. У теорії педагогіки система термінів,
якими позначається в міжнародній та вітчизняній практиці система
навчання
дорослого
населення,
вибудовується
навколо
понять
«безперервність», «довічність», «додатковість» і форм освіти «формальна»,
«неформальна», «інформальна», «відкрита», «дистанційна» [1]. Дані поняття
використовуються для розгляду питань, що дозволяють описати ту
обставину, згідно з якою освіта в кожній країні має бути організована таким
чином, щоб для кожного члена суспільства воно могло тривати протягом
усього життя, причому кожна наступна форма активності могла
доповнювати попередні.
У нашій країні в умовах сучасних демократичних процесів інформальна,
неформальна освіта набуває свого розвитку, проте не набула належного
офіційного впровадження порівняно з формальними освітніми закладами.
Традиційна система освіти в тому вигляді, в якому вона існує зараз
(формальна та неформальна освіта), не відповідає потребам сучасності і
гальмує розвиток потенційних можливостей людини. Реформування
існуючої освіти полягає в переході до системи безперервної освіти, що
включає в себе традиційну систему освіти, яка використовує її досвід, при
збереженні пріоритету цінності новоутворення в порівнянні з цінностями
простого накопичення та відтворення знань. Сучасна людина приречена на
необхідність безперервної загальнокультурної та професійної освіти як
способу бути затребуваним в сучасному соціумі. Безперервна освіта –
змістовна структура і організаційна композиція освітньої системи.
Безперервність буде забезпечена, якщо при проектуванні системи освіти
будуть враховані і розглянуті умови для свідомого освоєння об’єктивних
цінностей культури як необхідної суб’єктивної потреби особистості [4].
В даний час в Європейському Союзі необхідність безперервної освіти
розглядається як один з головних елементів соціальної моделі. Сталася
інституціоналізація різних видів освіти. ЮНЕСКО ввела спеціальну
термінологію, яка відображатиме різні ступені організованості освітніх
послуг: формальна, неформальна та інформальна освіта, які є компонентами
основи формування системи освіти дорослих.
Інформальна (спонтанна, самостійна) освіта є провідною за останні
кілька років. Інформальна освіта є загальним терміном для освіти за межами
стандартного освітнього середовища: індивідуальна пізнавальна діяльність,
що супроводжує повсякденне життя і не обов’язково носить
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цілеспрямований характер; спонтанна освіта, що реалізується за рахунок
власної активності індивіда в навколишньому його культурно-освітньому
середовищі; спілкування, читання, відвідування закладів культури,
подорожі, засоби масової інформації і т.д., коли дорослий перетворює
освітні потенціали суспільства в дієві фактори свого розвитку, результат
повсякденної робочої, сімейної та дозвільної діяльності, не має певної
структури. Воно може відноситися до різних форм альтернативної освіти,
такою як – самонавчання, молодіжна робота, участь у молодіжних рухах,
волонтерський рух, ЗМІ (включаючи телебачення, відеоігри, журнали і т.д.),
музеї, бібліотеки, зоопарки тощо [3]. До інформальної освіти відносять
процес, який дійсно протікає протягом всього життя, в якому кожен набуває
погляди, цінності, навички, знання з повсякденного досвіду і отримує
освітній вплив з ресурсів свого середовища, починаючи від сім’ї і сусідів,
від роботи, спілкування, ігор, від бібліотеки та засобів масової
інформації [2].
Інформальна освіта стає стилем життя дорослої людини, що прагне до
максимальної реалізації свого потенціалу. Воно передбачає створення умов
для пошуку дорослою людиною самоідентичності (тотожність індивіда
самому собі, усвідомлення індивідом своєї сутності, прояв особистісного
начала, визначення свого місця у світі і співвіднесення себе з
фундаментальними етичними цінностями). З цих позицій інформальна
освіта – це розвиток умінь і здібностей, що допомагають дорослій людині в
пошуку її ідентичності – з професією, віком і культурою. Інформальна
освіта вимагає не тільки здійснення освітньої діяльності в зовнішньому
оточенні, а й постійної внутрішньої освіти, зміни під впливом знову
освоєних знань. Така людина прагне бути не просто фахівцем, а хорошим
фахівцем, а тому завжди стурбована своїм розвитком.
Таким чином, саме інформальна освіта, що сприяє самоосвіті, і виконує
функцію повсякденної освіти, визначає життєву позицію з таким способом
буття, системою цінностей і цілей, реалізація яких, згідно з уявленнями
людини, дозволяє зробити її життя найбільш ефективною.
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Роль дисципліни «Педагогічна майстерність» у
формуванні необхідних компетентностей майбутніх
педагогів
Високий рівень компетентностей фахівців розглядається сьогодні як
важлива конкурентна перевага держави. Тому в європейському просторі,
який об’єднаний Болонським процесом, спостерігається стійка тенденція
розробки стандартів для професійної освіти з орієнтацією на
компетентнісний підхід. В українському суспільстві на появу нового закону
«Про вищу освіту», який би на законодавчому рівні закріпив реформи у
вищій школі згідно Болонського процесу, чекали майже десять років. Зараз
нагальною є для кожного вищого навчального закладу проблема
формування свого власного освітнього середовища для забезпечення якості
підготовки майбутніх фахівців згідно компетентнісного підходу.
В Україні ефективний взаємозв'язок між сферою освіти і ринком праці,
наступність між рівнями освіти, реалізацію стратегії навчання впродовж
життя покликана забезпечувати Національна рамка кваліфікацій – опис за
компетентностями десяти кваліфікаційних рівнів, кожен із яких охоплює
певні здатності щодо виконання дій, завдань та передбачає наявність
відповідних знань, умінь, комунікації, автономності і відповідальності.
Дослідження основних проблем реалізації компетентнісного підходу в
освіті здійснювали О. Бермус, І. Зимня, А. Хуторський, В. Бондар, О. Вознюк, М. Жалдак та ін. Питання професійно-педагогічної компетентності
знайшли відображення у працях В. Адольфа, О. Бондаревської, Н. Кузьміної
та ін. Питання щодо професійної компетентності майбутніх педагогів
розкрито Е. Зеєром, Л. Тархан та ін. Але не достатньо теоретично
розглянуто необхідні компетентності для майбутніх педагогів на сучасному
етапі, хоча для практичної роботи із складання профілів програм підготовки
фахівців та карт компетентностей і результатів навчання є нагальною
необхідність широкого обговорення та узгодження необхідних
компетентностей для майбутніх педагогів та засобів їх набуття.
Нашою метою є обґрунтування необхідності опанування майбутніми
педагогами для набуття потрібних компетентностей дисципліни
«Педагогічна майстерність», яка викладається у закладах педагогічної освіти
з 80-х років XX ст. і продовжує бути актуальною. Велика заслуга у цьому
академіка І. Зязюна, який підкреслював, що у педагога дуже мало засобів
бути Майстром. Це – його слово, міміка, його душа, філософія його серця…,
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які треба формувати, виховувати [1, с. 10].
Компетентність – це здатність працівника кваліфіковано виконувати
певні види робіт у рамках конкретної професії, досягаючи високих
кількісних та якісних результатів праці. Компетентна в певній сфері людина
має відповідні здібності, знання, вміння та навички, що дозволяють їй
ефективно
діяти.
Найбільшого
поширення
набуло
визначення
компетентності як “сукупності знань і умінь, необхідних для ефективної
професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки
професійної діяльності, використовувати інформацію” [2, с.149]. У
педагогічній літературі категорія “компетентність” представлена як
центральний конструкт, що включає результати навчання (знання, вміння,
навички), а також систему ціннісних орієнтацій – когнітивну, операційнотехнологічну, мотиваційну, етичну, соціальну і поведінкову складові [3,
с.146]. Поняття компетентності педагога виражає єдність його теоретичної й
практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності, характеризує
його професіоналізм та педагогічну майстерність.
До компетентностей майбутніх педагогів, на нашу думку, має належати
здатність до самопізнання своєї особистості й самооцінки своєї діяльності, до
самостійного виконання різних видів професійної діяльності, уміння
вирішувати типові педагогічні завдання і оцінювати результати своєї праці,
самостійно набувати нові знання й уміння за фахом. Для цього випускники
педагогічних спеціальностей повинні знати: сутність, структуру і
особливості професійно-педагогічної діяльності, поняття, елементи та рівні
педагогічної майстерності, зовнішню і внутрішню техніки педагога, засоби
саморегуляції, структуру і стилі педагогічного спілкування, принципи
педагогічного такту, методику самовиховання педагога, методи завоювання
уваги, психолого-педагогічним умови взаємодії між педагогом та учнем,
особливості цієї взаємодії в процесі навчання та індивідуальної бесіди;
вміти: продуктивно аналізувати педагогічні ситуації, застосовувати методи
самовиховання, удосконалювати психотехніки, засоби невербальної
поведінки, розвивати здібності до педагогічної діяльності, формувати
професійну позицію, вдосконалювати професійно-мовленнєву культуру,
використовувати передовий педагогічний досвід. Майбутні педагоги
повинні мати здатність продемонструвати вирішення типових педагогічних
задач, стратегії педагогічної взаємодії, технології її організації; володіти
навичками використовувати різні стратегії педагогічної взаємодії,
застосовувати способи комунікативного впливу; вести діалогічне
педагогічне спілкування.
Перераховані вище компетентності формуються у студентів завдяки
аудиторним заняттям та самостійній роботі, підготовці курсового
дослідження з «Педагогічної майстерності». Змістом навчального модуля є:
суспільна значущість професійної діяльності педагога, поняття педагогічної
майстерності, педагогічна техніка, мова як засіб педагогічної праці,
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взаємодія у педагогічному спілкуванні, технологія організації педагогічної
взаємодії у процесі бесіди, діалогічне педагогічне спілкування, педагогічна
майстерність як мистецька дія у театрі, інноваційна спрямованість
діяльності педагога-майстра.
Особливу увагу звертаємо на практичні заняття, які спрямовані на
розвиток у студентів здібностей до педагогічної діяльності, формування
професійної позиції, умінь спілкування з учнями. Ми мали можливість на
протязі багатьох років фіксувати позитивне ставлення студентів до даних
занять, зацікавленість предметом, усвідомлення його значущості у системі
фахової підготовки.
Отже, адекватно до вимог сучасності здійснювати педагогічну діяльність
може лише педагог, який володіє майстерністю та постійно її вдосконалює.
Підвищення ролі педагогічних працівників перетворює проблему
формування педагогічної майстерності на одну з найважливіших у набутті
компетентностей майбутніми педагогами. Тому навчальна дисципліна
«Педагогічна майстерність» є і, на нашу думку, повинна залишатися
важливою складовою професійної підготовки педагогів. Участь вищої
освіти України в Болонських перетвореннях має бути спрямована не тільки
на її розвиток і модернізацію, а і на збереження кращих національних
традицій.
Актуальними напрямами подальшої розробки окресленої проблеми є
теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних
умов набуття необхідних компетентностей майбутніми педагогами в
контексті фахової підготовки.
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Компетентнісний аспект формування
національно-мовної особистості в технічному внз
Сучасний етап розвитку вищої освіти, що має за основу гуманітаризацію,
характеризується прагненням органічно вписати основи мовної культурної
компетентності до процесу професійного становлення майбутнього
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спеціаліста. Адже обов’язком кожного провідного фахівця є досконале
володіння державною мовою у повсякденно-діловій діяльності.
Мовна недбалість ще ніколи не прикрашала людину. Досвід викладання
української мови в технічному ВНЗ засвідчує, що колишні школярі не
володіють досконало державною мовою.
Мова – складова професійної компетентності, показник загальної
культури, а тому кожному мовцеві треба дбати про високу культуру
мовлення. Володіння рідною мовою – завдання кожного свідомого
громадянина, який зобов’язаний у діловому мовленні вміти вільно
послуговуватися всім лексичним багатством.
Молодь, яка вступає до технічних ВНЗ, надає перевагу вивченню
нефілологічних дисциплін, адже обирає професію технічного чи
економічного напрямів. Але сьогодні конкурентоспроможний фахівець – це,
перш за все, спеціаліст, який виявляє стійкі фахові знання з державної мови,
проявляє професіоналізм у ділових ситуаціях спілкування. Саме курс
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», що викладається у
вищих технічних навчальних закладах, сприяє гуманітаризації освіти,
підвищує культурний рівень майбутньої еліти, сприяє творчому зростанню
особистості, формуванню національного менталітету людини.
Мова з багатьма її функціями забезпечує належний рівень грамотності
носіїв певної професії, формує їх уміння спілкуватися у всіх сферах
комунікації – у ділових відносинах, науці, освіті, культурі, економіці тощо.
Педагоги-новатори стверджують, що модель конкурентоспроможного
випускника ВТНЗ ХХІ століття повинна бути заснована на
компетентнісному підході. Адже поняття «компетентність» рівнозначне
поняттям «професіоналізм», «професійний досвід».
Проблема застосування компетентнісного підходу у системі вищої освіти
є основою розвідок цілої низки наукових праць багатьох авторів
(В. Болотов, В. Серіков, Т. Добутько, І. Зимня, О. Пометун, В. Мирошниченко, А. Федчиняк та ін.). Разом із тим варто зазначити, що компетентнісний
аспект формування комунікативних якостей майбутніх фахівців технічних
вишів східної частини України недостатньо вивчений у вітчизняній
лінгводидактиці.
Мета розвідки – визначити особливості методики формування
комунікативних якостей майбутніх фахівців ВТНЗ на основі
компетентнісного підходу у процесі вивчення української мови (за
професійним спрямуванням).
Основними категоріями компетентністного підходу є «компетенція» і
«компетентність». У словнику іншомовних слів ці поняття трактуються так:
Компетентність:
1) авторитетність, обізнаність;
2) володіння компетенцією.
Компетенція –
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1) коло повноважень певної установи або посадової особи;
2) коло питань, в яких особа добре поінформована, має знання, досвід,
що дає їй змогу фахово розв'язувати проблеми [3].
Компетенція – це здатність людини реалізовувати на практиці свою
компетентність.
Важливим компонентом компетенції є досвід – інтеграція в єдине ціле
засвоєних людиною окремих дій, способів і прийомів розв’язування
завдань [1].
Вивчення мови у компетентнісному аспекті, на наш погляд, виражається
у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців,
основними складовими якої є:
– комунікативні навички;
– комунікативні знання;
– комунікативні вміння.
Навчання комунікативних якостей професійного мовлення вбачаємо в
розвитку і формуванні особистісних, мовленнєвих та комунікативних
компетенцій.
У працях українських мовознавців (М. Жовтобрюх, М. Сулима,
Л. Мацько, М. Пентилюк, Н. Бабич та ін.) виділяються такі комунікативні
якості культури мовлення: точність, логічність, правильність, послідовність,
чистота, зрозумілість, ясність, естетичність, різноманітність, доречність,
достатність, емоційність, виразність, багатство тощо.
Комунікативні якості мовлення майбутнього фахівця будь-якої сфери –
це сукупність якостей, якими необхідно оволодіти і які дозволяють впливати
на співрозмовників у різних ситуаціях з урахуванням мети і завдань
професійного спілкування.
Отже, компетентнісний підхід вимагає системного формування
комплексу комунікативних якостей студентів.
Оволодіння комунікативними якостями культури мовленнєвого
спілкування поєднується, на нашу думку, з розвитком загальномовленнєвих
і загальнонавчальних умінь, що базуються на комунікативному,
лінгвістичному і краєзнавчому аспектах.
Загальнонавчальні вміння – це здатність слухати, читати й розуміти,
висловлювати свої думки, планувати роботу, вирішувати розумові завдання,
оформляти документи, діяти згідно з планом тощо.
Загальномовленнєвими вміннями, що забезпечують розвиток культури
спілкування, є вміння міркувати, слухати, відповідати, запитувати.
Комунікативний аспект зорієнтований на розвиток усного і писемного
мовлення студентів, уміння слухати і розуміти, висловлюватися
монологічно, брати участь у діалогах тощо.
Лінгвістичний аспект формує орфоепічні, лексичні, граматичні і
правописні уміння й навички. Найефективнішими у формуванні
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нормативності фахового мовлення, на наш погляд, є система мовних
навчально-тренувальних вправ.
Краєзнавчий аспект – це не лише невід’ємна ланка у підготовці патріотів
України, духовно і морально багатих людей, а й міцне підґрунтя для
оволодіння комунікативними якостями фахового мовлення.
Отже, системність використання зазначених вище аспектів у викладанні
української мови (за професійним спрямуванням) сприяє розвитку у майбутніх
фахівців творчого й аналітичного мислення, виробляє навички самостійності у
вирішенні професійних проблем, а головне – створює мотивацію до
оволодіння комунікативними якостями культури мовленнєвого спілкування.
Результати дослідження є підґрунтям для подальшої розробки підходів
до розв’язання окресленої проблеми. Перспективи подальших досліджень
вбачаємо у розробці методики формування соціокультурної компетенції
майбутніх фахівців у процесі вивчення української мови (за професійним
спрямуванням).
Література
1 Зеер Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального
образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. –
С. 23-30.
2 Мамчур Л. Витоки компетентнісного підходу до навчання мови в дослідженнях
вітчизняних учених / Лідія Мамчур // Укр. мова і л-ра в шк. – 2011. – № 2. – С. 8-12.
3 Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень //
уклад. Л. О.Пустовіт, О. І. Скопненко, Г. М.Сюта, Т. В.Цимбалюк.– К.: Довіра, 2000.
– 1018 с.
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Формування пізнавальної активності учнів засобами
дидактичної гри
Оволодіння учнями середньої загальноосвітньої школи ґрунтовними
знаннями, необхідними уміннями й навичками виступає однією з
найважливіших проблем у сучасній освіті. Розв'язання цієї проблеми
неможливе без удосконалення технологій навчання, а, отже, й методів
навчання.Сьогодні у педагогіці активізувався пошук адекватних цьому форм
і методів роботи в навчальній діяльності. Серед них вирізняється ігрова
діяльність, яка для дитини є нагальною потребою, а для вчителя української
мови – способом реалізації різноманітних завдань навчально-виховного
процесу.
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Саме дидактична гра і належить до активних, нетрадиційних, визнаних
методів навчання і виховання дошкільників, молодших школярів і підлітків.
Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня,
розвиваюча й виховна функція діють у тісному взаємозв'язку. Гра як метод
навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні
можливості, виховує особистість.
Мета статті - теоретично і практично висвітлити проблему використання
дидактичних ігор на уроці української мови та виявити дидактичні умови,
які забезпечують ефективність використання дидактичних ігор в процесі
вивчення української мови в п'ятих класах.
Традиційні уроки дають учневі змогу активно діяти всього кілька хвилин
протягом навчального дня, коли, наприклад, він відповідає біля дошки.
Левову частку іншого часу учень, у кращому разі, слухає вчителя, а частіше
– просто очікує перерви. Пасивність неминуче призводить до втрати
інтересу до предмета і до навчання загалом, енергія знаходить вихід у
порушеннях дисципліни тощо.
Тож виникає необхідність знайти засіб, що залучає учня до навчальної
праці, що дозволяє йому відчути радість пізнання. Таким засобом, на мою
думку, може стати гра. Породжена дитинством людства, гра супроводжує
всю його історію, по-своєму поєднуючи й дисциплінуючи людей, і тому
зрозуміло, чому вона посідає таке почесне місце в народній педагогіці,
входячи у психічний і фізичний світ дитини з перших днів її існування.
І.М. Чорноморець стверджує, що основними вимогами до організації та
проведення дидактичних ігор на уроках: 1) наявність навчального завдання
(формування, систематизація, розвиток, закріплення певних знань, умінь,
навичок тощо); 2) виділення чітко сформульованої проблеми з
аргументацією мети і завдань діяльності; 3) наявність учасників гри та
чіткий розподіл ролей серед учнів і визначення функцій кожного з них; 4)
наявність системи об’єктивних стимулів (або мотивів), які спонукають
учасників гри активно працювати на кінцевий результат; 5) створення
особливих навчальних умов, так званої ігрової ситуації; 6) доступність
завдань дидактичної гри; 7) емоційність дидактичної гри; 8) наявність
елементів змагання між командами чи окремими учасниками [7, С.187].
Дидактичні ігри на уроках мають включати об’єкт моделювання,
введення у дидактичну гру, опис основних способів взаємодії учасників гри,
чіткі правила гри, визначена кількість команд чи учасників, розподіл ролей і
функцій учасників дидактичної гри, інструкцію кожному учаснику або
команді стосовно участі у грі, етапи проведення гри, умови і критерії
підбиття підсумків гри.
Під час організації дидактичних ігор на уроках, необхідно дотримуватися
певних положень. І.М. Чорноморець пропонує такі положення: 1) правила
гри мають бути простими, чітко сформульованими, а зміст матеріалу –
доступний розумінню учнів; 2) завдання гри повинні містити достатню
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кількість інформації для активної мисленевої діяльності учнів на уроці, це
забезпечить досягнення розвиваючої та навчальної цілей уроку; 3)
дидактичний матеріал, який використовують у процесі гри, має бути
цікавим, педагогічно доцільним і зручним у користуванні; 4) якщо
дидактична гра має ознаки змагання, то слід забезпечити справедливий і
об’єктивний контроль її результатів; 5) під час дидактичної гри від учнів
слід вимагати чіткого і грамотного вираження своїх думок, проведення
послідовних логічних міркувань, обґрунтовування висновків; 6) дидактична
гра буде результативнішою, якщо вона закінчиться на тому самому уроці,
якому і почалася [7, c.189].
Дидактична гра являє собою неперервну послідовність навчальних дій в
процесі вирішення поставленого задачі: підготовка до заняття; постановка
головного
завдання;
побудова
імітаційної
моделі
об’єкта;
перевірка,корекція; реалізація прийнятого рішення і оцінка його результатів.
Дидактична гра відображає специфіку пізнавальної діяльності:
проблемний характер ігрових ситуацій; стан емоційно-вольової напруги
учасників пізнавально-ігрової діяльності; пошук різноманітних рішень
поставлених навчально-пізнавальних завдань в ігровій ситуації;
багатоваріантність рішень, створення умов вибору і надання кожному
учаснику гри шансу на успіх, стимулювання учнів до самостійного вибору і
прийняття відповідального рішення, забезпечення розвитку самостійного
мислення; обговорення результатів виконання учнями ігрових ролей;
чіткість критеріїв оцінки дій в ігровій діяльності.
Названі ознаки характеризують пізнавальну діяльність учнів на уроках
української мови як імітаційну діяльність, що передбачає використання
імітаційних методів, і як ігрову діяльність, що передбачає використання
ігрових методів. Ігрові та імітаційні методи в тісній взаємодії активізують
пізнавальну діяльність і повищують самостійність учнів.
В практиці навчання розрізняють чотири групи ігор: 1) ігри, що
направлені на засвоєння знань, умінь і навичок, передбачених програмою
навчальної дисципліни; 2) ігри, що направлені на формування загальних
способів пізнавальної діяльності, культури навчальної праці, досвіду творчої
діяльності; 3) ігри, що направлені на формування досвіду науково-дослідної
діяльності.
В процесі дидактичних ігор формуються не тільки знаня і вміння, але і
якості особистості, такі як самостійність, організованість, дисциплінірованість, творча активність та ін.
Навчальною буде гра, якщо учні, беручи участь в ній, набувають нових
знань, умінь і навичок. До того ж результат засвоєння знань буде тим
кращим, чим чіткіше буде виражений мотив пізнавальнї діяльності не тільки
у грі, але й в самому змісті матеріалу.
Дидактичні ігри на уроках вимагають інтеграції знань. Вони сприяють
встановленню міжпредметних зв’язків.
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На уроках дидактичну гру можно проводити перед викладом нового
матеріалу, після нього або ж організувати оволодіння новим матеріалом в
ході самої гри.
Для ефективного використання дидактичних ігор на уроках, необхідним
є дотримання наступних дидактичних умов: 1) наявність мети навчальновиховного процесу, яка має особистісний смисл і забезпечує позитивну
мотивацію учнів в процесі навчання з використанням гри на уроках;
2) особистісно-зорієнтований характер ігрової діяльності; 3) застосування
комплексу різноманітних дидактичних ігор на уроках.
Прийомами, що сприяють розвитку пізнавального інтересу на етапі
сприйняття знань і активізують діяльність учнів, є:
1) Прийом новизни, що припускає включення в зміст учбового матеріалу
цікавих фактів, відомостей і ін. При цьому вчитель повинен постійно
піклуватися про те, щоб не зводити свій виклад до простого переказу
підручника, а робити його живим, захоплюючим і глибоким за змістом, що
збагачує і розширює знання школярів.
Наведемо приклади таких завдань:
В 1560 році французький посланник при лісабонському дворі Жан Нико
придбав насіння тютюну у прибулого з Америки купця і подарував їх
королівському палацу в Португалії і французькій королеві Катерині Медічи.
К. Лінней, описуючи пізніше рослину тютюну, дав йому ім'я «нікотино
табакум». Родова частина назви на честь Ніки, а видова «табакум» – від
острова Тобаго в Карибському морі, де був поширений цей вид. В Росії була
введена сувора заборона на куріння, порушників його били батогами і
засилали. Тільки Петро I зняв обмеження і покарання. Один гектар лісу
протягом року очищає 18 мільйонів кубометрів повітря! Скільки квіток
відвідують бджоли? Бджола відвідує в середньому 12 квіток в хвилину, 720
квіток в годину, 7200 квіток за 10 годин свого робочого дня. Навіть
порівняно слабка сім'я бджіл може відправити в поле до 10 тисяч робочих
бджіл. Якщо прийняти умову, що всі вони збиратимуть тільки нектар, то
відвідають вони не менше 72 мільйонів квіток в день.
Показником емоційного інтересу в цьому випадку є особлива емоційна
дія, тиша, яка свідчить про сприймання почутого. Відомості про кількість
відвіданих бджолами кольорів викликає не тільки здивування, але і
захоплення.
2) Прийом семантизації в снові якого лежить збудження інтересу
завдяки розкриттю смислового значення слова, назви.
• Мати і мачуха. Російський народ дав цій квітці влучну назву. Візьміть в
руки листок рослини. Ніжний пушок, яким покрите листя з нижньої
сторони, ласкаво торкається до вашої руки, немов мати приголубила. А
доторкнешся до верхньої сторони листа – холодо, мачуха.
• Більше 250 років тому голландський учений Аврам Трамбле дав назву
побаченому їм маленькому поліпу – Гідра. Цю назву отримав за схожість з
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жахливою Лірнейською гідрою, з якою бився Геракл. Як ви думаєте, чому
тварина отримала таку назву?
Розкриття смислового значення слова, назви допомагає учням зрозуміти
значення, закладене в нього, сприяє встановленню між наочних зв'язків,
розвитку уяви, кмітливості, фантазії. Здивування, бажання взнати більше
про об'єкт за допомогою додаткової літератури, що вивчається, – характерні
показники пізнавального інтересу в даному випадку.
3) Прийом значущості матеріалу, при якому створюється установка на
необхідність вивчення матеріалу у зв'язку з його біологічною,
господарською цінністю, практичною значущістю для учнів.
Ліси називають «зеленими легенями» планети. Учені підрахували, що
при нинішніх темпах вирубки до 2001 року ліси будуть знищені на 40%, а
через 100 років буде вирубаний повністю. Вирубка лісів спричиняє за собою
зникнення сотень тисяч тварин і рослин, зміну клімату і багато інших біди.
Але не рубати ліс не можна, він потрібен для багатьох мети. Який вихід
пропонуєте ви з ситуації, що склалася?
Чому лікарі рекомендують споживати великі дози вітамінів для
профілактики і лікування простудних захворювань? Чому важливо знати
зміст білків, жирів і вуглеводів в різних харчових продуктах і кількість
енергії, що утворюється в організмі при їх використовуванні?
Даний прийом примушує учнів відчути не тільки значущість матеріалу,
але і причетність до явища.
Висновки. Цінність дидактичної гри визначають не за тим, яку реакцію
вона викличе з боку дітей, а за ефективністю у вирішенні того чи іншого
завдання кожним учнем.
Результативність дидактичних ігор залежить від систематичного їх
використання та цілеспрямованості програми ігор у сполученні із
звичайними дидактичними вправами. Наприклад, у вирішенні проблеми
розвитку пізнавальної активності необхідно вважати головним завданням
розвиток самостійності мислення учня. Це означає, що необхідні такі групи
ігор та вправ: які формують уміння виділяти основні характерні ознаки
предметів, порівнювати та зіставляти їх; по узагальненню предметів за
певними ознаками; у процесі яких у молодших школярів розвиваються
кмітливість, швидкість реакції та всі необхідні якості для успішного
оволодіння навчальним матеріалом. Складання програми таких ігор турбота кожного вчителя.
Для вчителя важливо зрозуміти, що дидактичні ігри в школі – перш за
все повчальні, вони повинні прикувати нестійку увагу дитини до матеріалу
уроку, давати нові знання, примусити напружено мислити.
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Україна, м. Кривий Ріг

Патріотичне виховання на уроках історії України крізь
призму розвитку критичного мислення учнів шляхом
опанування історичних джерел
Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо,
і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути
(В’ячеслав Липинський)
Нові вимоги до виховання підростаючого покоління ставлять перед
педагогічною наукою завдання визначення основних засад зміни навчальновиховного процесу. Одна з основних вимог – зосередження уваги
насамперед на особистості, розвиткові її інтелектуальних і моральнодуховних якостей. Учні в школі мають оволодівати основними науковотеоретичними засадами, які б кожному школяреві розкривали, що таке
цінності, зокрема національні, і яка їх роль у житті як окремої особистості,
так і всього народу, держави [1, с.2].
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Обов’язок кожної людини – пізнавати історію свого народу, бо це
пізнання є дороговказом для майбутнього життя. Не все у діяльності наших
князів та гетьманів було достойне для прикладу нащадкам. Але історію
переписати неможливо і ми повинні усе приймати таким, яким воно було.
Це наше минуле і нам є чим пишатися [9, с.3].
Патріотизм, національна свідомість є тими чинниками, що визначають
моральну та соціальну сутність людини і від яких залежать доля і сам факт
існування її народу. Саме ці особистісні якості постійно були об’єктом
експансії різних «теорій» і практичних дій з духовного поневолення,
асиміляції українського етносу. Ці та інші деформаційні процеси суспільних
відносин, системи освіти та виховання, відхід від загальнолюдських
цінностей, порушення зв’язку людини з духовними традиціями свого народу
зумовили зниження рівня, а то і повну втрату частиною громадян своїх
патріотичних якостей [3, с.9]. Патріотичні почуття мають стати головним
стабілізуючим чинником українського суспільства. Від того, наскільки
широко патріотичним почуттям буде пройматися молодь, залежатиме і
міцність Української держави [3, с.10].
Як відомо, джерело патріотизму кожного народу коріниться у його
багатовіковій історії. Тому уроки історії України є унікальним полем для
виховання почуття патріотизму, громадянськості і національної
самосвідомості української молоді.
Володимир Винниченко у своєму «Щоденнику» писав: «Читати
українську історію треба з бромом, – до того боляче, досадно, гірко, сумно
перечитувати, як нещасна, зацькована, зашарпана нація тільки те й робила за
весь час свого державного (чи вірніше: півдержавного) існування, що
одгризалась на всі боки: од поляків, руських, татар, шведів. Уся історія –
ряд, безупинний, безперервний ряд повстань, війн, пожарищ, голоду,
набігів, військових переворотів, інтриг, сварок, підкопування… Паршиві
шанолюбці, національне сміття, паразити й злодії продають Україну на всі
боки: хто більше дасть. Нащадки прадідів поганих повторяють погані діла
дідів-поганців. І розшарпаний, зацькований народ знову безпомічний жде,
якому панові його оддадуть… Ні, ні, української історії читати без брому,
без валеріанки або без доброї дози філософського застереження не можна»
[4, с.3]. Залишається лише додати: українську історію треба читати з
патріотизмом. Спробуємо проілюструвати це на конкретних прикладах.
Семикласникам завжди цікаво вивчати воєнно-політичну діяльність
перших київських князів, особливо – в ігровій формі. Тому для вивчення
патріотичних почуттів перших князів Русі-України та з метою порівняння
їхньої діяльності учням можна запропонувати вірші про історичних
постатей [Таблиця 1].
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Таблиця 1. Відображення діяльності перших київських князів у віршах
Князь Олег
Князь Ігор
Князь Святослав
(882 – 912 рр.)
(912 – 945 рр.)
(964 – 972 рр.)
Його боялись й шанували
Жінку мав за оберега,
Цей всім відомий
За силу і свої й чужі,
У столиці панував,
князь поважний
І «віщим» князя називали
Сином віщого Олега
В наметах з військом
За те, що мав все до душі:
Київ князя називав.
проживав.
Удачу, щастя, що завгодно…
Був хоробрим і
І все життя своє
Як здобич вабили світи.
відважним
відважно він з
Хоробрим лицарем народним
Цей слов’янський
ворогами воював.
Олега кликали завжди.
властелін.
Та не раптово йшов
Князь чоловіком був хорошим
Часто гордо і поважно
війною,
І дипломатом мудрим був.
Виступав в походи він. А слав гінця: «Іду на
Від цісара великі гроші
Владу міцно вмів
вас!
За місто Царгород здобув.
тримати
Хто хоче битися зі
Свій причепив на брамі щит.
У руках своїх й тому
мною,
Та якось сивий ворожбит
Звали здібним і
Той хай готується
Сказав, що згине від коня.
завзятим
щораз!»
Й одного сонячного дня
Й поклонялися йому.
В боях запеклих міг
Гадюка в ногу упилась.
Переходи були вдалі,
розбити
І ворожба ота збулась [5, с. 45].
Й князь пішов на
Болгарів, греків і
Цареград,
хозар.
Але кинули повсталі
Не знав, що з князем
На слов’ян вогненний
цим робити
град.
Хоробрий
Від усіх племен поляни царгородський цар.
Позбирали данину.
І свою рідну РусьЗаплатили й деревляни країну,
І, притому, не одну
Як матір, над усе
[5, с. 45].
любив [5, с. 44].
Учням 9 класу під час вивчення теми «Включення українських земель до
складу Російської імперії» доцільно поставити питання «Чи була Україна
російською колонією?» та запропонувати проаналізувати наступне джерело:
«Історик К.Харлампович у своїй відомій праці «Малороссийское влияние на
великорусскую церковную жизнь» наводить дані, згідно з якими майже всі
єпископські посади в російській церкві у ХVІІІ ст. обіймали українці.
Майже усі викладачі Московської слов’яно-греко-латинської академії були
вихованцями Києво-Могилянської академії. Російську літературу до
середини ХVІІІ ст. ледь не наполовину творили випускники українських
колегій. О.Безбородько був канцлером імперії Катерини ІІ. Першим
міністром освіти також був українець – П.Завадовський. Значним був вплив
козацької старшини при дворі імператриці Єлизавети» [2, с.10].
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Опрацювавши історичне джерело, учні можуть зробити висновки про
високий рівень викладання у Києво-Могилянської академії, значення
українських церковних ієрархів та роль української інтелігенції в
культурному поступі на території Російської імперії у ХVІІІ ст. Варто
наголосити учням на тому, що, незважаючи на відсутність самостійної
держави, в умовах жорсткої колонізаторської політики, українці змогли
досягти вагомих успіхів на освітянській і релігійній ниві, а українська
інтелігенція мала значний авторитет у Російській імперії.
На уроках історії України в 11 класі під час вивчення теми «Україна в
роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)» школярам можна поставити
дискусійні питання: «Чи можна говорити про патріотизм українців у роки
війни?», «Як ставилася радянська влада до українського патріотизму в роки
війни та по її завершенні?». Для пошуку відповідей на поставлені питання
пропонуємо проаналізувати наступні джерела:
Джерело №1. З книги Абдурахмана Авторханова «Імперія Кремля» про
наслідки війни для українців (1945р.). За офіційними радянськими даними,
українські втрати відносно перевершують навіть втрати Росії. Ось дані: за
час радянсько-німецької війни було знищено матеріальних цінностей на всій
окупованій території СРСР на суму 679 мільярдів рублів, з них на частку
України припадало 285 мільярдів. Однак жахливі були людські втрати: на
війні Україна втратила 15% свого населення. З них 4,7 мільйона осіб не
повернулися з війни, а 1,5 мільйона осіб цивільного населення України були
знищені нацистами. Але ніхто ще не порахував, скільки ж мільйонів
бандерівців Сталін загнав у табори, тому що весь український народ у його
очах складався суцільно з самих бандерівців [6, с.299].
Джерело №2. З книги Абдурахмана Авторханова «Імперія Кремля» про
проблеми сільського господарства (1963р.). Другий штучний голод в Україні
Сталін організував, за свідченням Хрущова, після війни. Коли Хрущову
почали докоряти, чому ми закупляємо хліб на Заході, тоді як при Сталіні ми
вивозили його в інші країни, незворушний Хрущов відповів на червневому
пленумі ЦК (1963 р.): «При Сталіні і Молотові ми вивозили хліб за кордон, а
радянські люди пухли і помирали з голоду». Вивозили за кордон, звичайно,
український хліб, і помирали з голоду теж українці. Це було покарання
мстивого Сталіна за те, що українці, як він вважав, у час війни не виявили
достатнього ентузіазму на захист його тиранічного режиму [6, с.302].
Висновки. Кожне наступне покоління сприймає свою історію на основі
тих світоглядних цінностей, які визначають його ставлення до навколишньої
дійсності. З плином часу майбутнє ніби втручається в осмислення минулого,
змінює вимір та оцінки подій минувшини [7, с.3].
Патріотичне виховання на уроках історії можна розглядати як основу
духовного розвитку особистості, складову частину національного світогляду
і поведінки молодої людини щодо ставлення до рідної країни, до всіх націй і
народів; це виховання любові до Батьківщини, відданості їй, активної
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співпраці, спрямованої на примноження трудових традицій, звичаїв свого
народу [8, с.24].
Формування патріотизму на уроках історії неможливе без розвитку
навичок критичного мислення шляхом опанування історичних джерел. Саме
робота з різними історичними джерелами дає змогу школяру осягнути
історію України у загальносвітовому контексті, зрозуміти її локальний вимір
та регіональні особливості, взаємозв’язок з історичним минулим інших
народів. Подібні співставлення та проведення історичних паралелей сприяє
формуванню не лише суто патріотизму як явища загальновідомого, але й
утвердженню українського патріотизму як однієї з визначальних складових
виховної мети уроків історії України в школі.
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Гуманізація освіти і формування еліти суспільства
Нагальною потребою розвитку сучасного українського суспільства є
гуманізація освіти, яка полягає в переорієнтації ціннісних настанов,
нормативних регуляторів, цілей та завдань навчально-виховного процесу.
Основою освіти мають бути інтереси кожної людини, особи. Така орієнтація
вимагає створення необхідних передумов для розвитку усіх творчих
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здібностей студентів: гармонійний розвиток їх інтелектуальних,
професійних, естетичних і моральних якостей. Отже, задача вищої школи –
готувати не просто фахівця у вузькій галузі, а особистість. Пріоритетним
завданням вищої школи на даному етапі розвитку України, є формування
еліти суспільства, творчої меншості, здатної очолити прогресивний розвиток
країни. Нації не можуть існувати без національної самосвідомості, без
національної ідеї, яку генерує, підтримує і живить саме інтелігенція. За доби
поширення комп’ютерних технологій особливого значення набуває
інтелектуалізм, евристика, наявність певних духовних цінностей. Це
завдання виконує інтелігенція. Її місія у житті, України та інших країн і
народів є дуже важливою.
У прадавні часи Платон запропонував ідею ідеальної держави, правління
якої мало б здійснюватись аристократами духу – філософами. Ця ідея і
сьогодні є актуальною, оскільки у будь-якій галузі людської діяльності – в
науці, культурі, бізнесі – існують певні групи людей, які в силу своїх
природних здібностей та наполегливої праці демонструють видатні якості та
стають провідними взірцями у своїй сфері. Такі особистості своїми
досягненнями та ідеями здатні згуртувати навколо себе маси і вести їх за
собою. Ось тут і виникає питання: куди поведе за собою маси та чи інша
еліта? Слід враховувати, що не кожна еліта дійсно веде до прогресу і
проблема, на наш погляд, полягає у першу чергу в тому, на яких засадах
виховувати, плекати еліти українського суспільства. Адже еліта, як провідна
сила, конче потрібна Україні в усіх сферах діяльності і на всіх напрямках
розвитку: у політиці, в науці, культурі.
Високий рівень освіченості, уміння генерувати ідеї, бачити перспективи
та наслідки їх розвитку і впровадження є необхідними якостями сучасної
еліти, але є ще одна дуже важлива річ – еліті імперативно має бути
притаманна інтелігентність. Еліта, не обтяжена клопотом про країну, її
народ, яка ставить на чільне місце власний зиск – ігноруватиме національні
інтереси, порушуватиме принципи демократії, сприятиме утвердженню
авторитарності. Інтелігенція та інтелігентність – споріднені поняття, але
якщо перше характеризує певну соціальну верству у суспільстві, то друге
означає спосіб життя, сприйняття світу і його проблем, що виражається у
небайдужості до чужого горя, апріорній доброзичливості, намаганні
служити принципам добра і справедливості, гуманізму. Інтелігентність це
здатність до розуміння, сприйняття, толерантне ставлення до оточення.
Порозуміння між людьми, різними народами є найціннішою і
найнеобхіднішою потребою для людства [1, c.2].
Інтелігентність має бути імперативною рисою політичної еліти, а
основним критерієм її діяльності повинно стати благо людини. Тоді і не
буде потреби шукати національну ідею.
Інтелігентність, як правило, формується родиною і школою (середньою
та вищою). Гуманізація освіти істотно допомагає у формуванні
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інтелігентності. Особливу, провідну роль в цьому процесі відіграють
гуманітарні, суспільствознавчі науки. Саме тому, значне скорочення
навчальних годин із фундаментальних суспільних наук, що відбувається
зараз у вищій школі – це істотний удар по вихованню інтелігентності
майбутньої еліти України. Яким би чином не змінювалася парадигма вищої
освіти, до яких би процесів ми не доєднувалися – процес професійної
підготовки фахівців у вишах має бути одночасно і процесом виховання
громадянськості, елітарності та інтелігентності.
Майбутнє людства не тільки технічна чи наукова проблема, це етична
проблема. Необхідно істотно підвищити рівень моралі та духовності
суспільства, щоб спрямувати майбутній технічний прогрес у благотворне
для усіх людей русло. Якщо цього не зробити, гіпертрофований розвиток
техніки призведе до соціального варварства або взагалі до тотального
розпаду і загибелі людства [2, c.5-6]. Є сенс розпочати процес
універсалізації різноманітних спеціалізацій, щоб надати можливість
майбутнім фахівцям скласти загальну картину світу. Важливим кроком на
цьому шляху є постійна адаптація теоретичних знань гуманітарних наук до
реалій повсякденного життя. Було б доречно залучати до виховання
майбутніх еліт істинно духовних людей. На жаль, такі люди вкрай рідко
потрапляють до кола теперішніх еліт. І не тільки тому, що у них немає
певної кількості грошей. Скоріше, справа у тому, що вони там небажані, як
священик-на бенкеті під час чуми. На жаль, такі аристократи духу не
прагнуть опинитися серед жодної з еліт саме через відчуття марності там
свого перебування. Проте, саме істинно духовні люди могли б допомогти
підростаючому поколінню усвідомити одну важливу річ – людина має нести
відповідальність за свої думки. Треба істотно змінити якість мислення
молодої людини, основним завданням якої має бути не стільки
пристосування до реалій суспільного життя, а й прагнення до найповнішої
самореалізації, творчого пошуку, та віддавання усього найвищого,
найліпшого на що здатен [3, с.69].
Формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості не
відбувається автоматично. Треба докласти значних зусиль для реалізації
творчого потенціалу кожного студента, для пробудження його моральнодуховного удосконалення, розуміння своєї причетності і відповідальності за
долю країни, за життя суспільства і своє особисте. Такий підхід у
навчальному процесі повинен бути притаманним всім навчальним
дисциплінам, та понад усе – суспільно-гуманітарним, які надаючи певну
сукупність знань, поглядів, та оцінок суспільного життя, сприяють
формуванню особистого ставлення студента до поточних процесів.
Інтелігентність у вихованців може сформувати тільки інтелігентний
вихователь (викладач). Але ж і для інтелігентності викладача потрібні певні
соціально-політичні умови: відповідний соціальний статус у суспільстві,
який би не тільки декларувала, а й підтверджувала влада, можливість
205

безперервного підвищення професійного рівня та культурного збагачення,
реальна оцінка праці і визнання заслуг перед суспільством, створення
нормальних умов праці, відпочинку і підтримки здоров’я. Взірцем
інтелігентності для викладача є інтелігентність влади. Інтелігентність, як
порозуміння і сприйняття проблем суспільства, діяльність на благо людей
без розрахунку на особисті дивіденди, повинна стати основним законом
влади на всіх рівнях. Тоді і люди зрозуміють, що ця влада народна, вона
інтелігентна, вона є дійсно елітою, найкращою, найпередовішою частиною
суспільства, на неї треба рівнятись. А педагоги всіх рівнів від школи до вузу
зможуть із щирим серцем пропагувати інтелігентність – складову
демократизації українського суспільства.
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Development of information culture of students on
foreign language lessons
The present stage of development of society is called informational or postindustrial. Information acquired strategic importance, the new sources of
information have developed. Professional activity has a pronounced information
direction. To manage the information flow and to create new information, the
expert should have a high level of formational culture. On the one hand, a culture
of information refers to information the aggregate of opportunities that are
available to one skilled in any field of activity at the time of the development of
civilization, as culture is the result of human activity, it is the generalized
experience of previous generations. On the other hand, information culture can
mean an individual experience for the development of the existing level of
knowledge allows a person to freely navigate in the Information Space to
participate in its development and to promote information interaction. Some
authors examine the criteria of information culture of human:
 to formulate their information needs adequately;
 to search for the right information in the information resources;
 to process information and create a new one;
 to make an adequate selection and evaluation of information;
 to have computer knowledge and communicate via the Internet.
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These criteria should be based on awareness of the role of information in
society, knowledge of the laws of the information environment and an
understanding of their place in it, possession of new information technologies. In
the development of the information culture are the following levels: 1) cognitive
level - knowledge and skills; 2) emotional- valued – the installation, evaluation,
relationship; 3) behavioral – real and potential behavior.
Of great importance in the formation of information culture is education,
which is designed to prepare a new specialist, the ability to deal with large flows
of information. Each academic discipline has a corresponding approach and its
pedagogical possibilities for the development of information culture of students.
Academic discipline "Foreign Language" occupies a special place: it allows
students to develop not only linguistic skills but also enrich the professional
knowledge, develop general logical skills as a universal ability to work with
information, text. As a means of acquiring new professional knowledge, foreign
language serves as a means of building a culture of thinking of students, forming
the intellectual skills of the future specialist. Speaking about the development of
intelligence, it is usually taken to trace a person's cognitive development through
adolescence, suggesting that at this age, this function has reached a level of
maturity. However, the intellectual development continues throughout the life
cycle. Youth is an important stage of development of mental abilities: rapidly
developing creative thinking, the ability to generalize, increases the capacity for
abstract thought. During this period, the more important becomes the ability to
search for the original, non-stereotyped decisions, the implementation of their
worldview, achievement of life goals. A freshman university students increasingly
demonstrate the level of development of their memory and less thinking. Rote
memorization and reproduction of the information provided is often less difficult
than understanding and transfer the contents read. Acquired in the course of
studying a foreign language foreign language skills – to express their views, to
inform, to demonstrate the ability to allocate the main thing, to generalize, to
make conclusions, to convince, the ability to construct a message correctly , to
write a summary, an abstract, a letter, a report in a foreign language – contribute
to the formation of the ability to create new information as a mother and a foreign
language. Thus, the specificity of a foreign language as a school subject that along
with the deepening of professional knowledge can ensure the formation of
cognitive skills, because most attention to foreign language lessons given to work
with the text as a universal source of information. The text is a sequence of
connected between the sense sentences, formed in order to designate a certain
segment of reality. The connection is determined by the subject of the text. The
theme of the text consists of several sub-topics. Replacing each other, sub-themes
are the information and details of the text. Subordination of the sub-themes of the
text and the theme of the complex interaction between them provide the unity of
the text. The theme of the text is the center of its approach connecting threads.
The theme of the text is not directly given, it concentrates the general content of
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the text realized in words. In order to understand the text, it is necessary to define
its subject. This can help the so-called strong text – the title, the beginning and the
end. The titles (names) delimit texts from each other, but, in delimited function,
they reflect the opinion of the author of the text placed in its information in a
concentrated form and transmit the text of the main theme, which is specified in
the beginning and the end of the text. Isolation of the strong position of the text
and understanding contribute to the rapid recovery of not only content, but also
the evaluation of information, the author's attitude to reporting material. Thus, the
strong position of the text (beginning, end, title) are the first semantic landmarks
in the work on the text. In that case, if the text does not have a title, you need to
pay attention to the keywords. They are connected with the subject and text, along
with strong positions are semantic orientations. The keywords woven into
different syntactic links form a semantic structure as a suggestion. With the help
of connectors, connecting words, sentences form a "unit of meaning" a higher
level – paragraph. Texts from different spheres of communication (scientific,
popular scientific, journalistic, artistic) have the same composition: introduction,
setting out the particular position; the bulk of the deployed position as set out in
the preamble; conclusion.
The text can also contain non-verbal information: numbers, drawings,
diagrams, pictures, tables. They contain important information and serve as a
support for the understanding of the text. Text as a whole has not only
communicative, but also pragmatic function: to induce to take the point of view of
the sender information. Proper organization of the text in the classroom for
foreign language skills allows you to create semantic processing, interpretation
and memorization of training material. It is important that skills generated when
working on the foreign text students can transfer to wear on any information
which they encounter in various spheres of life.
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Правова компетентність у професійній підготовці
майбутніх інженерів
Особливістю духовного розвитку українського суспільства є
"звільнення" правової свідомості і правової культури від ідеологічних
штампів та стереотипів. Правова свідомість певною мірою відходить від
політики і набуває культурного феномена. Правова компетентність, отже,
починає дедалі більше включати в собі якості, що характеризують певну
універсальність особистості – здатність "розбиратися в усьому", уміти
знайти, зорієнтуватися в нових явищах, технологіях тощо.
Крім того, правова компетентність виявляє себе на соціальнопсихологічному рівні людини як особистості, громадянина. Правова
компетентність сприяє утвердженню почуття власної гідності, упевненості,
активної життєвої позиції, патріотизму. Можна виокремити фактори,
найбільше впливають на процес формування свідомості молодого
спеціаліста і як структурний елемент її свідомості – компетентність. До них
належать:
– формування спеціаліста як інтелігента, громадянина;
– орієнтування в сучасному інформаційному просторі;
– наявність практичних навичок, умінь, досвіду використання сучасних
технологій (правова компетентність містить обов'язковий елемент технічної
грамотності);
– здатний приймати самостійні рішення, брати на себе правові обов'язки.
Відтак, глибоке засвоєння своєї спеціальності повинно поєднуватися з
широким кругозором, культурою, навичками роботи в інформаційному
просторі, умінням знаходити інформацію, знаннями і досвідом, що дозволяють відрізняти інформацію цінну, об'єктивну, наукову від підробок.
Поняття правової компетентності має два аспекти. Перший – це правові
пізнання й досвід їх використання. Другий – можливості дії, надані цій особі
як спеціалісту в цій галузі, як офіційній особі, яка обіймає певну посаду. На
нашу думку, дослідження правової компетентності повинно здійснюватися
не тільки на стику двох форм свідомості: професійної і правової, а й
відповідних їм форм мислення. Вивчення поняття правової компетентності,
розгляд питання її формування повинні здійснюватися в безпосередніх
умовах, в яких виникають вимоги правової компетентності.
Людина по-іншому входить у сучасну культуру, інтелектуальне життя.
Зміни зачепили й процес її мислення. Для неї стали характерними такі риси,
як відрив від культури, утилітаризм, прагматизм, технологічність,
формалізм. Якщо раніше можна було характеризувати людину як
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"начитану",
то
сьогодні
більш
придатним
терміном
буде
"поінформованість". Від інженера в недалекому минулому вимагалося
знання всіх виробничих операцій, уміння самому усувати будь-які
неполадки. Сьогодні багато операцій виконують машини, для створення
якоїсь моделі, вирішення завдання необхідно тільки натиснути відповідну
кнопку. Пошук помилки, несправності не здійснюється – схема, деталь і т.д.
просто викладається і замінюється новою. Тому суттєвим елементом
компетентності будь якій галузі знань, як гуманітарних, так і наукових,
технічних стало не вміння самостійно вирішувати якесь завдання а бути
поінформованим про те, де й як можна швидко й кваліфіковано отримати
відповідь, багато в чому компетентність визначається вмінням
користуватися інформацією. У цілому під "компетенція" ми розуміється
здатність застосовувати знання, уміння й особистісні якості для успішної
діяльності в певній галузі. Динаміку формування правової компетентності
індивіда можна визначити таким чином: правова освіта, правова культура,
правова освіченість, правова навченість, правова розвиненість.
Узагальнюючи ми доходимо висновку, що подальше дослідження відбуватиметься з метою виявлення особливостей формування правової
компетентності майбутніх інженерів.

Олійник О.М.,
викладач кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Україна, м. Кам’янець - Подільський

Коректне використання інформаційних технологій в
процесі організації театрально-ігрової діяльності
дітей старшого дошкільного віку
Наше сьогодення характеризується стрімким розвитком інформаційних
та комп`ютерних технологій, які складають невід`ємну частину
повсякденного життя людини. В сучасному світі дитину практично з
народження оточують різноманітні технічні гаджети, які приваблюють її.
Інформаційні технології, являються важливим фактором збагачення
інтелектуального та емоційного розвитку дитини, каталізатором розвитку її
творчих здібностей, проте в жодному випадку не мають замінювати
спілкування дитини з дорослим.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільній
освіті стає все більш актуальним, оскільки дозволяє засобами інформаційнокомунікаційних технологій, у доступній, привабливій ігровій формі, досягти
нової якості знань, забезпечує високу пізнавальну активність дітей.
Можливості сучасного комп`ютера дозволяють підвищити мотивацію дітей
до отримання та прискореного засвоєння нових знань, максимально
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ефективно реалізувати розвиток здібностей дитини, підсилити творчу
складову навчальної діяльності дошкільнят.
Наявний досвід свідчить про те, що використання інформаційних
технологій обумовлено соціальною потребою в підвищенні якості навчання,
виховання дітей дошкільного віку. Вітчизняні та зарубіжні дослідження
використання інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільних
навчальних закладах доводять особливу роль комп’ютера в розвитку
інтелекту та загальному гармонійному розвитку дитячої особистості
(дослідження С.Л. Новоселової, Р. Петку, І. Пашеліте, Р.П. Петку) [1, с.6].
До провідних психолого-педагогічних проблем, вирішити які покликана
сучасна система дошкільного виховання, відносять розвиток здібностей
особистості до творчої самореалізації (Б.Г. Ананєв, І.С. Кон, О.Н. Леонтєв,
А.В. Петровський, М.Г. Ярошевський) та формування потреби в самореалізації (Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, О.М. Леонтєв, А. Маслов) [5, с. 95].
Різноманітні форми та багатогранність театралізованої діяльності
виступають домінантою в освітньому процесі дошкільного навчального
закладу й стимулюють розвиток творчої особистості. Різнобічний вплив
театралізованих ігор на дитячу особистість дає змогу використовувати їх як
ненав’язливий педагогічний засіб [3, с.112].
На сучасному етапі зростає необхідність в інноваційних педагогічних
технологіях мистецько-естетичного спрямування, які допоможуть розкрити
та розвинути творчий потенціал дитини. Підкреслимо значущість створення
спеціальних умов, які сприяють успішній творчій самореалізації дитини:
– атмосфера зацікавленості, психологічного комфорту та емоційної
безпосередності як на організованих так і самостійних видах
життєдіяльності ;
– театрально-ігрове середовище, яке сприяє комплексному впливу на
емоційно-чуттєву сферу дошкільника;
– врахування вікових і психофізіологічних особливостей розвитку;
– надання свободи вибору виду діяльності та тривалості зайнятості
дитини;
– ненав'язлива, доброзичлива допомога з боку дорослого [4, с.62].
Використання медіаресурсів з метою виховання та розвитку творчих
здібностей дитини, формування її особистості, збагачення пізнавальної
сфери дошкільників дозволяють розширити педагогічні можливості
вихователів, створюють базу для активізації дітей, що в свою чергу дозволяє
дитині проявити себе, ширше розкрити яскравий, творчий власний
потенціал [2, с.28].
Упровадження інформаційних технологій в систему дидактичних засобів
дошкільного закладу стає позитивним фактором збагачення різних сфер
розвитку дитини. Але, безперечно, сам комп'ютер нічого не вартий без науково
зваженої, психологічно обґрунтованої загальної концепції його використання.
Безсумнівно, успіх комп'ютеризації дошкільної освіти залежить насамперед від
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коректного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній
процес, компетентності спеціалістів, які беруться за впровадження даних
технологій, від якості методики їх застосування.
Інформаційні технології розглядаються як комплекс навчально-методичних
матеріалів, технічних інструментів, а також система наукових знань в
навчальному процесі, формах і методах їх застосування для вдосконалення
педагогічного процесу (Ю.М. Горвіц, І.Г. Захарова, С.Л. Новоселова,
Е.С. Полат, A.B. Шатрів) [2, с.95].
Застосування ІКТ докорінно змінює роль і місце педагога й дитини в
навчальному процесі. У такій моделі вихователь перестає бути просто
«ретранслятором» знань, а є співтворцем сучасних технологій навчання.
Важливими складовими інформаційної підготовки педагогів є вміння
коректно застосовувати комп’ютерні засоби в практичній роботі з дітьми,
аналізувати їхній зміст, технічну реалізацію, критично оцінювати
можливість дитини самостійно працювати з ними тощо.
Коректне включення інформаційно-комунікаційних технологій в освітній
процес дошкільного навчального закладу. Критеріями коректного
використання інформаційних технологій в освітньо-виховний процес з
дітьми дошкільного віку вважаємо:
– уміння адекватно формулювати педагогічну потребу в інформації;
– оновлення знань про можливості застосування інформаційних
технологій у професійному і загальнокультурному середовищі;
– професійна мобільність і адаптивність в інформаційному суспільстві;
– ефективне здійснення пошуку потрібної інформації;
– уміння адекватно відбирати й оцінювати інформацію, переробляти
інформацію і створювати, відповідно віку дітей, нову;
– узгодженість у постановці й послідовному рішенні педагогічних задач з
використанням засобів інформаційних технологій;
– оцінювання навчально-розвивального ефекту інформаційного
засобу;
– оптимальне використання інформаційних технологій;
– дотримання гігієни використання інформаційних технологій.
Підсумовуючи вищеозначене, маємо підстави для висновку про те, що
театрально-ігрова діяльність може стати потужним емоційно забарвленим
засобом гармонійного розвитку дитини за умови професійного поєднання та
доповнення сучасної педагогічної діяльності оптимальним використанням
мультимедіаресурсів, які в жодному випадку не замінюють живого спілкування
вихователя з дітьми. Сучасним педагогам необхідно вивчати можливості
використання та коректного впровадження інформаційних технологій в
практичну діяльність з дітьми дошкільного віку, що дозволить
модернізувати навчально-виховний процес, підвищити ефективність,
мотивувати дітей до творчої діяльності.
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Вимоги до організації виховної роботи
у вищому навчальному закладі
Постановка наукової проблеми та її значення. Одним з пріоритетних
завдань, які ставляться перед вищими навчальними закладами, є створення
умов для виховання таких якостей майбутнього фахівця, як високий
професіоналізм, активність, мобільність, діловитість, відповідальність,
працелюбність тощо. Вирішення окресленого завдання можливе за умови
ефективної організації виховної роботи зі студентами.
Про принципово нові підходи до організації виховної роботи
наголошується у Законі України «Про вищу освіту», Державній
національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), Національній
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції національного
виховання студентської молоді та ін. Так, у Концепції виховання дітей і
молоді в національній системі освіти зазначається, що вищі навчальні
заклади мають здійснювати підготовку свідомої національної інтелігенції,
сприяти оновленню та збагаченню інтелектуального генофонду нації, що
забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів. Це
повинно бути досягнуто через формування «Я» – концепції людини-творця
на основі самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення
студентів [2, с.3].
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У сучасній педагогічній науці спостерігається значний інтерес до
проблем організації виховної роботи у вищих навчальних закладах.
Ефективність організаційних форм та методів виховної роботи вищого
навчального закладу вивчали М. Болдирев, М. Кобзєв, Л. Кондрашова,
В. Страхов та інші; проблема організації виховної роботи зі студентами
різних типів навчальних закладів висвітлюється у поглядах А. Бойко,
Б. Бриліна, С. Вітвицької, С. Карпенчук, О. Киричука, Г. Тарасенко.
Специфіка виховної роботи вищого навчального закладу аналізується у
дослідженнях Л. Байкової, О. Божко, Л. Бєлової, О. Білик, В. Волкової,
В. Караковського, О. Кондратюк, С. Полякова, Г. Троцко, М. Удовенко та
інших.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів
дослідження. Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що
поняття «виховна робота» вченими трактується по-різному, а саме як:
процес організації масових і групових форм роботи; система виховних
заходів (Л. Бєлова); особистісно орієнтована педагогічна взаємодія суб’єктів
виховання, метою і мірою ефективності якої є особистісний і професійний
розвиток молодої людини, формування у неї рис громадянина держави
(І. Соколова).
Здійснений аналіз наукових джерел та власний досвід роботи у вищому
начальному закладі дозволив нам визначати виховну роботу як систему
заходів, здійснюваних суб’єктами педагогічної взаємодії, спрямованих на
формування високоморального, творчого, інтелігентного, конкурентноспроможного фахівця та громадянина.
Ефективність виховної роботи залежить від дотримання певних вимог до
її організації. Насамперед, організація виховної роботи у вищому
навчальному закладі передбачає безпосереднє планування системи виховних
заходів. Необхідним є відповідність плану виховної роботи потребам,
можливостям та інтересам студентів і викладачів; відповідність змісту, форм
і методів організації виховної роботи завданням, які визначені планом
виховної роботи; відповідність співпраці суб’єктів виховної роботи
поставленій меті; відповідність спрямованості виховної роботи формуванню
в студентів компетентностей людини та громадянина України; узгодженість
планів роботи факультетів (інститутів) з програми та концепціями виховної
роботи у ВНЗ, їх відповідність загальнодержавним програмам та ін. Отже,
однією з основних вимог до організації виховної роботи є чітке її
цілепокладання та планування.
Важлива роль в організації виховної роботи у вищому навчальному
закладі відводиться її суб’єктам. Аналіз педагогічної літератури та досвід
практичної діяльності свідчить, що суб’єктами виховної роботи вищого
навчального закладу є професорсько-викладацький склад загалом, та
куратори академічних груп зокрема; студентські академічні групи,
об’єднання студентів за інтересами; профспілковий комітет закладу і
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профспілкове бюро факультетів/інститутів; органи студентського
самоврядування і самі студенти. Вагому роль в організації виховної роботи у
вищому навчальному закладі ми відводимо заступникам деканів з виховної
роботи, кураторам академічних груп, які спільно з органами студентського
самоврядування скеровують зміст, форми і методи виховної роботи,
сприяють активізації діяльності її суб’єктів.
Здійснення виховної роботи у вищих навчальних закладах на засадах
демократизму
передбачає
використання
виховного
потенціалу
студентського самоврядування, яке є дієвою формою самовиховання. Адже
у студентському середовищі зосереджені потужний інтелектуальний і
творчий потенціал, енергія, прагнення до самоутвердження і самореалізації.
Студентські ради створюються на рівні університету, факультету,
академічної групи, гуртожитків, охоплюючи діяльність всього студентства
університету, що дає можливість гармонізувати життєдіяльність студентів
на засадах демократії ї самоорганізації. Інтегрована діяльність усіх суб’єктів
виховної роботи спрямовується на пошук нових педагогічних технологій, на
визнання пріоритету самовиховання, індивідуальної діяльності, спрямованої
на розвиток їх власного потенціалу [3]. Отже, ще однією вимогою до
організації виховної роботи у вищому навчальному закладі є висока
компетентність її суб‘єктів та використання виховного потенціалу
студентського самоврядування.
Ефективність організації виховної роботи залежить і від вибору
оптимальних форм, методів та засобів виховання студентської молоді.
Варто наголосити, що на сьогодні у системі виховної роботи досить
дієвими є інтерактивні форми і методи (сократівські діалоги, дебати,
моделювання конкретних ситуацій, дискусії у стилі телевізійного ток-шоу
та у формі симпозіуму, метод можливих варіантів «Дерева рішень»,
«Мозкова атака», метод проектів, метод кейсів, тренінг та ін.), які сприяють
залученню всіх її суб‘єктів до постійної, активної взаємодії та вихованню у
студентів демократичності, толерантності у спілкуванні між собою та
іншими людьми.
Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі передбачає
необхідність її реалізації на наступних рівнях: соцієтарному (суспільному,
охоплює вплив на особистість з боку всього суспільства),
інституалізованому (адміністративному, на якому виховання здійснюється у
межах певного навчально-виховного закладу), інтерперсональному
(педагогічному, який характеризується способами індивідуального чи
групового виховного впливу на студентів), інтраперсональному
(самоуправлінському,
на
якому
здійснюється
самовиховання
особистості) [1, с.15]. Зрозуміло, що найбільший педагогічний ефект можна
отримати за умови узгодженості впливів на всіх визначених вище рівнях.
Досвід роботи у вищому навчальному закладі дозволив нам визначити
фактори, що впливають на ефективність організації виховної роботи у ВНЗ,
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серед яких: відповідність мети організації виховної роботи та організації дій
щодо розв’язання поставлених мети і завдань; відповідність соціальної
практики і характеру виховного впливу на студентів; необхідність створення
сприятливого навчально-виховного середовища у ВНЗ; інтенсивність
виховання і самовиховання; активність суб‘єктів педагогічної взаємодії.
Врахування окреслених факторів у виховній роботі є також вимогою до її
організації у вищому навчальному закладі.
Ефективність організації виховної роботи передбачає досягнення
прогнозованого результату оптимальним шляхом з урахуванням витрачених
зусиль та часу і залежить від чіткості визначення мети, змісту, форм
організації, умов функціонування. Отже, якість організації виховної роботи
у вищому навчальному закладі відображає ступінь відповідності результату
поставленій меті.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, у
процесі наукового пошуку нами визначено, що ефективність виховної
роботи зі студентами залежить від дотримання низки вимог, які ставляться
до її організації, а саме: чіткість цілепокладання та планування виховної
роботи у вищому навчальному закладі; ефективність застосованих змісту,
форм і методів її реалізації; висока компетентність її суб‘єктів та
результативність суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії; необхідність реалізації
виховної роботи на таких взаємоузгоджених рівнях як соцієтарний,
інституалізований, інтерперсональний та інтраперсональний; врахування
факторів, які впливають на ефективність організації виховної роботи.
Дослідження не вичерпує означену проблему і передбачає здійснення
наступних кроків, спрямованих на вивчення форм, методів та засобів
ефективної організації виховної роботи у вищих навчальних закладах.
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Використання методів проблемного навчання як
необхідна складова навчального процесу в класах з
профільним вивченням біології
В умовах сучасного науково-технічного прогресу все більшої
актуальності набуває потреба в творчих і високо-компетентних спеціалістах
здатних до вирішення нестандартних завдань. Для підготовки таких
спеціалістів потрібно активно використовувати як, репродуктивні так і
продуктивні методи. Одним з напрямків розвитку творчих та розумових
здібностей особистості являється використання методів проблемного
навчання [3, c.157]. Проблемне навчання – це різновид розвивального
навчання, що є логічно завершеною системою, яка потребує певного
арсеналу методів та прийомів для досягнення навчальної мети. Сутність
проблемного навчання полягає у вирішенні протиріччя між знанням і
незнаннями учня. Ефективність проблемного навчання базується на певному
психологічному підґрунті і зумовлюється властивостями людської психіки.
Особливої актуальності використання даних методів набуває в профільних
класах з поглибленим вивченням природничих дисциплін, зокрема біології.
Актуальність цього обумовлюється цілями профільної освіти та
психологічними особливостями даного вікового періоду [1, c.152-153].
Що стосується вікових особливостей то варто відмітити, характер
провідної діяльності. Провідна діяльність знаходиться в точці біфуркації,
між здобуттям робітничої спеціальністю та навчанням. В даному прикладі
ми розглядаємо провідну діяльність навчання в зв’язку з навчанням в
профільному класі. Тут є певна аналогія з молодшим шкільним віком, але
навчання в даному контексті має якісно інший характер, який базується на
аналітичних і творчих потенціях особистості, учнів більше цікавить сутність
на противагу формі. Звісно це пов’язується з соціальною ситуацією розвитку
і центральним новоутворенням. Таким чином учень має інтелектуальні і
творчі потенції для формування вмінь і навичок як репродуктивного так і
продуктивного характеру. Саме тому в даному віковому періоді ранньої
юності навчальна діяльність повинна проводитися з використанням
проблемних методів навчання [4, c.253-255].
Необхідність використання проблемних методів навчання в класах з
профільним навчанням обумовлюється цілями та завданнями профільної
біологічної освіти. Навчально-пізнавальні цілі: засвоєння учнями знань
основ біологічних наук, досвіду творчої діяльності; формування
загальнонавчальних та спеціальних навчальних умінь (експериментальної,
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дослідницької роботи, самоосвіти), а також умінь і навичок, необхідних для
формування свідомої позиції щодо самовизначення у професійному світі.
Емоційно-ціннісні цілі: формування емоційно-ціннісного ставлення
учнів до природи, людини і суспільства; здійснення громадянського,
гуманістичного, екологічного, естетичного, біоетичного, санітарногігієнічного, трудового та фізичного виховання.
Професійно-оріентовані
цілі:
усвідомлення
учнями цінностей
професійного світу, значущості знань для подальшого навчання у ВНЗ,
особистісна орієнтація на предмети спеціалізації та прагнення
самовдосконалення у знаннєвих аспектах, які є основою майбутньої
професії; свідоме засвоєння системних узагальнених теоретичних знань,
необхідних учням певної профільної спрямованості.
Розвивальні цілі забезпечують удосконалення розумових здібностей
школярів: самостійність та гнучкість мислення; усвідомленість, швидкість,
міцність та глибину засвоєння змісту навчального матеріалу; винахідливість
під час розв'язання і нестандартних завдань; перенесення прийомів
розумової діяльності в нові ситуації; уміння здійснювати зіставлення,
порівнювати, узагальнювати, доводити, робити висновки, конкретизувати,
класифікувати, систематизувати, висувати гіпотези тощо; розвиток
мовлення; розвиток уяви, фантазії, спостережливості; уваги, пам'яті,
почуттів, волі тощо.
Що стосується завдань профільної біологічної освіти, то можна виділити
наступні:
– на світоглядному рівні: здійснення синтезу філософських ідей етичних,
естетичних, моральних норм, цінностей, ідеалів, які стосуються правил
ознайомлення з живими об'єктами;
– на рівні наукової картини світу: розкриття біологічної області наукової
картини природи, показ сфери її взаємодії з фізичною, хімічною, соціальною
картонами світу;
– на рівні методології: ознайомлення учнів з науковими принципами
біологічного пізнання, розвиток гіпотетико-дедуктивного мислення, уміння
висувати та вирішувати проблеми, планувати пізнавальну діяльність;
– на рівні теорії: формування вміння використовувати теоретичні знання
для узагальнення, систематизації, моделювання та прогнозування розвитку
біологічних систем;
– на рівні практики: озброєння знаннями, необхідними для професійної
орієнтації у прикладних сферах біологічних наук, здійснення експериментів
та спостережень [1, c.7-8].
Виходячи з цілей і завдань профільної біологічної освіти вчитель
повинен активно використовувати ряд прийомів і методів серед яких вкрай
важливе місце займають методи розвивального навчання, зокрема і
проблемне навчання. Іншою важливою характеристикою профільної освіти
є те, що рівень навчального матеріалу повинен максимально відповідати
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сучасним тенденціям розвитку біологічної науки, таким чином
приближувати навчальний рівень учнів до наукової творчості. Це гарно
досягається за допомогою проблемного навчання, головна ціль якого в
даному випадку полягає в розвитку наукової творчості та задоволенню
вродженої потреби в дослідженні [3, c.77-78].
Таким чином можемо стверджувати, що проблемне навчання відповідає
завданням та цілям профільної біологічної освіти, а також психологопедагогічним потребам закінчення підліткового вікового періоду початку
ранньої юності. Проблемне навчання в найбільшій мірі сприяє підведенню
шкільної програми до сучасного наукового рівня.
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Философские основы развивающего образования
в российском вузе
Основательное фундаментальное общее и особенно специальнопрофессиональное образование – главный элемент общеизвестного явления,
которое в науке об обществе именуется «социализацией». В самом процессе
становления личности, «как сколько-нибудь полезного члена социального
общества» /М.А. Булгаков/ основными «практическими» критериями
выступают высокий актуализирующий профессионализм и активная
гражданская позиция, соединенная с известной степенью энергичности,
широкого кругозора и общей культуры. Обойтись без всего этого было
физически невозможно во все эпохи писаной человеческой истории.
Сегодня, при невероятном усложнении социальных отношений и
взаимосвязей, феноменальной сиюминутности онтологических составляющих, представить личность как сумму каких-то иных качеств абсолютно
нереально.
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Все мы знаем, что любая образовательная деятельность одновременно
есть деятельность развивающая и саморазвивающая. Стиль, образ и ритм
современного социума почти ежедневно вносит свои коррективы в эту
аксиономическую установку. К сожалению, весьма часто мы наблюдаем
тенденцию крайней несбалансированности двух основных векторов
образовательного процесса, причем, чаще всего, такой дисбаланс /по
многим причинам/ присутствует именно в системе высшего
профессионального образования. Здесь в игру под названием «успеть все за
5-6 лет» выступает такое важное понятие, как «качество образовательного
продукта», вторит ему «качество и культура его потребления». Согласимся,
что от соотношения этих двух начал, форм и уровней их реализации
напрямую зависит содержательное наполнение социализируемого бытия.
Не будем забывать и о «первородных» свойствах индивидуальной
человеческой натуры. Один после относительно непродолжительного
образовательного усилия просто на глазах становится мощным
интеллектуалом с серьезными общекультурными основаниями и такими же
социальными амбициями, а другой и после десятка лет напряженной /или не
очень/ учебы представляет собой лишь слабое подобие первого. Сам собой
возникает вопрос: сколько же и как нужно обучать в вузе, чтобы
потраченные время и средства принесли те максимальные результаты, о
которых мы говорили в начале?
Образовательная деятельность – почти единственный вид человеческой
деятельности, который в силу своей специфики просто обязан быть
одновременно и полезным, и приятным, и легитимным, с точки зрения
общесоциальных установок. В то же время тысячелетия непрерывной
педагогической традиции оставили нам в наследство целый комплекс
малопонятных и почти неизученных до сих пор противоречий, мифов,
советов и «правил», слабосочетающихся с современными реалиями. На
практике проблема выглядит еще острее – «традиция», воспринимаемая как
категорический императив, часто оказывается явно деструктивным
элементом в общей системе целеуказаний и целедостижений. К примеру,
многие знают некую «методологию успеваемости», дошедшую до нас со
времен классического советского образования. Но что она означала на
самом деле и была ли вообще настолько важна для всех практикующих
педагогов, что от умения правильно отчитываться в ее применении часто
зависела судьба самого преподавателя?
Отвечаем: структура всякой методологии вообще представляет собой
достаточно сложно организованную теоретико-аналитическую систему. В
классическом
варианте
существует
пять
основных
уровней
методологического обеспечения какой бы то ни было деятельности. Первые
четыре, не вдаваясь в ненужные здесь детали, являются абстрактновременными контурами, могущими оформить объективную реальность в
необходимые им бытийно-ценностные элементы, при этом первый уровень
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– это чистая философия без каких-либо «отраслевых» примесей; второй –
это базовая стадия, вырабатывающая фундаментальные основы будущей
конструкции; третий и четвертый уровни – подключают смежные
прикладные научные дисциплины и формируют принципы и наставления по
практическому применению. Последняя, пятая стадия представляет собой
самую
активную
фазу
методологических
построений,
когда
непосредственная, конструктивная часть нашего исследовательского
инструментария становится реальной функцией социально важных
действий. Последовательно сменяя друг друга, названные нами стадии в
определенной и хорошо просчитываемый промежуток времени изменяют
окружающую действительность – в нашем случае образовательное
пространство –, причем эти изменения при условии хорошо работающих
функциональных механизмах приобретают циклический характер, действуя
сколь угодно долго. Важность знания этого процесса для специалистов,
практикующих планирование развивающих компонентов высшего
профессионального образования состоит в том, что если мы в своей
повседневной образовательной деятельности оказываемся в конце
методологического цикла, то достижение поставленных целей в вопросах
личностного развития студентов становится гораздо более ощутимым,
нежели в других стадиальных моментах. По наблюдениям социологов,
прошедших специальную мониторинговую подготовку, в среднем в течение
среднестатистического вузовского семестра образовательный процесс
претерпевает три-пять методологических «циклов», что, конечно, имеет
свое субъективное влияние и не только на обучаемых. Хотя в целом
действие образовательно-развивающих методологий усреднено , у разных
студентов
смена
стадий
может
выражаться,
во-первых,
по
продолжительности ощутимого формирующего влияния, во-вторых, по
качеству и количеству усваиваемого учебного материала. Поэтому, в целях
достижения наибольшего эффекта, мы бы советовали планировать
внедрение наиболее значимых с точки зрения формирующего воздействия
образовательных компонентов к моменту, завершающему очередной
методологический цикл. Самым грамотным, с точки зрения методики
планирования, было бы составить максимум «формирования» в самом конце
цикла и продлевать его то количество учебных часов, которое по
возможности будет кратным индивидуальному физическому и
энергетическому циклу обучающихся, который устанавливается путем
наблюдений, собеседований и тестирования. Может показаться, что мы
советуем привлечь к организации учебно-формирующего процесса данные
так называемой «науки» нумерологии, однако это не так. Речь идет об
элементарном
учете личностных
интеллектуально-физиологических
характеристик студентов с целью наиболее эффективного продвижения
формирующего влияния данного образовательного продукта.
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То, что регулярное социолого-психологическое
сопровождение
образовательного процесса в вузе ведет к успеху формирующих
воздействий, известно давно. Благодаря такой поддержке снимаются многие
проблемы, связанные с влиянием субъективных факторов. К чему ведет
невнимание или недооценка их роли, педагогики-практики знают не
понаслышке. По словам экспертов-методологов, распространенное
убеждение, что наиболее формирующий образовательный цикл – это
«семестровый круговорот», верно лишь отчасти. Длительность
развивающего влияния учебного материала является неконстантным
методологически определяемым параметром, так же как собственно
образовательные компоненты, и скорректировать его возможно либо на
этапе планирования, либо в период внедрения инновационной
образовательной модели. Бывают, конечно, практические случаи изменения
нашего параметра под влиянием конкретных внешних факторов, например,
социального заказа. Но в целом «включение» развивающего воздействия
происходит по классической адаптационной схеме.

Журба М.А.,
д.філос.н., завідувач кафедри управління освітою Луганського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
Україна, м. Рубіжне

Синдром емоційного вигорання у педагогічному
середовищі
Культура це область цінностей, спрямованих на створення і збереження
суспільного, вона соціальна за своєю природою, вона його зберігає, «…
чинить опір намаганням цивілізації атомізувати суспільство на
індивіди» [1]. Людина, живучі у просторі культури, живе за формулою: Я
(засіб) інший (мета), на відзнаку від людини воцивілізованої, яка існує за
логікою егоїзму. Моральний, інтелектуальний, науково-технічний, духовнокультурний та економічний потенціал будь-якого суспільства безпосередньо
залежить від рівня розвитку освітньої сфери, і саме представники
педагогічної професії є виразниками реалій свого часу, «ретрансляторами»
культурних надбань людства, «провідниками» у просторі культури.
У складних соціально-економічних обставинах, якими характеризується
сьогодення України, питання збереження та поліпшення здоров’я педагогів
стає усе більш актуальним.
На жаль, представники педагогічної професії характеризуються дуже
низькими показниками фізичного і психічного здоров’я. По даним
дослідників, у третини педагогів показник ступеня соціальної адаптації
дорівнює або нижче, ніж у хворих неврозами (Л. Мітіна). Це зумовлено тим,
що дана професія, поряд з позитивними рисами (творча самостійність,
гуманістичний характер професійної діяльності, багатство соціальних
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зв’язків, можливість задовольнити вищі людські потреби творчі та інше), на
жаль, характеризується ще й негативними проявами (низька заробітна плата,
строга регламентація поведінки і діяльності, великі нервові затрати,
комунікативні перевантаження, низький статус професії у масовому
сприйнятті). Ці фактори безумовно впливають на особистість педагога, його
працездатність, фізичне та психологічне самопочуття.
Взаємовплив професії і особистості визнається більшістю дослідників
(А. Адлер, Дж. Холланд, Д. Сьюпер, К. Гуревич, К. Платонов, Є. Клімов,
В. Бодров тощо).
Взаємодія між особистістю і професією може здійснюватися по двох
основних напрямах:
1) активний вплив людини на професію (зміна способів виконання
діяльності, модернізація знарядь праці та ін.);
2) професія може впливати на особистість, змінюючи і розвиваючи її.
Процес оволодіння професією, на думку А. Адлера, може відбуватися не
тільки конструктивним, але і деструктивним шляхом. Про останній може
свідчити поява професійних деформацій.
Г. Абрамова і Ю. Юдчіц розглядають два основних компоненти
професійної деформації особистості в системі професій «людина-людина»:
синдром хронічної втоми і емоційне вигорання. Д. Трунов пропонує
відрізняти вигорання від професійної деформації. Професійна деформація
відноситься в основному до життя поза роботою. Емоційне вигорання
представляється як втрата контролюючої ролі «Я-професійного» і
впровадження «Я-людського» в область професійної компетенції.
Синдром емоційного вигорання – це реакція організму, що виникає у
наслідок тривалої дії професійних стресів середньої інтенсивності. Це
процес поступової втрати емоційної, когнітивної і фізичної енергії, що
виявляється в симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичного
стомлення і зниження задоволення від виконання роботи.
Педагогічна діяльність один з найбільш деформуючих особистість видів
професійної діяльності (Л. Мітіна, P. Грановська, О. Реан), оскільки серед
багатьох особливостей і труднощів педагогічної роботи часто виділяють її
високу психічну напруженість.
Література
1. Исаев В.Д. Человек в пространстве цивилизации и культуры / В.Д. Исаев. –
Луганск : Світлиця, 2003. – 188 с.
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Заболотняя Т.О.,
учитель русского языка и литературы
Криворожской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №109
Украина, г. Кривой Рог

Формирование речевой деятельности учащихся на
уроках русского языка и литературы
Известно, что примерно 70 – 80% того времени, когда человек
бодрствует, он слушает, говорит, читает, пишет, иными словами говоря,
занимается речевой деятельностью, связанной со смысловым восприятием
речи и ее создания.
Трудно переоценить значение речи в жизни человека и общества в целом
как средства передачи знаний и опыта, накопленного человеком, как
средства духовного развития, воспитания, образования, как средства
установления межличностного и группового контакта, средства воздействия
и влияния друг на друга. Значение речи всегда осознавалось обществом, и
поэтому вопросам развития речи детей неизменно во всех известных
системах дошкольного и школьного образования уделялось большое
внимание.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время
по программе русского языка и литературы для 5-12 классов, 2005 года
раздел «Связная речь» предусматривает обучение различным видам речевой
деятельности [7, с.6]. Разработка вопросов развития связной речи опирается
на достижения лингвистической науки в области синтаксиса текста,
культуры речи, а также на достижения психологии речи (общения), теории
коммуникации и т.д. – и главное – на собственные данные об уровне
развития связной речи школьников, о динамике формирования некоторых
коммуникативных умений при определенной методике обучения, о
сравнительной эффективности некоторых приемов работы и средств
обучения.
Школа не готовит профессионалов-журналистов, писателей, ораторов и
т.д., но каждый выпускник должен уметь воспринимать и передавать
информацию, защищать свои убеждения и убеждать других, выступить с
предложениями, советами и критикой на собрании, написать в газету и т.д.
Следовательно, при определении задач работы по развитию связной речи
необходимо учитывать требования жизни, «социальный заказ».
Указанная цель и поставленные задачи продиктованы главенствующим
принципом программы – коммуникативностью: русский язык изучается, с
одной стороны, как объект познания, а с другой – как средство общения и
гуманитарного развития. Одним из методических принципов программы
является: обусловленность речевой деятельности заранее данной тематикой
учебных текстов и ситуаций.
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Работа по развитию речи проводится на всех уроках изучения школьного
курса русского языка и на специальных уроках развития связной речи, где
отрабатываются
в
соответствии
с
программой
определенные
коммуникативно-речевые умения. На эту работу действующей программой
отводится примерно 11-20% учебного времени.
Работа по формированию правильной и хорошей речи связана с
изучением основных языковых единиц- таких, как звук, слово, словоформа,
словосочетание, предложение, что находит отражение в так называемых
вторых пунктах программы школьного курса русского языка [7, с.5]. Вместе
с тем, безусловно, работа по формированию правильной и хорошей речи
проводится с обучением определенным коммуникативным умениям,
обозначенным в разделе программы «Связная речь» школьного курса
русского языка.
Итак, развитие речи на уроках русского языка это вся работа,
проводимая словесником специально и попутно (в связи с изучением
школьного курса грамматики, словообразования, правописания и т. д.) для
того, чтобы ученики овладели языковыми нормами (в произношении,
ударении, словоупотреблении, в построении предложений и т. п.), а также
умением выражать свои мысли в устной и письменной форме, пользуясь
нужными языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи
и условиями общения.
Особое внимание следует уделить совершенствованию методики
преподавания и оптимизации образовательного процесса. Организация его
должна строиться таким образом, чтобы новый учебный материал в
основном был усвоен на уроке. При подготовке к урокам учителю
необходимо подвергнуть структурному анализу изучаемый учебный
материал, выделив в нём главное, обязательное для изучения, и
второстепенное, концентрируя внимание учащихся на основном, самом
существенном в содержании обучения. Значительное место при этом
должны занять активные формы обучения.
Таким образом, формирование коммуникативной компетенции на уроках
русского языка и литературы способствует разностороннему развитию
личности ученика, а также предполагает, в частности, необходимость
гармоничного сочетания собственно учебной деятельность, в рамках
которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью
творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их
познавательной активности, творческого мышлении, способности
самостоятельно решат нестандартные коммуникативные задачи.
Необходимо обратить внимание на формирование у учащихся
навыков рациональной организации умственного труда, необходимых для
осуществления эффективного учебного процесса на уроках и выполнении
домашних заданий, а также на выполнение санитарных правил и норм. В
частности, объём домашних заданий должен определяться таким образом,
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чтобы время на их выполнение не превышало рекомендованное время: в 5 –
6 классах – до 20 минут, в 7-8 классах – до 25 минут, в 9-11 (12) классах – до
30 минут на один предмет. Учителю следует прокомментировать смысл
домашнего задания и при необходимости предложить рациональные приёмы
его выполнения. Домашнее задание на каникулы задавать не следует.
Литература
1. Амфилохиева М.В. Традиции и инновации в преподавании литературы 9-11
классы: [метод. пособие.] / М.В. Амфилохиева. – СПб.: Паритет, 2003. – 300с.
2. Власенков А.И. Развивающее обучение русского языка (5-9 кл.): [пособие для
учителей] / А.И. Власенков. – М.: Просвещение, 2002. – 240с.
3. Ладыженская Н.В. Обучение успешного общения. Речевые жанры: книга для
учителей. под ред. Т.А.Ладыженской.– М.: Издательство «Ювента», 2005. – 460с.
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центр «Академия»; Высшая школа, 1999. – С.168-169.
6. Львов М.Р. Речевые ошибки, их предупреждение. Риторика. Культура речи. /
М.Р.Львов. – М.: 2002. – С.231-238.
7. Никитина Е.И. Русский язык: учеб. пособие для 5-7 кл. общеобраз.
Учреждений. под ред. В.В.Бабайцевой / Е.И.Никитина. – М.:Просвещение, 2004.–
480с.
8. Скоркина Н. М. Анализ лирического произведения в старших классах
(восприятие, истолкование, оценка) / Н. М. Скоркина – Волгоград, 2002. – 140с.

Каландирець Н.М.,
аспірантка кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в
освіті Національного університету біоресурсів і природокористування України
Україна, м. Київ

Оцінка ефективності якості навчально-виховного
процесу вищого аграрного навчального закладу в
аспекті формування підприємницької компетентності
майбутніх економістів
Аналіз сучасного стану агропромислового комплексу України приводить
до висновку, що його збереження як структури народного господарства і
повноцінний розвиток можливо лише при відродженні підприємницької
діяльності в сільському господарстві, при створенні цілого класу
кваліфікованих аграрних фахівців, здатних до ведення такої діяльності.
Проте сьогодні більшість випускників або не хоче займатися
підприємництвом після закінчення аграрного вузу або на їхньому шляху
трапляється багато перепон: від відсутності необхідної підтримки
державних органів до відсутності необхідних знань в цій сфері.
Для забезпечення ефективності функціонування підприємництва в
сільському господарстві потрібні фахівці-економісти з відповідною
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професійною освітою, що здобувається у 19 аграрних ВНЗ III-ІV рівня
акредитації та 34 ВНЗ І-II рівня акредитації.
Як бачимо, існує велика кількість навчальних закладів, які готують
майбутніх економістів аграрного профілю, що, у свою чергу, сприяє появі
великої кількості їх випускників, реальна потреба яких в сільському
господарстві значно перевищена. Дана ситуації спричиняє велику
конкурентність на ринку праці в аграрному секторі економіки. У зв’язку з
цим, компетентність фахівців з економіки сільського господарства стає
виміром їх відповідності майбутній посаді.
Згідно з освітньо-кваліфікаційними рівнями, які здобуті майбутніми
фахівцями з економіки, визначаються і їх професійні права. Так, випускник
ОКР «Бакалавр» має право на продовження навчання для здобуття ступеня
ОКР «Магістр», а також, в подальшому, працювати на посадах відповідно до
3-го і 4-го кваліфікаційних рівнів. За Державним класифікатором є такі
професії: керівник підприємства; головний економіст; начальник, економіст
планово-фінансового відділу; начальник, економіст відділу організації праці
та заробітної плати; начальник лабораторії наукової організації та
управління виробництвом, економіст; економіст з планування; економіст з
договірних претензійних робіт; економіст з фінансової роботи; керівники та
помічники економічних відділів підприємств, асоціацій, фірм обслуговуючої
сфери АПК різних форм власності тощо.
Здобуття випускником ступеня ОКР «Магістр», дає йому право займати
економічні та управлінські посади, призначатися на наукову і викладацьку
роботу, продовжувати навчання в аспірантурі.
Невід'ємною частиною економічної освіти спеціалістів вищої
кваліфікації у галузі суспільних наук взагалі, і економістів-аграрників
зокрема, є підприємницька підготовка – вміння знаходити оптимальні
вирішення підприємницьких задач, для досягнення високих результатів.
Тому покращення економічної освіти передбачає обов'язкове підвищення
підприємницької підготовки спеціалістів у різних галузях знань.
Проте аналіз психолого-педагогічної літератури доводить, що проблемі
підприємницької підготовки економістів у вищих навчальних закладах,
зокрема аграрних, приділяється мало уваги. Лише деяким аспектам
підприємницької підготовки майбутніх спеціалістів присвячені роботи таких
вчених як Л. Володарської-Золи, О.О. Романовського, Н.А. Побірченка, П.Ф.
Прокопенко, В.Ю. Стрельнікова. У переважній більшості робіт
розглядаються лише педагогічні умови економічної освіти молоді і
практично не приділено уваги їх підприємницькій підготовці в аграрних
ВНЗ [1, с.30].
Розглянемо навчально-виховний процес у вищому аграрному
навчальному закладі з підготовки майбутніх економістів. Так, наприклад,
згідно навчальних планів підготовка студентів за напрямом «Економіка
підприємства»
у
Національному
університеті
біоресурсів
і
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природокористування України (НУБіПУ) здійснюється для виконання ними
в майбутньому організаційно-управлінської, адміністративно-господарської
та інформаційно-аналітичної функцій. Випускники напряму підготовки
«Економіка підприємства» організовують ефективну господарську
діяльність підприємства, конкурентоспроможного на сучасному ринку,
прогнозують фінансово – економічні результати виробництва, запобігають
банкрутству підприємства, спеціалізуються у сфері інвестиційної та
інноваційної діяльності підприємства.
Навчальні плани НУБіП України адаптовано до системи вищої освіти
США, країн ЄС та Японії. Для студентів англомовних груп здійснюється
викладання профільних дисциплін іноземною мовою. Це дає можливість
студентам продовжувати навчання на відповідних курсах у зарубіжних
університетах та отримувати дипломи про вищу освіту міжнародного зразка.
Також випускники університету мають можливість проходити практику
за кордоном, адже університет співпрацює з представництвами таких
іноземних фірм, як «John Deere», «Pioneer» (США), «Валтра Валмет»,
«Leipurin» (Фінляндія), «М&Р Farma» (Швейцарія), AGCO (Данія), «Альфа
Лаваль Агрі в Україні» (Швеція) та рядом інших.
Проте незважаючи на достатню професійну підготовку майбутніх
економістів , одним з основних недоліків традиційної системи освіти у
вищій професійній школі, на нашу думку, була і є сьогодні відсутність
цілеспрямованої професійної підготовки до підприємницької діяльності, яка
найчастіше розглядається як додаткова складова вивчення окремих
навчальних дисциплін економічного циклу навчання у вищому аграрному
навчальному закладі.
До актуальних навчальних дисциплін, які максимально забезпечують
підготовку студентів до підприємницької діяльності в аграрній галузі, на
нашу думку, належать такі нормативні дисципліни: потенціал і розвиток
підприємства, стратегія підприємства, планування і контроль на
підприємстві, економіка та організація інноваційної діяльності, проектний
аналіз, обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків,
економіка підприємства. Вибіркові дисципліни – це аграрний менеджмент,
організація агробізнесу, інформаційні системи і технології на підприємстві,
внутрішній економічний механізм підприємства, фінанси підприємств,
економіка сільського господарства.
Цей блок підприємницьких дисциплін характеризується відірваністю
теоретичного навчання від виробничої діяльності, що свідчить про
недостатню практичну підготовку майбутніх спеціалістів в підприємництві
та бізнесі.
Отже, проаналізувавши підготовку економістів у вищих аграрних
закладах нашої країни та за кордоном можна сказати, що особливого
значення набуває необхідність у підсиленні підприємницької підготовки в
навчальному процесі вищої аграрної освіти, яке супроводиться широким
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упровадженням нових педагогічних та інформаційних технологій;
переорієнтації навчальних планів і програм, включенні до них нових
дисциплін, розроблених на базі інтегрованих підходів; використанні нових
форм і методів навчання.
Аналіз навчальних планів свідчить, що значна кількість навчальних
закладів вищої аграрної освіти в тій чи іншій мірі працює у цьому режимі.
Але відсутність наукової бази, невідпрацьованість механізмів значно
знижують результативність й ефективність підприємницької підготовки, яка
впроваджується у педагогічний процес. Разом з тим нечіткість, розмитість
термінологічного апарату, вихідних теоретичних положень обмежують
обмін досвідом, який вже виправдав себе [2, с.245].
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Кордонська А.В.,
голова циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої
категорії, старший викладач,
Максімова І.М.,
к. тех. н., викладач вищої категорії, викладач методист,
Галущак Л.Б.,
викладач першої категорії
Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу
Вінницького національного аграрного університету
Україна, м. Могилів-Подільський

Творчість студентів через творчість викладача
Викладачі Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу
Вінницького НАУ переконані, що внутрішній світ будь-якого студента
починається з потреби творити себе: знайти сенс життя, бути особистістю,
жити в гармонії з собою, людьми і світом, щоб засвоєні морально-етичні
принципи стали першопотребою у повсякденному житті. Саме тому ми
намагаємося так організувати виховний процес, щоб він сприяв
становленню творчої особистості.
Ніхто не буде сперечатися з тим, що кожний викладач повинен розвивати
творчі здібності студентів. Про це говориться в педагогічній літературі, в
статтях різних авторів. Однак, як це робити, викладач не завжди знає.
Нерідко це приводить до того, що розвиток таких здібностей значною мірою
йде стихійно. Ми не отримали від своїх попередників ніяких напрацювань в
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цьому плані і тому кожен викладач намагається самостійно знаходити
шляхи вирішення цієї проблеми.
Ми досить довгий час навчали студентів таким чином, щоб підтягнути
слабких до рівня середніх, на це витрачалося багато часу. Викладач просто
сумлінно виконував свою роботу, а здібні студенти якось розвивалися самі
по собі.
Кожен педагог повинен зрозуміти, що сьогодення вимагає не тільки поновому навчати, а й по-новому навчатися самому. Перш за все навчатися
новому педагогічному мисленню, навчатися бути в постійному творчому
пошуку підходів і засобів, забезпечуючи співавторство, співдружність із
студентами в усій навчальній роботі, в усіх навчальних відносинах.
Для того, щоб студенти вчились із захопленням, кожне заняття, як цікавий
спектакль, повинен мати гарний вступ, який розкриває вихованцям цінність
матеріалу, що вивчається, відкриє їм нові знання про життя або таємниці буття
природи, людини, суспільства. Важливою є позитивний настрій на роботу,
мотивація діяльності студентів. Це можна зробити кількома реченнями, від
яких у кожного потеплішає на душі, або створити проблемну ситуацію,
заінтригувати студентів так що їм захочеться знайти під час роботи відповіді на
питання викладача..
Для того, щоб студенти вчилися з цікавістю, навчаючи один одного, на
багатьох заняттях ми використовуємо групову форму роботи. Ми завжди
прагнемо організувати на заняттях максимально активну діяльність
студентів, застосувавши при цьому інтерактивні технології навчання.
Висловлювання, діалог, колективне судження, дискусія активізують
студентів на всіх етапах заняття.
Компетентність творчої діяльності передбачає виявлення творчого
потенціалу студентів, логічного, образного мислення, створення умов для
розвитку творчої особистості. Ми бачимо наступні шляхи формування
творчої компетентності студентів: вміння бачити та сформулювати
проблему; вміння знаходити несподівані рішення; вміння діяти в
нестандартних ситуаціях; активізація творчих здібностей студентів;
реалізація творчого потенціалу студентів.
Діяльність викладача при цьому направляється на стимулювання
творчості студентів за допомогою використання інтерактивних методів,
проведення нестандартних занять, організації дослідницької роботи
студентів. А діяльність студентів полягає в тому, щоб вони зуміли побачити
проблеми, шукати шляхи їх подолання, генерувати ідеї, планувати та
організувати свою діяльність тощо.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам визначити
основні шляхи розвитку творчої компетентності в навчально-виховному
процесі: проблемний підхід у навчанні; самостійна робота творчого
характеру;
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впровадження технічних засобів навчання; індивідуальний підхід у
навчанні та вихованні; впровадження розвивальних творчих ігор;
розв’язування творчих завдань.
Але все ж таки головну роль відіграє викладач. Ні в якому разі не
замінити живе слово викладача технічними засобами навчання, так як воно
залишається центральним у проведенні занять. Від його культури, праці,
залежить успіх у навчально-виховній роботі.
Головним плацдармом педагогічної творчості є заняття.
Кожне заняття – це творчий пошук: як навести життєві приклади,
ситуації, необхідно потурбуватися, щоб в аудиторії не було нудьги,
бездуховності. Хотілося б, щоб на заняттях не було «нейтралів», щоб
студенти не сумували, щоб вони були активними творцями свого навчання,
а викладачі володіли даром імпровізації під час творення занять.
І особливо хотілося б відмітити, що при проведені занять виключена
будь-яка критика особистості та діяльності студентів; приймається i
заслуховується все, що робиться. Саме це сприяє налагодженню стосунків
між студентами в групі, стимулює їх до співпраці, слабкі студенти
намагаються підтягнутися, проявити себе.
Отже, педагогічна діяльність – це передусім діяльність творча. Без
творчості неможливі ні виховний, ні навчальний процеси. Щоб виховати
справжню творчу особистість, розвинути потенційні творчі можливості
студента, викладачу необхідно оволодіти методами і засобами, які
розвивають креативні риси особистості. Для реалізації такої мети педагог і
сам повинен уміти творити, адже творчість розвивається через творчість. Бо
подібно до того, як скульптор ліпить свої скульптури, художник пише
картини, а ювелір обробляє коштовне каміння, викладач творить нову
особистість, яка житиме в цьому суспільстві, стане його невід'ємною
часткою.
Нам не соромно поглянути на пройдене і не лячно подивитися вперед.
Наша основна мета виховувати людину, яка б прагнула творити добро, мала
гострий розум, здоровий оптимізм, непереможне бажання діяти, бути
справжнім громадянином і патріотом своєї держави.
Література
1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности:
Основы педагогики творчества / Валентин Иванович Андреев. – Казань : Изд-во
Казанского ун-та, 1988. – 240с.
2. Виговська О.І. Авторська концепція людини та особистісно орієнтоване
навчання: наукове обґрунтування семантичних змін. Директор школи, ліцею,
гімназії. / О. І. Виговська – 2005. – № 5. – С.41-48
3. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності
директора загальноосвітньої школи : монографія / Лідія Іванівна Даниленко. – К.:
Лотос, 2002. – 140с.
4. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика / Яков Александрович
Пономарев. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с

231

5. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навчально-методичний посібник (ред.
рада: В. Даній (голова), Г.М. Несен (заст. голови), Л.В. Сохань, І.Т. Єрмаков (наук.
ред). та ін. – К., 1996. – 792с.

Костриця Н.М.,
д.пед. н., професор, завідувач кафедри української та класичних мов
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Україна, м. Київ

Структурування знань в професійної діяльності
фахівців-аграрників
У традиційній дидактиці вважалося достатнім для формування знань про
предмет продемонструвати сам предмет чи дати його словесний опис.
«Знання – це інваріант деякої різноманітності; об’єктивація знання як
ідеального продукту можлива лише через впорядкування предметних
різноманітностей, які є носіями цього знання. Для того, щоб передати
знання, потрібно подати його як спосіб впорядкування певної предметної
різноманітності й організувати активну пізнавальну діяльність студентів
оперування з цією різноманітністю» [1, c.144]. Зокрема, в передачі традицій
хліборобської праці, особливим видом були народні знання, в яких містився
багатовіковий досвід, що закарбувався у прикметах, прислів’ях і приказках,
загадках, народному календарі.
Знання в дидактиці виступають у трьох функціях: онтологічній
(створення уявлення, в тому числі теоретичне, про оточуючий світ), орієнтаційній (вказує напрям і спосіб цілеспрямованої діяльності), оціночній
(вказує норми ціннісного відношення, систему ідеалів суспільства чи
першого шару суспільства) [6, c.149]. Новоутворення в свідомості
з’являються як результат інтеграції зовнішньої дії та внутрішньої
активності. Проаналізуємо функціональні ознаки культурологічного знання
на засадах етнокультури: онтологічна – уявлення про світ, закладені в
свідомості кожного українця, зокрема через страх перед голодом
здійснювалося жертвопренесення землі (горщик каші, яйце, ритуальний
хліб); орієнтаційна – час виконання видів сільськогосподарських робіт
пов’язувався з народним календарем; оціночна – виявляється в трактуванні
ідеалів трудівника, доброго господаря, дбайливої трудівниці дочціпасербиці. Для унаочнення новоутворень у свідомості українця як результат
інтеграції зовнішньої дії та внутрішньої активності, наведемо приклад
фольклору щодо розуміння народом праці як основи життя, що не втрачає
актуальності ніколи («Без трудів не їстимеш пирогів», «Без труда нема
плода» тощо).
При розгляді категорії знання у різних аспектах змінюється набір ознак
та їх співвідношення. Так розрізняють якісні та кількісні властивості знання.
Кількісні характеристики знання оцінюються за системою параметрів;
зокрема, гнучкістю, повнотою, глибиною, системністю тощо. Повнота знань
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визначається кількістю всіх елементів знання про об’єкт вивчення, що
передбачають навчальні програми. Глибина знань визначається
проникненням у суть предметів і явищ та їх елементів, характеризується
числом усвідомлених суб’єктом зв’язків і відношень між окремими
поняттями.
Гнучкість знань – це властивість переносу знань з одних предметів та
явищ на інші, тобто уміння знаходити варіативні способи їх застосування у
змінених умовах. Систематичність і системність характеризують різні
аспекти знань [2]. Систематичність – це засвоєння навчального матеріалу в
його логічній послідовності та наступності. Систематичні знання є чітко
визначеною системою тісно взаємопов’язаних понять, найбільш зручних для
засвоєння, зберігання в пам’яті та практичного використання в житті і
діяльності. Системність – це усвідомлення певного об’єкту пізнання в
цілому зі всіма його елементами та взаємозв’язками між ними, а також
розуміння зв’язку, шляху одержання знань, умінні застосовувати їх. Дієвість
треба розуміти, як вміння студентів користуватися знаннями в різній
діяльності, як вміння поєднувати науку з життям, теорію з практикою [5].
Обсяг знань визначається всебічністю,розширення кола питань, що
стосуються декількох галузей науки або складних предметів і явищ.
Необхідність таких знань зумовлена інтеграцією і диференціацією науки.
Під обсягом знань з певного предмета розуміють перелік понять, законів,
ідей, теорій, які лежать в основі даної, науки та відображаються у програмах
навчальних закладів. Оволодінню знаннями передує формування певних
цілеспрямованих дій студента або відтворення засвоєного, або застосування
за взірцем у стандартних умовах, або використання засвоєного для
вирішення інтелектуальних завдань.
Наведені параметри знання, як його кількісні характеристики, є
взаємозалежними. Так на оперативність знань впливає їх повнота і глибина:
чим більше фактичних знань і зв’язків між ними засвоїв студент, тим більше
у нього ситуацій для їх використання. Щоб знання використовувалися
творчо, необхідно сформувати в студентів узагальнені навчальні дії для
продуктивного пошуку різних варіантів вирішення проблеми (це гнучкість
знань). Глибина знань забезпечується їх оперативністю і систематичністю.
Чим частіше студент оперує знаннями, тим вони стійкіші. На оперативність
і гнучкість знань впливає їх конкретність, узагальненість, систематичність.
Проаналізуємо якісні означення професійних знань. Необхідні для
професійної діяльності знання поділяють на теоретичні та практичні.
Теоретичні знання – система понять, які узагальнюють суспільний досвід та
розкривають об’єктивні закони та закономірності, з яких виведені принципи
і правила. Практичні знання відображають зв’язки і відношення предметів
та
явищ,
безпосередньо
включених
у
практичну
діяльність.
Сільськогосподарські знання, які формувалися в людей протягом тривалого
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часу ґрунтувалися на закономірностях і законах природи. Ці знання лягли в
основу практичної діяльності хлібороба.
Стосовно професійної діяльності знання поділяють на п’ять відносно
самостійних груп:
1. Методологічні-визначають програму діяльності для теоретичного та
практичного освоєння об’єкта (система, її склад, елементи, функції тощо).
Щодо сільськогосподарських знань, то вони включають інформацію про
кругообіг в природі (земля – рослинний і тваринний світ – добриво для
наступного врожаю); про взаємозв’язки природних стихій (земля –
родючість, повітря – вітер; небо – опади; сонце –холод, тепло). Тобто
йдеться про взаємодію відповідного рівня знань з сільськогосподарською
культурою.
2. Політехнічні (загальні закони, принципи, функції, класифікаційні
вимога стосовно технічних об’єктів). У землеробстві використовувався
різноманітний рільничий реманент (соха, рало, плуг), від якого залежала
продуктивність сільськогосподарської праці. Багатознаряддєвий обробіток
землі виробив певні технологічні традиції – кожному знаряддю відводилася
конкретна операція в її обробітку, що сприяло створенню технологічної
системи обробітку ґрунту.
3. Індикаторні (конкретно виробничі параметри, критерії, показники
технічних об’єктів). Цілісні уявлення про техносферу, як галузь
політехнічної орієнтації. Хліборобська праця тісно пов’язана з
використанням тварин. Зокрема, коня використовували як тяглову силу.
Догляд за кіньми потребував ковальської праці, яка вимагала необхідних
технологічних знань роботи з металом. Симбіоз природних факторів і
культурних традицій хліборобів сприяв розвитку народних промислів і
ремесел.
Практична діяльність була пов’язана з окресленням мір часу, довжини,
обсягу. Була створена народна система лінійних мір («лікоть», «на відстань
голосу», «п’ядь», «п’ястук». Площа вимірювалась ланами, «день косити»,
«ділець». Мірою для сипучих тіл було «чвертка», «півбочки», «корець»
тощо.
4. Світоглядні знання, що характеризують взаємодію системи «людина –
техніка – природа». Світогляд особистості передбачає узагальнені знання та
вміння ними користуватися, включає переконаність в істинності знань та
ефективності їх застосування в ролі інструменту діяльності Світоглядні
знання характеризують взаємодію системи «людина – техніка – природа».
Своєрідність світоглядних уявлень і емпіричних знань хлібороба
полягала у пізнанні всього, що стосувалося вирощування культивованих
злаків. Перебуваючи в оточенні непізнаної та незбагненної природи, люди
осягали закономірність і взаємозумовленість багатьох явищ та їхнє
походження. Емпіричні знання перепліталися із системою вірувань та
уявлень. Усе це разом було своєрідним середовищем, в якому проходило
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життя людини. Акумулювалося розуміння, які дії обов’язково принесуть
користь, без яких неможливий успіх у праці; і усвідомлювалося, що ті чи
інші ритуали, обряди мають насамперед захисну або допоміжну силу. Так
осмислювалися набуті з практичного досвіду знання і оберігальні процедури
у формі вірувань і уявлень [3, c. 179]. Якщо до існуючого ланцюжка
світоглядних знань додати культуру, то ми отримаємо культурологічні
знання.
5. Культурологічні знання (спрямовані на духовний розвиток особистості
домінантні мотиви, цілі та настанови у спілкуванні з природою, результати
історично сформованої культурної практики людства, адаптація
інноваційних технологій до потреб розвитку культури тощо). Вони
розкривають значимість створених людиною матеріальних і духовних
цінностей. Важливим є те, що культурологічні знання на засадах
етнокультури лягли в основу хліборобської культури, опосередковано чи
безпосередньо, стали частиною і стилем мислення сучасного фахівцяаграрника.
Такі категорії як знання, вміння, навички та норми (цінності) є сутністю
знання (В. Гінецинський), причому: знання – когнітивні образи; вміння та
навички-способи реалізації (потенціальної чи актуальної) когнітивного
образу в формах активності суб’єкта; цінності – знання, що включаються в
структуру самого суб’єкта, конструюють його. Протиставлення їх можливо
у вузьких межах, та ці межі повинні строго вказуватися. У протилежному
випадку неможливо досягнути цілісності характеристики відповідної
категорії [4].
Отже, інтегративний підхід до структурування знань дає можливість
зберегти значення знань як основи загального та професійного розвитку
особистості і, одночасно, усунути такі негативні риси у навчальнопізнавальному процесі як наповнення навчальних програм різноманітними
розрізненими відомостями, включення у зміст навчання другорядних та
застарілих відомостей, ізольований виклад спорідненого навчального
матеріалу у різних дисциплінах тощо.
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Проблема трансформації моральних цінностей
студентів вищих навчальних закладів
В.І. Бондар зазначає, що існує певна розгубленість серед педагогів у
питанні соціальних та моральних орієнтирів виховання, його пріоритетів,
що має негативний вплив на молоде покоління. В.П. Струманський
підтримує думку Б.С. Бондара, який переконаний, саме питання моральності
найрельєфніше позначає обриси майбутнього держави[2, с.124].
А.А. Бойко акцентує увагу на необхідності побудови у вищих
навчальних закладах творчої, морально-естетичної взаємодії суб’єктів
виховання, спрямованої на досягнення формування моральних цінностей,
зумовлених усією системою суспільних відносин. А.А. Бойко виділяє
співтворчість, співробітництво та супідрядність – три рівні виховуючих
взаємин (від найвищого до найелементарнішого), які б дозволяли формувати
моральний світогляд особистості. У цьому плані доцільно окреслити
загальну характеристику нової педагогічної взаємодії, яку обґрунтувала А.А.
Бойко. Педагогічна взаємодія суб'єкт-суб'єктна, в основі якої – особистість,
її виховання, навчання, самовиховання, самоосвіта-організація "саморуху"
від нижчих до вищих ступенів розвитку. Взаємодія визначає становище
викладача та вихованця у навчально-виховному процесі. Таким чином,
забезпечується нове спрямування у вихованні особистості від майбутнього
до теперішнього, суб'єктивно-конкретне її моделювання. Цим досягається
активне самоформування "Я" особистості, почуття обов'язку та
відповідальності насамперед перед самою собою [3, c.206].
І.Д. Бех вважає, що процес формування моральних цінностей на ідеях
гуманізму тісно пов’язаний з проектуванням навчально-виховного процесу.
Тому сучасне особистісно-орієнтоване виховання повинно створити
необхідні умови для всебічної діяльності та творчості молодої людини,
забезпечити успішність засвоєння моральних норм і цінностей студентів,
створити ситуації позитивних емоційних переживань, сприятливих для
інтелектуального і морального розвитку, створити умови для морального
особистісного спілкування як специфічної форми людських відносин, які
включають у себе смисложиттєві цінності [1, c.25].
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Основною соціальною детермінантою, яка визначає моральні цінності
молодої людини, є її професіонально-пізнавальна діяльність, яка зможе
згодом перерости у власне професійну діяльність, пов’язану з моральними
пошуками.
І.Д. Бех зазначає, що "стратегія виховної дії щодо розвитку особистості
студента має вибудовуватися з основного постулату сучасності: головною
справою людства, нормою його життя є вирішення моральних
проблем" [1, c.34].
В.О. Білоусова, В.М. Доній, Є.А. Донченко, Н.І. Гуслякова, І.В. Зайцева,
І.К. Матюша, О.В. Киричук, Т.В. Кушнірьова, Е.О. Помиткін, Р.П. Сеульський та ін. стверджують, що формування мотиваційно-ціннісної сфери
молодої особистості відбувається не лише в умовах жорсткого протистояння
гуманних та антигуманних цінностей, але й інтенсивної переорієнтації
суспільної свідомості молоді з ціннісних систем духовного характеру на
матеріальні. Так, згідно з дослідженнями Е.О. Помиткіна, "молоді люди до
26 років повністю змінюють свою духовно-моральну орієнтацію на
прагматичну" [4, c.128]. Окреслена вказаними авторами ситуація призводить
до зниження значення моральних цінностей, що перешкоджає
розповсюдженню останніх [4, c.8].
І.А. Зязюн уперше застосував поняття "педагогіка добра", в основу якої
поклав нову парадигму виховання, сутність якої полягає у формуванні
суб’єкт-суб’єктних відносин, взаємодії вихователя і вихованця, формування
в останніх системи моральних цінностей. Метою морального виховання в
цьому випадку виступає самовираження і самореалізація студента як
суб’єкта виховання. Сучасні науковці визначили педагогічні умови
формування моральних цінностей. Базою для формування моральних
цінностей є морально-практична діяльність. Але діяльність здійснює
формуючий вплив тільки за умови, якщо вона викликає в особистості
внутрішню позитивну реакцію (відношення) та стимулює її особисту
активність до роботи над собою (І.Ф. Харламов). Джерелом моральних
відносин є діяльність, яка здійснюється заради інших людей. У такій
діяльності має місце усвідомлення людини як об’єкта поваги, турботи.
Моральні відносини переживаються як суб’єктивно значущі, що сприяє
формуванню моральних цінностей та якостей особистості.
Часто засвоєння знань зводиться лише до інтерпретації понять чи вимог,
розкриття детального змісту, що в той же час формує в особистості
пристосовницьку позицію щодо певних реальних дій. Тому формування
моральної особистості має бути тісно пов’язане з новими процесами
розвитку суспільства. Необхідно враховувати нові соціально-культурні
реалії, які впливають на виховання (не тільки негативні, а й позитивні).
Врахування складних умов формування моральних цінностей у
молодіжному середовищі дасть можливість запобігти декларативному
характеру прищеплення моральних цінностей серед молоді.
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Современные проблемы лингвистики и методики
преподавания английского языка
В настоящее время необходимость изучения английского языка в его
реальном функционировании в различных сферах человеческой
деятельности стала общепринятой. В нашем колледже обучение
английскому языку ведется на протяжении всех лет обучения, по всем
специальностям; электротехника, программирование и менеджмент, и
главной задачей обучения является овладение студентами навыками
общения на английском языке. Если рассматривать первые две
специальности, то здесь большое внимание уделяется тому, чтобы научить
студентов ‘общаться’ с техникой, а менеджерам, в свою очередь, никак не
обойтись без общения с людьми. Поэтому на последнем году обучения
акцент делается на деловой английский язык, где основным является
коммуникативный метод обучения. Однако здесь мы сталкиваемся с рядом
коммуникативных проблем лингвистики.
Общеизвестным является тот факт, что непременным условием
реализации любого коммуникативного акта должно быть обоюдное знание
реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения.
Эти значения получили в лингвистике название фоновых знаний. Слово,
отражающее предмет или явление действительности отдельного социума не
только означает его, но и создает при этом некоторый фон,
ассоциирующийся с этим словом.
Опыт преподавания показывает, что даже на продвинутых этапах
обучения студенты допускают существенное количество ошибок как при
выполнении упражнений, так и при использовании субстантивных
конструкций в разговорной практике.
Неправильное употребление указанных конструкций в составе сложного
предложения ведет к нарушению логики высказывания и, как следствие,
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невыполнению задач коммуникации. В связи с этим мы видим
необходимость в более подробном оснащении этой темы и разработке
соответствующих рекомендаций.
Другим препятствием на пути к решению коммуникативной проблемы
лингвистики является правильное восприятие сказанной формы, то есть
восприятия сказанного на слух.
Следующей проблемой является перевод формы в общее значение. На
данном этапе важно, чтобы слушатель знал хотя бы одно, самое общее
значение слова, которое было сказано другим. Поэтому при обучении
английскому языку как средству общения важно дать понять студентам, что
человек воспринимает сказанное через свою индивидуальную и культурную
призму, и значит, нужно, как можно более точно передать все значения,
которые несет в себе слово.
Переход из культурного значения в индивидуальное проявляется в
проецировании культурного значения через призму каких–то своих
собственных свойств, установок. Вот этот барьер в общении, который
называется психологическим, и является наиболее труднопреодолимым в
коммуникации между личностями, т.к. у всех людей механизм
“шифрования” и “дешифрования” разный и зависит от различных причин,
одной из который является разная психология людей. Поэтому актуальность
коммуникативной проблемы в настоящее время приобрела небывалую
остроту. Эта проблема связана также с одной из проблем теории перевода, а
именно со способами передачи безэквивалентной лексики, т.е. лексики,
которая не имеет аналогов в иной культуре. Она в свою очередь создает
большое препятствие в общении между людьми различных культур.
Решение данной проблемы нам видится в расширении фоновых знаний
студентов. Фоновая лексика – это слова или выражения, имеющие
дополнительное содержание и сопутствующие семантические или
стилистические оттенки, которые накладываются на его основное значение,
известное говорящим и слушающим, принадлежащим к данной языковой
культуре.
Поэтому
важным
этапом
в
обучении
общению
является ознакомление студентов с реалиями, традициями и обычаями
англоговорящих стран.
В нашем колледже в курсе обучения иностранному языку много
внимания уделяется элементам лингвострановедения. Если раньше
страноведческие сведения сопровождали базовый курс иностранного языка
только как комментарий при изучении того или иного материала, то в
настоящее время лингвострановедческий аспект является неотъемлемой
частью уроков иностранного языка, так как все более ощущается
необходимость обучать тому, что “лежит за языком”, т.е. культуре страны
изучаемого языка.
Использование
лингвострановедческого
аспекта
способствует
формированию мотивации учения, что в условиях обучения в колледже
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очень важно потому, что иноязычное общение не подкреплено языковой
средой.
При изучении языка одновременно с условием каждой лексемы
формируется ассоциируемое с ней лексическое понятие. Если лексема
усвоена и артикулируется правильно, это еще не свидетельствует о том, что
завершилось формирование лексического понятия. В учебном процессе
следует учитывать, что слово одновременно является знаком реалии и
единицей языка. Поэтому безэквивалентная и фоновая лексика нуждается в
комментарии, требует особого внимания преподавателя. Безэквивалентная
лексика является достоянием культуры. Если сравнить две национальные
культуры, то можно сделать вывод, что они никогда не совпадают
полностью. Это следует из того, что каждый язык состоит из национальных
и интернациональных элементов, а для каждой культуры совокупности этих
элементов будут различными.
Так как между языком и культурой имеется параллелизм, то следует
говорить о национальных и интернациональных элементах не только в
культурах, но и в языках их обслуживающих.
Приобщение студентов к культуре англоговорящих стран является
неотъемлемой частью в обучении иностранному языку. В своей практике мы
постоянно обращаем внимание студентов на культурологический аспект, а
именно на то, какие традиции и обычаи есть в культуре страны, язык
которой они изучают. Мы знакомим студентов с языковыми единицами,
наиболее ярко отражающими национальные особенности культуры народаносителя языка и среди его существования. Кроме того, в содержание
национальной культуры входит и социальный компонент, на базе которого
формируются знания о реалиях и правах стран изучаемого языка, знания и
навыки коммуникативного поведения в актах речевой коммуникации,
навыки и умения вербального и невербального поведения.
В виду того, что у студентов нет возможности в непосредственной
коммуникации с носителем изучаемого языка, то у преподавателя возникает
необходимость в объяснении и разъяснении тех или иных особенностей
культуры носителей языка, мы часто сталкиваемся с проблемой
непонимания студентами особенностей характера и культуры народаносителя языка. В связи с этим мы пытаемся подбирать языковой материал,
отражающий культуру страны изучаемого языка, так называемые реалии. в
реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языком и
культурой. Отличительной чертой реалии от других слов языка является
характер её предметного содержания, т.е. тесная связь обозначаемого
реалии предмета или явления с национальным, с одной стороны, и
историческим отрезком времени – с другой стороны. реалия как языковое
явление наиболее тесно связана с культурой страны изучаемого языка, так
как ей присущи национальный и исторический колорит.
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Следуя коммуникативному системно – деятельностному подходу в
изучении английского языка, – мы в своей практике стараемся реализовать
такой способ обучения, при котором осуществляется упорядоченное,
систематизированное и взаимосоотнесенное обучение иностранному языку
как средству общения в условиях моделируемой на учебных занятиях
речевой деятельности – неотъемлемой и составной части общей
(экстралингвистической) деятельности. Коммуникативный системнодеятельностный
подход
предполагает
полную
и
оптимальную
систематизацию взаимоотношений между компонентами содержания
обучения.
К
ним
относится
система
общей
(например,
экстралингвистической, педагогической) деятельности, система речевой
деятельности, система речевого общения (коммуникации, интеракции и
взаимной перцепции), система изучаемого иностранного языка, системное
соотнесение родного и иностранного языков (их сознательносопоставительный анализ), система речевых механизмов (речепорождение,
речевосприятие, речевое взаимодействие и др.), текст как система речевых
продуктов, система структурно- речевых образований (диалог, монолог,
монолог в диалоге, разные типы речевых высказываний и сообщений и т.п.),
система (процесс) овладения иностранным языком, система (структура)
речевого поведения человека. В результате такого подхода в обучении
формируется, реализуется и действует система владения иностранным
языком как средством общения в широком смысле этого слова.
Итак, используемые в обучении материалы должны сформировать
языковую компетенцию (владение языковым материалом для его
использования в виде речевых высказываний), социолингвистическую
компетенцию (способность использовать языковые единицы в соответствии
с ситуациями общения),дискурсивную компетенцию (способность понимать
и достигать связанности в восприятии и порождении отдельных
высказываний
в
рамках
коммуникативного
значимых
речевых
образований), “стратегическую” компетенцию (способность компенсировать
вербальными и невербальными средствами недостатки во владении
языком), социально- культурную компетенцию (степень знакомства с
социально- культурным контекстом функционирования языка), социальную
компетенцию (способность и готовность к общению с другими).
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Актуальні проблеми неформальної мистецької освіти
майбутніх вчителів
В умовах сучасних демократичних процесів неформальна освіта набуває
свого розвитку, проте не набула належного офіційного впровадження
порівняно з формальними освітніми закладами. Неформальну освіту
розуміють, по-перше, як будь-яку навчальну діяльність у робочий чи
позаробочий час у колі фахівців, друзів, родини, що не є структурованою,
організованою чи спланованою; по-друге, як навчальний процес, що
відповідає структурі цієї діяльності, набуває організованої форми, не
належить до державних програм обов‘язкової освіти та визначається
цілеспрямованістю. Зазначена форма освіти не завжди передбачає видачу
сертифікатів, посвідчень, що засвідчують рівень одержаної кваліфікації
після її завершення. Неформальна освіта – навчальна діяльність, що
зумовлена освітніми потребами, прагненнями молоді до оволодіння
необхідними знаннями чи вміннями, відбувається за межами програм
освітніх закладів. Іншими словами, неформальна освіта охоплює усе
навчання поза програмами формальних чи неформальних освітніх закладів і
програм.
Підготовка фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних
закладах України розглядаємо як складну, здатну до постійного розвитку і
самоорганізації
суспільно-культурну,
мистецько-освітню
систему
впровадження світових і національних культурно-мистецьких цінностей,
творчо-мистецьких досягнень і мистецько-практичного досвіду у теорію і
практику освітнього процесу з метою збереження, трансляції та
примноження культурно-мистецьких надбань України і світу.
Зважаючи на розвиток потреби молоді у навчанні впродовж усього
життя, актуальними й визнаними стають знання, уміння й навички, здобуті у
системі неформальної освіти, що виводить навчання за чіткі межі
інституційного простору, розширює можливості здобуття освіти у будь-який
час (незалежно від віку). Така освіта передбачає як більш різноманітні
форми, так і нефіксовані тимчасові межі її здобуття. Неформальна освіта є
важливим елементом у процесі створення демократичного суспільства,
вихованні громадянина. Її значення для демократизації пояснюють також
тим, що її гнучкість, особливості організації дають змогу вирішувати
навчальним закладам різноманітні освітні завдання, проблеми професійної
підготовки й виховання молодих людей [2, с.18].
Неперервна музична освіта дозволяє вищим навчальним закладам
забезпечити своїм випускникам такий рівень підготовки, який водночас
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дозволяв би їм здобувати освіту в будь-якій країні Євросоюзу та
забезпечував конкурентоспроможність на Європейському ринку праці як
підкреслюється у Законі України «Про вищу освіту» [3], Указі Президента
про «Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу», постановах і
розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах та листах
Міністерства освіти і науки України. Тому підготовка майбутнього вчителя
музики, розвитку в студентів професійно-інтелектуального, творчого
потенціалу, вироблення вмінь щодо практичного використання здобутих
знань, є однією з важливих та актуальних проблем сучасної національної
освіти [1, с.272].
Теоретичні та практичні здобутки педагогічної науки минулого й
сучасності дають змогу стверджувати, що одним із дієвих шляхів залучення
майбутнього вчителя до мистецтва є організація у вищих педагогічних
навчальних закладах художньо-творчих колективів різних мистецьких
напрямів для реалізації можливостей кожного студента. Такими можуть
бути: хорові колективи, вокальні, інструментальні ансамблі, оркестри,
ансамблі танцю, пісні і танцю, гуртки образотворчого мистецтва, кіно-,
фото-, відеостудії, циркові, театральні колективи, фольклорні групи, гуртки
декоративно-вжиткового, культурно-побутового характеру тощо.
Участь студентів в художньо-творчих колективах розглядається як
складова виховання майбутнього вчителя. Це є незаперечною істиною,
оскільки мистецьке середовище живить духовний розвиток індивіда, сприяє
педагогічній підтримці процесів становлення громадянина, людини
культури, моральної особистості, здатної до позитивних змін у
навколишньому світі, створення культурного простору. Водночас акцент на
виключно виховному аспекті мистецької діяльності учасників цих
колективів збіднює уявлення про роль художньої творчості в навчальновиховному процесі.
Зауважимо, що крім усвідомлення змістового компоненту творів
мистецтва (що впливає на духовне, моральне, патріотичне, естетичне
становлення), формування особистісних якостей, розвитку творчих
здібностей тощо, майбутній учитель оволодіває значним обсягом мистецькопедагогічної інформації щодо видів, жанрів, художніх стилів мистецтва,
способів їх відтворення та використання в педагогічній практиці. Зважаючи
на це, мистецьку діяльність у художньо-творчих колективах ми визначаємо
як освітню. Оскільки вона включена в загальний план навчально-виховного
процесу, формально не визнається як процес навчання (зокрема, у термінах
цілей і завдань освіти, періоду навчання й оцінки якості), містить значний
освітній компонент та не вимагає видачі документа офіційного зразка, то
така діяльність відповідає категоріальному визначенню неформальної
мистецької освіти. Таким чином, неформальна мистецька освіта в системі
професійної підготовки вчителя – це добровільна мистецька діяльність
особистості, що здійснюється незалежно від формального навчання у
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вищому педагогічному закладі освіти, реалізується в художньо-творчих
колективах і не супроводжується видачею диплома офіційного зразка
[4, с.396].
Неформальна освіта відбувається у будь-якому середовищі, в будь-якому
віці, в індивідуальній чи груповій формі. Джерелами неформальної освіти
можуть бути книжки, газети, телебачення, Інтернет, музеї, школи, інститути,
досвід друзів, родичів, власний досвід. Таким чином, неформальна
мистецька освіта задовольняє освітні потреби кожного студента шляхом
вільного вибору напрямів мистецької діяльності, художньо-творчого
колективу та його керівника.
Студенти, які знайшли вільний від формального навчання час і
усвідомили необхідність заповнення його неформальною мистецькою
освітою, створюють художньо-творчий колектив (або стають учасниками
вже існуючого). Вони самостійно визначають (чи сприймають уже
сформульовані) мету, завдання, зміст, форми й методи організації власної
освітньої діяльності. Систематичне й цілеспрямоване набуття мистецької
освіти дозволяє майбутнім учителям досягти певного результату, оцінити
його та винести на розсуд глядача, організовуючи концертну чи виставкову
діяльність. Ефективно поєднуючи формальну освіту з неформальною
мистецькою, кожен учасник художньо-творчого колективу робить суттєвий
внесок в особистісний розвиток, зокрема, власне компетентнісне
професійно-педагогічне становлення.
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Методичне забезпечення формування культури
здоров’я учнів основної школи у позакласній роботі
Проблема зниження рівня здоров’я населення країни стоїть сьогодні
надзвичайно гостро. Особливу тревогу викликає погіршення здоров’я
підростаючого покоління, зокрема учнів основної школи. Зазначені
негативні тенденції спонукали до появи нового напрямку у педагогіці –
«культура здоров’я», засновником якого є вітчизняний науковець
В.П. Горащук. На його думку «культура здоров’я – це важливий складовий
компонент загальної культури людини, обумовлений матеріальним і
духовним середовищем суспільства, що виражається в системі цінностей,
знань, потреб, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення її
здоров’я» [2, с.167].
Слід відзначити, що у теперішній час розвиток нового напрямку –
«культура здоров’я» набирає обертів. Так, даній проблемі приділяли увагу
такі вчені як: О. Ахвердова, В. Горащук, Г. Кривошеєва, С. Кириленко,
В. Скумін [1, 2, 3, 4] та ін.
Не применшуючи значущості досліджень вищевказаних авторів,
актуальним залишається питання визначення методичного забезпечення
формування культури здоров’я учнів основної школи у позакласній роботі.
Здоров’я людини визначається комплексом факторів: спадковістю,
якістю оточуючого середовища, якістю життя, способом життя людини. При
цьому на думку вчених, частина впливу способу життя людини на здоров’я
оцінюється в 50%. Тому формування у дітей валеологічної грамотності,
виховання ціннісного відношення до свого здоров’я – найбільш вірний шлях
рішення проблеми збереження здоров’я нації. Валеологічна грамотність
передбачає не тільки знання про засоби збереження здоров’я, але й аналіз
вчинків і способу життя з точки зору їх впливу на стан здоров’я. Одне з
питань валеологічного виховання полягає в тому, щоб знайти правильне
співвідношення внутрішнього і зовнішнього світу людини, допомогти
школярам визначити ієрархію людських цінностей.
Невід’ємною частиною системи виховання в нашій країні є систематична
позакласна робота з учнями. Це спеціально організовані позаурочні заняття,
які сприяють поглибленню знань, розвитку умінь та навичок, задоволенню і
розвитку інтересів, здібностей і забезпечення розумового відпочинку
школярів.
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В позакласній роботі повторюються, поглиблюються й закріплюються
валеологічні знання, які були отримані на уроках, виховується
переконаність школярів і формується потреба у здоровому способі життя.
Організація позакласної роботи учнів основної школи – важлива й
складна проблема. У сучасних умовах позаурочна діяльність школярів по
формуванню культури здоров’я розглядається як найважливіший засіб
всебічного розвитку, що сприяє розв’язанню завдання, визначеного в
основних документах нашої держави.
У сучасних умовах доцільна організація вільного часу по формуванню
культури здоров’я школярів – одна з умов здійснення комплексного підходу
до виховання. Основними завданнями по формуванню культури здоров’я
школярів основної школи в позакласній роботі є: формування в учнів
принципово нового підходу до свого здоров’я, спрямованого на його
збереження й зміцнення; акцентування уваги на можливостях свого
організму; диференційований підхід до різних методик оздоровлення і
лікування тих чи інших захворювань; уміле використання медиковалеологічних знань; пропагування ідеї здорового способу життя.
Процес формування культури здоров’я школярів в позакласній роботі
ґрунтується на сутнісному аналізі культури здоров’я, її критеріях та
показниках, а також на вікових психологічних особливостях школярів. Він
складається з психолого-педагогічних умов, формування методів і засобів
культури здоров’я. Процес реалізується в декілька етапів: самопізнання
свого організму, рівня культури здоров’я; самооцінювання стану свого
здоров’я; самооздоровлення.
Процеси самопізнання, самооцінювання і самооздоровлення не тільки
пов’язані один з одним, а й взаємозумовлені. Перший етап формування
культури здоров’я школярів характеризується поглибленням знань з медиковалеологічних дисциплін, самостійне вивчення свого здоров’я, рівня
культури, індивідуальних особливостей організму. Закладається основа
формування настанови на здоров’я, на активне становлення до нього. На
цьому етапі для вивчення початкового рівня культури здоров’я
застосовуються методи педагогічного дослідження. Учні ведуть
валеологічний щоденник, фіксуючи в ньому всі сторони своєї
життєдіяльності.
Другий етап характеризується самостійністю адекватного оцінювання
свого стану здоров’я, рівня його культури. Він є надзвичайно важливим,
оскільки підбиває своєрідний підсумок попереднього стану і націлює на
наступний. На цьому етапі діти заповнюють «Картку оцінки і самооцінки
здоров’я».
Третій етап характеризується дійовим, активним ставленням учнів до
самих себе, до свого здоров’я. Створення потрібних умов для вироблення
потреби в проведенні розроблених заходів із самооздоровлення організму.
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Важливим аспектом роботи з формування культури здоров’я в
позакласній роботі є творчі завдання, які спонукають до активного,
самостійного пошуку наукової інформації про здоров’я.
Однією з найважливіших ознак системного підходу до формування
культури здоров’я є те, що вона має здійснюватись лише на основі
ґрунтовного і постійного аналізу інформації про дієвість системи на всіх
етапах.
Система формування культури здоров’я виникає лише при наявності
певного контингенту людей – учнів і вчителів. Процес формування культури
здоров’я учнів передбачає осмислення вчителем необхідності та значущості
цієї роботи широкий культурологічний кругозір, високий рівень розвитку
культури здоров’я вчителя, його готовність до постійного пошуку й
оновлення розвитку культури здоров’я.
Методичний аспект процесу формування культури здоров’я школярів в
позакласній роботі пов’язаний з тим, як розуміє вчитель теоретикометодологічні основи формування культури здоров’я учнів, сутність і
структуру культури здоров’я, її критерії і показники та рівні сформованості;
якими формами і методами організації педагогічного впливу користується,
як уміє добирати педагогічні засоби,оптимальні для кожного конкретного
випадку.
Ми вважаємо, що культура здоров’я є цілісним утворенням, що
реалізовується у структурі особистості через розвиток особистісних
особливостей, які становлять її світоглядно-моральну спрямованість на
формування в неї культури здоров’я як невід’ємної умови успішної життєвої
та фахової самореалізації, самовдосконалення.
Перспективою подальших досліджень є розроблення наукових основ
процесу формування культури здоров’я, комплексної програми підготовки
майбутніх педагогів до збереження і зміцнення професійного здоров’я.
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Сучасні оздоровчі технології в оздоровчих таборах
На сучасному етапі проблема підвищення здоров’я учнів потребує
наукового пояснення та практичної реалізації. Особливого значення набуває
навчання відповідальному ставленню до власного здоров’я як до найвищої
індивідуальної та суспільної цінності [1]. На рівні школи це завдання
реалізується у введенні нових програм з фізичної культури, викладанні
предмету «Основи здоров'я», активній позакласній фізкультурно-оздоровчій
та спортивно-масовій роботі. Турбота держави про здоров'я підростаючого
покоління виявляється також у щорічному літньому оздоровленні дітей.
В умовах роботи дитячих оздоровчих таборів в повній мірі розкривається
рівень функціональної підготовки дітей, їхні інтереси, потреби та навички
занять фізичними вправами. Одним із критеріїв їхньої оцінки може
послуговуватись ранкова зарядка.
Важлива роль проведення гігієнічної гімнастики в дитячих оздоровчих
таборах безперечна. Сама назва установ передбачає оздоровлення, тобто
систематичне застосування фізичних вправ, загартовування, раціональне
харчування, дотримання режиму, вітамінізацію тощо. При цьому ранкова
гімнастика в режимі дня є настановленням на активне проведення заходів,
передбачених планами виховної та спортивної роботи, необхідним
атрибутом здорового способу життя. Звідси на передній план висувається
проблема мотивації на заняття систематичними ранковими фізичними
вправами.
На сучасному етапі бажання займатись фізичною культурою у дітей
шкільного віку постійно знижується. Ця тенденція просліджується у
динаміці з віком дітей від класу до класу. Недостатність матеріального
забезпечення загальноосвітніх шкіл спортивним обладнанням та інвентарем
не дозволяють в повному обсязі компенсувати дефіцит рухової активності
школярів. Самостійні заняття фізичними вправами у дітей шкільного віку
приймають вигляд стихійних рухливих та спортивних ігор. Зважаючи на
непопулярність у сімейному колі, безконтрольність з боку батьків,
відсутність позитивного прикладу, ранковою зарядкою за опитуванням
школярів Сватівського району періодично займається не більш як 10 %
учнів з поправкою на щирість відповідей.
Виконання ранкової гігієнічної гімнастики завжди вважалось першим
кроком до здорового способу життя. За відсутності навику зацікавити дітей
у період відпочинку в таборі цим видом фізичної культури дуже складно.
Особливо складно скласти комплекс прав, який би був цікавим та доцільним
для дітей різного віку та статі.
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Якщо вихователь змушує учнів, навіть тактовно, виконувати фізичні
вправи, ні про яке формування потреби в систематичних заняттях фізичною
культурою і прищеплення любові до зарядки не може бути і мови.
Позитивний вплив отриманого навантаження зазвичай повністю
нівелюється негативом психічного напруження, яке обов’язково присутнє на
примусових заняттях фізичними вправами. Мета і розуміння завдань
інструктором та вихованцями не збігаються [2].
Проблемою формування мотивації навчання взагалі, а фізичною
культурою зокрема, займалась ціла низка авторів: Е. Андреєва, І. Бех,
Б. Ведмеденко, Л. Волков, М. Зубалій, В. Петровський, Т. Круцевич,
Е. Ільїн, Г.В. Безверхня та інші. При цьому велика роль в позитивній
мотивації відводиться інноваційним системам та методам навчання.
В педагогічній літературі інноваційна діяльність розглядається в трьох
аспектах: за етапами інноваційних процесів, як розробка, освоєння і й
використання
нововведень
(Л. Даниленко,
В. Кваша,
О. Мойсєєв,
О. Мойсеєва та ін.); як вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічного
винахідництва, введення нового в педагогічну практику (І. Дичківська,
О. Козлова, Н. Клокар та ін.); як науково-практичне дослідження та
інноваційний експеримент (Ю. Максимов, М. Меладзе та ін.) [3].
Відомо, що формування мотивів більшою мірою залежить від способу
організації діяльності і менше від змісту навчального процесу [4]. Тому було
висунуто гіпотезу, що використання вправ інноваційних та нетрадиційних
напрямків фізичної культури під час виконання ранкової гігієнічної
гімнастики сприятиме підвищенню інтересу у дітей до занять фізичними
вправами та, як наслідок, формуванню навичок здорового способу життя.
Основним завданням підтвердження висунутої гіпотези було
ознайомлення дітей з різноманіттям методик та систем сучасного фітнесу та
нетрадиційних систем фізичного виховання.
Аналіз літератури показав, що незважаючи на велику увагу фізичному
вихованню дітей в оздоровчих таборах, перевага при цьому завжди
віддається рухливим та спортивним іграм, комплексним естафетам
розвивальної та оздоровчої спрямованості [5, 6]. Складання ж комплексів
ранкової гігієнічної гімнастики повністю віддано на розсуд інструкторів з
фізичної культури.
Практичний досвід роботи та особиста апробація різноманітних методик
дозволили сформулювати принципи, яким безумовно повинна відповідати
ранкова гігієнічна гімнастика в оздоровчому таборі:
1. низький рівень навантаження;
2. варіативність вправ, що застосовуються;
3. аргументованість застосування вправ;
4. високий емоційний фон проведення заняття;
5. поєднання координаційних простих та складних вправ;
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6. поступове підведення учнів до виконання комплексів вправ під
музичний супровід.
В Сватівському районному позаміському закладі оздоровлення та
відпочинку «Гончарівський» під час літньої оздоровчої кампанії на кожен
день тижня було розроблено окремий комплекс вправ із застосуванням
різноманітних інноваційних та нетрадиційних напрямків фізичної культури.
Гімнастика проходила за таким планом:
1. основний комплекс прав за тематикою заняття – до 10 хвилин;
2. оздоровчий біг на 250-300 м – до 3 хвилин;
3. дихальні вправи – до 2 хвилин.
Крім загально розвивальних вправ, використовувались окремі вправи, які
застосовуються в інноваційних системах оздоровлення пілатесі, каланетиці,
бодіфлексі [7, 8], різноманітні види танцювальної аеробіки (кардіоаеробіка),
сучасні класичні (полька, рок-н-ролл, ча-ча-ча) та українські народні (гопак,
козачок) танці. Комплекси складалися з переважною спрямованістю на
колові або махові рухи рук та ніг. Окремими комплексами проходили
ранкові гігієнічні гімнастики, що складалися з елементів бойової аеробіки
тай-бо [9], елементів стретчингу [10] та вправ хатха-йоги, зокрема –
комплекс «сурья намаскар» – «гімн сонцю» [11].
Якщо перший тиждень увага приділялась засвоєнню вправ комплексу, на
другому тижні головним вважалось виконання рухів поєднаних в окремі
ланцюжки вправ. Виконання комплексів на третій тиждень проводилось під
музичний супровід як ритмічна гімнастика, в режимі нон-стоп [12, 13].
Під час бігу увага акцентувалась на ритмічному диханні. За еталон
вважався темп бігу у 120 кроків на хвилину. За акцент було обрано кількість
кроків, наприклад: три кроки – вдих ротом, три кроки – видих через ніс. За
необхідності діти самостійно проводили гіпервентиляцію легенів.
Зосередження уваги на підрахунку кроків та активному диханні, своїх
відчуттях, носило характер навчання медитативному бігу.
Як дихальні вправи застосовувались елементи пранаями (сонячне
дихання ХА, місячне дихання ТХА; нижнє, середнє, верхнє та повне
дихання йогів) [14], вправи дихальної гімнастики А. Стрельнікової
(«Погончики», «Насос», «Кішка», «Повороти голови») [15], вправи з
дихання, що використовуються у східних бойових мистецтвах (ібукі,
ногаре) [16]. Велика кількість різноманітних дихальних вправ дозволяла
майже не повторювати їх протягом оздоровчої зміни.
В результаті застосування такої системи проведення зарядки практично
до нуля знизився відсоток невмотивованої відмови від виконання вправ
ранкової гігієнічної гімнастики, збільшився інтерес дітей до проведення
інших видів спортивно-оздоровчої роботи в таборі, протягом останніх п'яти
років на 16 % зменшилася середня кількість звернення вихованців табору до
медичних працівників.
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За результатами літніх оздоровчих кампаній 2010-2015 років
використання системи різноспрямованих комплексів вправ в ранковій
гігієнічній гімнастиці рекомендовано районним методичним кабінетом для
використання в пришкільних таборах відпочинку.
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Использование традиционных и инновационных
технологий обучения в реализации образовательной
программы по физической культуре в вузе
Стремление преподавателей высшей школы облегчить студентам
процесс овладения физкультурными знаниями и умениями вполне
обоснованно связывается с поиском новых технологий обучения и
согласованного использования традиционных. Обучение должно выступать
средством удовлетворения потребностей студентов, способствовать
развитию и росту у них резервов здоровья.
Из большого количества технологий в практике физического воспитания
чаще всего применяются технологии двух видов: построение учебнотренировочного процесса на концептуальной основе и обучение крупными
дидактическими единицами. Реже применяется технология профилированного обучения. Еще реже – технология сотрудничества в коллективном
методе обучения.
Технология построения педагогического процесса на концептуальной
основе предполагает выявление эффективных тем учебного курса, создание
комплекса физкультурно-спортивных связей с другими курсами обучения.
Технология обучения крупными дидактическими единицами предполагает
использование обобщенных характеристик, закономерностей, правил,
учебных планов. Организационной единицей данной технологии может
быть занятие, микроцикл оздоровительной или спортивной тренировки,
макроцикл.
Технология профилированного физического воспитания направлена на
обеспечение общекультурных и профессиональных компетенций, которыми
должен обладать выпускник вуза. Среди компетенций отметим следующие:
– умение поставить цель и выбрать путь ее достижения;
– стремление к повышению уровня физического развития и физической
подготовленности;
– осознание значимости профессионально-прикладной физической
подготовки;
обладание
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности;
– использование основных средств и методов оздоровительноспортивной тренировки при решении социальных и профессиональных
задач.
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Технология сотрудничества в коллективном методе обучения
предполагает в своей основе сотрудничество преподавателей. Работа
организуется между двумя (тремя) преподавателями, ведущими разные
виды спорта. Она помогает обеспечить взаимообучение и взаимоконтроль.
Данная технология имеет особую значимость, так как направлена на
эффективное решение задач пока еще вынужденного посещения занятий
студентами не «своего» преподавателя. Разработка технологии
сотрудничества в коллективном методе обучения находится в начале пути и
требует научно-методического обоснования.
Инновационными составляющими всех технологий физического
воспитания
являются:
1) процесс
обучения
ориентирован
на
самостоятельность; 2) происходит перераспределение времени между
самостоятельной и обязательной (аудиторной) работой в пользу первой с
увеличением времени общения с преподавателем;3) формируется новая
установка физического воспитания на развитие физкультурно-спортивных
интересов (выбор и проведение занятий по интересам);
4) информационные технологии все активнее
внедряются
в
образовательное пространство физической культуры (электронный журнал
посещений, внесение оценок за выполнение зачетных нормативов в
компьютерную базу данных, тестирование по теоретической подготовке
через сеть и т.д.).
В контексте модернизации учебно-тренировочного процесса физической
культуры особого внимания требуют проблемы технологического
обеспечения
самостоятельной
познавательной
и
поведенческой
деятельности студентов.
С целью определения отношения студентов к самостоятельной работе на
ряде факультетов БФУ им.И.Канта был проведен опрос по десяти тезисам.
В результате проведенного опроса и его статистической обработки было
выявлено, что почти 80% студентов считают, что они должны по
возможности заниматься физическими упражнениями больше, чем требует
от них программа, так как дополнительные знания и умения приносят им
только пользу. Не согласны с такой постановкой вопроса около 3%
респондентов, примерно 7% затруднились ответить на этот вопрос.
Подавляющее большинство студентов хорошо понимают, что для того,
чтобы приобрести систематизированные знания, умения и навыки
недостаточно обязательных (аудиторных) часов, нужны дополнительные
самостоятельные занятия, в том числе домашние задания. Интересно
отношение студентов, к организации самостоятельной работы:35%
респондентов хотят проводить такую самостоятельную работу под
присмотром преподавателя, постоянно консультируясь с ним; против такого
общения высказалось 8%, а около 26% затруднились ответить на этот
вопрос. Многие студенты считают, что нельзя уменьшать число учебных
занятий в пользу самостоятельной работы, так как самостоятельная работа
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часто оказывается трудной для студентов, она должна быть организована
преподавателем и им контролироваться.
В качестве вывода можно отметить – центр тяжести в обучении
перемещается с преподавания на учение как самостоятельную деятельность
студентов, что в самом общем виде прописано в федеральном
государственном стандарте. А многообразие технологий обучения
свидетельствует об их актуальности и перспективности; их использование
обогащает и расширяет спектр образовательных процессов в области
физической культуры.
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Є.М. Лавренко і Г.Г. Махов: в координатах організації
сільськогосподарської дослідної справи в Україні
За сучасних умов державотворення в Україні історична реконструкція
вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи повинна ґрунтуватися
на детальному аналізі та об’єктивній оцінці внеску окремих особистостей у
розроблення її наукових напрямів. Одним з організатором галузевої
дослідної справи є видатний учений, методолог, автор першої ґрунтової
карти України, керівник секції ґрунтознавства Сільськогосподарського
наукового комітету України (СГНКУ), доктор сільськогосподарських наук,
професор Г.Г. Махов (1886-1952). Для проведення ґрунтових досліджень
ученим залучено низку фахівців СГНКУ, серед яких був молодий науковець,
згодом лідер у становленні та розвитку геоботаніки, академік АН СРСР
Є.М. Лавренко (1900-1987 рр.). Аналіз історіографічних напрацювань,
присвячених біографії останнього, вказує на ту обставину, що його членство
в СГНКУ та співпраця з такими видатними ученими комітету, як
О.А. Яната, Д.Г. Віленський, Г.Г. Махов, не згадується. Відповідно до цього,
завданням даної розвідки є на основі методів конкретно-історичного,
порівняльного та проблемно-хронологічного аналізу дослідити основні
результати творчої співпраці Є.М. Лавренка та професора Г.Г. Махова в
період спільної діяльності в СГНКУ.
Згідно зі списком співробітників СГНКУ, що зберігається у ЦДАВО
України, прізвище Є.М. Лавренка як спеціаліста підсекції геоботаніки
зустрічається серед членів ботанічної секції, яку очолював професор
О.А. Яната. [4, арк. 83-89]. Крім того, Є.М. Лавренко тісно співпрацював з
фахівцями секції ґрунтознавства СГНКУ. Впродовж 1920-1921 рр.
Є.М. Лавренко та О.А. Яната взяли участь у геоботанічних дослідженнях,
які разом з вивченням четвертинних відкладів були організовані секцією
ґрунтознавства СГНКУ під керівництвом Г.Г. Махова. Наслідком цього
стали спеціальні карти, що були схвально сприйняті на першій нараді
ґрунтознавців України у квітні 1923 р., а також ґрунтова карта СРСР у
масштабі 1:4200000, видана у 1925 р. за редакцією К.Д. Глінки та
Л.І. Прасолова [3]. На основі цих же геоботанічних досліджень професора
О.А. Янати та Є.М. Лавренка, а також власних, спочатку рекогносцирувальних (1906-1911рр.), а потім планомірних (1914-1916рр.) ґрунтознавчих робіт
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та геолого-географічних напрацювань професор О.Г. Набоких, один з
фундаторів українського ґрунтознавства, та його учні професор Г.Г. Махов
й приват-доцент М.П. Флеров створили першу карту ґрунтів Подільської
губернії.
Секцією ґрунтознавства СГНКУ проведено комплексну роботу, що
передбачалася її п’ятирічним планом з виконання ґрунтової зйомки України
у триверстовому масштабі (за рахунок округів). У 1923-1926 рр. вивченням
ґрунтів Луганської округи займалися Г.Г. Махов (науковий керівник робіт),
Є.М. Лавренко (керівник геоботанічною частиною) як представник
Ботанічного саду, працівник Геолого-Розвідкової Управи В. Крокос
(відповідальний за геологічне наповнення), О.Л. Чефранов, Н.Б. Вернардер і
Г.С. Гринь. Загальним позитивним висновком трирічної роботи стало
розуміння, що тільки при творчому поєднанні знань докучаєвського
морфолого-генетичного ґрунтознавства за рахунок польових досліджень у
поєднанні з геоботанікою можна одержати достовірні результати при
створенні повної об’єктивної класифікації ґрунтів краю [1].
Г.Г. Махов, який продовжив докучаєвську традицію польового
обстеження ґрунтів, підготував на матеріалах експедицій В.В. Докучаєва,
М.О. Дімо, М.К. Клепініна, В.В. Курилова, О.Г. Набоких, Ф.І. Левченка та
своїх власних карту ґрунтів України (масштаб 1:1 050 000), видану в 1926 р.
секцією ґрунтознавства СГНКУ [3]. Цього ж року Є.М. Лавренком
опубліковано працю «Леса Донецкого кряжа» (1926 р.), в якій автор
висловив вдячність професору Г.Г. Махову за участь у 1925 р. в експедиції з
рекогносцирувального дослідження ґрунтів Донбасу у якості ботаніка.
Наступного року вченими у співавторстві опубліковано роботу
«Почвоведение и геоботаника» [2], де вперше визначено вертикальну
зональність ґрунтового покриву Донецького кряжа і виділено «лісостеп» на
вершинному полотні його кряжової частини. Такий висновок мав важливе
практичне значення для подальшого розвитку українського ґрунтознавства.
Варто зазначити, що кращий підручник того часу з ґрунтознавства
«Почвоведение», що належав перу професора Д.Г. Віленського,
побудований на принципі тісного поєднання природного рослинного
покриву з видозмінами ґрунтів, які відкрили Г.Г. Махов і Є.М. Лавренко [1].
У 1925 р. комісією при ботанічній секції СГНКУ в складі
Д.Г. Віленського, М.І. Котова, Є.М. Лавренка, Г.Г. Махова і О.В. Фоміна
було розпочато роботу над комплексною ботанічною працею «Флора
УСРР», зокрема розроблено ботаніко-географічне районування. У першому
томі, редактором якого був О.В. Фомін, уміщено орієнтовну для наступних
ботаніко-географічних дослідів працю Є.М. Лавренка: «Характеристика
ботаніко-географічних районів УРСР» (1936 р.). Саме на неї спиралися всі
ботаніки-дослідники, відносячи рослини до тих чи інших регіонів країни. У
1940 р. вийшов другий том, редактором якого був Є.М. Лавренко, на той час
вже доктор біологічних наук.
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У зв’язку зі згортанням діяльності СГНКУ, Є.М. Лавренко продовжив
роботу в науково-дослідних установах, які підтримували справу комітету – з
1928 р. на посаді завідувача Гербарію та Відділу геоботаніки Українського
інституту прикладної ботаніки, а з 1930 р. – Секції геоботаніки Українського
інституту агроґрунтознавства, згодом розгорнув наукову діяльність в
Ленінграді. У цей період професор Г.Г. Махов продовжив роботу в Академії
наук України, а в 40-х рр. емігрував до Німеччини.
На основі вищесказаного можна зробити висновок, що спільною працею
двох видатних учених Є.М. Лавренка та Г.Г. Махова здійснено значний
внесок у діяльність СГНКУ та розвиток вітчизняних ґрунтознавчих та
ботанічних досліджень загалом. Ученими відкрито принцип тісного
поєднання природного рослинного покриву з видозмінами ґрунтів. На
основі спільних досліджень у складі секції ґрунтознавства ними створено
низку ґрунтових карт окремих регіонів, України, СРСР. У складі комісії
секції ботаніки ученими розроблено ботаніко-географічне районування,
яким в подальшому керувалися ботаніки-дослідники, відносячи рослини до
певних регіонів країни, а також підготовлено І том визначника «Флора
УСРР».
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Дослідження проблем дитячої інвалідності внаслідок
патології хребта в Інституті ім. проф. М.І. Ситенка
Проблеми дитячої інвалідності завжди привертали увагу дослідників, але
сьогодні ці проблеми набули особливої гостроти. В останні десятиріччя в
усьому світі спостерігається погіршення здоров’я дитячого населення,
зростає захворюваність дітей за усіма групами хвороб, що, в свою чергу,
призводить до росту дитячої інвалідності. За даними експертів ВООЗ,
кількість дітей з обмеженням життєвих і соціальних функцій складає біля 10
% населення земної кулі, при цьому доля тяжких інвалідів за останнє
десятиріччя залишається незмінною і добігає майже 3 % дитячого
населення [1, 2]. Особливо тяжко і тривало перебігають у дітей
захворювання хребта: сколіоз, кіфоз, кіфосколіоз та інші. В Україні
спостерігаються такі ж процеси, як й в усьому світі: невпинне зростання
кількості дітей-інвалідів. Чисельність дітей-інвалідів із захворюваннями
кістково-м’язової системи складає понад 7 тисяч [3, 4]. За даними нашого
дослідження, в структурі дитячої інвалідності патологія хребта становить
біля 19 % [5]. Вертеброгенні та вертебральні синдроми, які виникли у
ранньому віці, особливо несприятливі й позначаються на подальшому житті.
У більшості випадків вертеброгенна патологія у дорослих є наслідком
різних патологічних станів у дитинстві. 13 % хворим із захворюваннями
хребта встановлюється категорія «інвалідність з дитинства» [6]. Проблема
має загальнодержавний характер й існує нагальна потреба у посиленні
заходів з профілактики інвалідності у дітей і раннього початку реабілітації.
В Інституті ім. проф. М.І. Ситенка вивчати проблеми патології хребта у
дітей почали ще у 20-х роках минулого сторіччя. У 1929р. проф.
М.І. Ситенко вперше в країні організував обов’язкові огляди дітей лікарями
ортопедами у пологових будинках. Це дозволяло виявити вроджену
ортопедичну патологію, у тому числі вроджену патологію хребта, вже на
ранніх етапах захворювання [7]. У 1930 р. в інституті було створене дитяче
відділення. Наукові співробітники і гіпсові техніки відділення
А.К. Приходько, В.Д. Чаклін, А.Е. Цукерман, Ф.В. Лукашов, Н.Д. Мацкевич,
В.Г. Четаєва та інші активно працювали над питаннями профілактики,
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виявлення і лікування сколіозів [8]. Наприкінці 40-х років А.Є. Цукерман
сконструював активний коригуючий корсет для лікування сколіозів.
Конструкція пройшла клінічні випробування і застосовувалася у ортопедотравматологічних закладах [там само].
У післявоєнні роки дослідження патології хребта у дітей стали одним з
пріоритетних напрямів наукової роботи інституту. Особлива увага
приділялась і приділяється вивченню сколіотичної хвороби. Над цією
проблемою працювали член-кор. АМН СРСР, проф. М.П. Новаченко,
академік О.О. Корж, професор С.Д. Шевченко, професор А.П. Скоблін.
Вперше в країні був впроваджений метод лікування сколіозу за
Харингтоном, для здійснення якого був розроблений необхідний
інструментарій [9].
Сьогодні науковці інституту продовжують вивчати питання патології
хребта у дітей. Багато уваги приділяється розробці нових методів
діагностики і технологій хірургічного і консервативного лікування.
Для успішності досліджень і ефективності розробок необхідно знати
рівень і структуру захворюваності, показники ступеню обмеження
життєдіяльності, тобто інвалідності, стан, якість, ефективність організації
надання спеціалізованої допомоги. Для вивчення цих питань у квітні 1985 р.
науково-організаційний відділ був реорганізований у лабораторію
соціально-гігієнічних досліджень і профілактики травматизму [7], і з цього
часу дослідження медико-соціальних аспектів інвалідності внаслідок травм і
ортопедичних захворювань стали одним з основних напрямків наукової
діяльності інституту.
У 90-х роках ХХ ст. та на початку ХХІ ст. в інституті проводилися
дослідження інвалідності у дітей внаслідок патології опорно-рухової
системи, в тому числі й у дітей, позбавлених батьківської опіки. Була
виявлена структура інвалідизуючої ортопедичної патології, визначені рівень
і причини інвалідності, виявлені особливості медичної реабілітації дітейінвалідів. На підставі одержаних даних була розроблена типова програма
медичної реабілітації зазначеного контингенту дітей, а для дітей,
позбавлених батьківської опіки, була розроблена ще й схема медикопрофесійної реабілітації [10-12].
Дослідження з питань дитячої інвалідності були продовжені у 2012 р.
Зважаючи, що особливо тяжко і тривало перебігають у дітей захворювання
хребта: сколіоз, кіфоз, кіфосколіоз та інші, було вирішено зосередитись на
вивченні проблем інвалідності у дітей із захворюваннями і травмами хребта.
Метою дослідження була розробка комплексу науково обґрунтованих
медико-організаційних заходів з покращення реабілітації та зниження
показників інвалідності у дітей внаслідок травм і захворювань хребта.
Був розроблений метод комплексної бальної оцінки анатомофункціональних порушень та обмеження життєдіяльності у дітей з
патологією хребта. Ступінь обмеження життєдіяльності, тобто рівень і
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можливості соціальної та побутової активності, визначали за допомогою
метода опитування пацієнтів або їх батьків, для чого була розроблена
спеціальна анкета. Форма обстеження дітей і анкета-опитувальник
дозволили поєднати об’єктивні та суб’єктивні дані. Було виявлено, що в
структурі дитячої інвалідності внаслідок травм і захворювань кістковом’язової системи патологія хребта складає в середньому 14,36 % ± 1,36 %. У
структурі інвалідності при захворюваннях хребта абсолютну більшість
складає сколіоз – 71,58 % ± 4,62 %. У структурі дитячого травматизму
травми хребта складали по різним регіонам від 0,25 % до 1,04 % серед травм
усіх локалізацій.
Були також виявлені відмінності у структурі дитячої інвалідності в
залежності від віку та статі пацієнтів. У всіх вікових групах превалює
сколіоз, Дівчатка хворіють частіше за хлопчиків: 72, 11 % ± 4, 60 % і 27,89%
± 4,60 %.
Патологія хребта у дітей супроводжується іншими захворюваннями. Із
загальної кількості обстежених хворих дітей 63,30 % пацієнтів мали супутні
захворювання, з них 31,91 % мали по декілька супутніх захворювань.
Таким чином, захворювання, травми або уроджені дефекти хребта
призводять до стійких функціональних порушень, які обмежують
життєдіяльність дитини. На нашу думку, найважливішими критеріями
обмеження життєдіяльності дитини з патологією хребта є здатність до
самообслуговування (одягання, вмивання, причісування, прийом їжі тощо),
здатність до пересування (ходьба, поїздки, можливість брати й піднімати
іграшки, книги з будь-якого положення), здатність до спілкування
(косметичний дефект утруднює спілкування з однолітками, обмеження
статико-динамічної функції хребта унеможливлює участь у колективних
іграх і заняттях), здатність до навчання. Обмеження здатності до
пересування може бути перешкодою для відвідування навчальних закладів,
обмеження здатності до навчання пов’язане з необхідністю дотримуватися
спеціального режиму зменшення навантаження на хребет, тобто виникають
труднощі з одержанням освіти і вибором професії.
За одержаними з анкет даними був проведений порівняльний аналіз
критеріїв та ступеня обмеження життєдіяльності дітей в групі з порушенням
постави і в групі з наслідками травм і захворюваннями хребта.
У ході подальших досліджень вивчалися сучасний стан та якість
лікувально-профілактичної допомоги і медичної реабілітації дітей з
патологією хребта за даними головних дитячих ортопедів-травматологів
обласних державних адміністрацій. Було визначено, що потреби дітей з
патологією хребта у високотехнологічній спеціалізованій ортопедотравматологічній допомозі задовольняються по Україні у середньому на
72,40 %. Причому існує різниця у рівні задоволення потреби дітей у
допомозі по регіонах: у східних, південних і центральних областях
задовольняються на 83,82 %, у західних – на 48,35 %. Це пояснюється
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віддаленістю від населення західних регіонів високоспеціалізованої та
високотехнологічної медичної допомоги третинного рівня, яку надають
профільні науково-дослідні інститути НАМН і МОЗ України, розташовані у
центральних і східних регіонах країни.
Аналіз даних про диспансерний нагляд у 10 областях показав, що під
диспансерним наглядом знаходиться 90,14%±0,06% від загальної кількості
дітей з патологією хребта і всім їм було проведене консервативне лікування.
Хірургічне лікування одержали лише 37,70% пацієнтів, яким воно було
необхідне, корсетотерапію – 76, 25 %.
Організація та якість лікування і медичної реабілітації дітей з патологією
хребта вивчалися на прикладі дев’яти дитячих поліклінік м. Харкова.
Медичну допомогу надають лікарі неврологи, ортопеди і хірурги, у
лікувальному процесі також беруть участь фізіотерапевти, лікарі та
інструктори ЛФК, масажисти. Була виявлена нерівномірність забезпеченості
дитячого населення лікарями ортопедами-травматологами, існує потреба
переглянути і упорядкувати розподіл кадрів лікарів ортопедів-травматологів
і суміжних фахівців.
В ході дослідження були виявлені несвоєчасність діагностики
вертебральної патології у дітей, несвоєчасне застосування показаних
методів лікування, низька якість диспансерного нагляду за дітьми з
патологією хребта, відсутність у багатьох випадках комплексного характеру
лікування і недостатність обсягів лікування. Всі ці недоліки призводять до
високих показників інвалідності у дітей з патологією хребта.
Запобігти розвитку ранньої інвалідності може своєчасне виявлення
патології хребта у дітей і своєчасне хірургічне лікування з використанням
сучасних транспедикулярних коригувальних імплантатів, які забезпечують
тримірну корекцію сколіотичної деформації хребта.
Підсумовуючи, можна сказати, що Інститут ім. проф. М.І. Ситенка
зробив великий внесок у розвиток дитячої ортопедії та зокрема у вирішення
такої актуальної проблеми, як лікування патології хребта у дітей.
Вивчення історії наукових досліджень, які проводились і проводяться в
найстарішому в Україні ортопедо-травматологічному закладі – Інституті
ім. проф. М.І. Ситенка дає можливість покращити планування наукової
діяльності, підвищити її ефективність.
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Розбудова науково-технічного потенціалу
Запорізького моторобудівного заводу в 1950-1955 рр.
Швидкий розвиток авіаційної промисловості в середині ХХ ст. диктував
нові тенденції становлення запорізького мотробудування. На перший план
вийшли процеси, притаманні виробництву авіаційних двигунів, напрвлені на
зниження матеріаломісткості продукції, що випускається, економне
витрачання сировини, енергії, металу, а також запровадженню низьковід262

ходних та безвідходних технологій. Перші кроки підприємства, здійснені в
напрямку освоєння та запровадження прогресивних технологічних процесів
протягом 1950-1955-х рр. було важливим фактором у виконанні колективом
заводу завдань щодо випуску нових видів продукції, збільшенню обсягів
виробництва та росту продуктивності праці. Їх критичний аналіз дозволяє
отримати не аби який досвід, який може в майбутньому стати прикладом
розбудови науково-технічного потенціалу прмисловості країни, що робить
тему дослідження досить актуальною.
Метою дослідження є висвітлення процесу становлення науковотехнічного потенціалу Запорізького моторобудівного заводу в першій
половині 1950-х рр.
У першій половині 1950-х рр. для робітників заводу головним завдянням
стало внесення та втілення в життя раціоналізаторських пропозицій. Усі
вони мали призвести до зниження субівартості виробленої продукції [1,
с. 1]. Хоча кінцевою метою такої діяльності було прискорення науковотехнічного прогресу. У 1953 р. в основу роботи заводу та насамперед
експерементального цеху були покладені Державний план з нової техніки,
рішення науково-технічної конференції та заводів галузевого міністерства.
Серед них особливої уваги потребували такі пункти, як механізація ручних
та слюсарних робіт, запровадження швидкодіючих зажимів, механізація та
автоматизація виробництва, процесу та контролю деталей, переведення
верстатів та операцій на швидкісне та силове різання, а також налагодження
і запуск високовиробничого обладнання. У результаті було знижено
трудмісткість основного виробу на 12 годин, при чому, річна економія
становила близько 180 тис. крб. До того ж, впровадження електроіскрового
упрочнення штампів та ріжучих інструментів зберегли ще 200 тис. крб.
Уцілому, було запроваджено 1900 заходів, що вдосконалило технологічний
процес та зекономило заводу 3,5 млн. крб. Досвід з упровадження нової
техніки було зафіксовано в спеціальних брошурах та передано до научнодослідного інституту. Окрім того, на 1954 р. заплановали запровадити ще
2000 нововведень, дослідити новий вид гідромеханічного пристрою, що
дозволило б значно спростити існуючі конструкції пневмогідравлічних
зажимних пристроїв та запобігти вжитку стиснутого повітря. Було
поставлено питання механізації полірувальних притирочних робіт,
заплановано провести дослідження щодо запровадження нового виду
зажимних та карних пристроїв, заснованих на принципі відцентрових сил. У
галузі механізації та автоматизації контролю намічено виготовити та
застосувати пневмозамірюючі прилади для контролю різблення в процесі
накатування, а також для вимірювання деталей, що мають складні профелі. З
метою механізації трудомістких та слюсарних робіт планувалося провести
есксперименти з обрубування облому методом застосування тиску, а також
дослідження на предмет збільшення стійкості ріжучого інструменту за
рахунок подання охолодженої рідини під великим тиском. Усього на 1954 р.
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було заплановано провести 50 експерементальних робіт, які мали стати
новим цінним внеском у прогрес заводу [2, с. 1]. Для правильного
планування роботи були запроваджені спеціальні технічні норми, в свою
чергу вони мали сприяти покращенню кваліфікації працівників та
зростанню продуктивності праці [3, с.1]. Однією з вимог того часу було
покращення якості продукції моторобудівників. За для цього керівництво
заводу розробило план, який мав прискорити втілення поставленного
завдання. Згідно з ним серед працівників повинні були підвищити культуру
виробництва, покращити роботу бригад відмінної якості, зміцнити
дисципліну, забезпечити участки контроле-вимірювальним оснащенням,
здійснити перевірку здійснення контролю керівниками за ліквідацією
виявлених дефектів та направити зусилля всіх служб на покращення якості
[4, с.1-2]. У 1955 р. колективу заводу було доручено урядове завдання –
освоїти та налагодити випуск складніших та досконаліших вузлів та деталей
[5, с.2]. Для цього на виробництві було запроваджено нову техніку та
прогресивні технології в гарячих цехах та цехах холодної обробки металів,
покращено технологічну службу заводу, до того ж, зроблено перші спроби
ліквідації невиробничих втрат (брак, штрафи за простої, невиконання планів
завантаження вагонів, тощо) [6, с.1]. Завдяки проведеним перетворенням на
середину 1950-х рр. для механізованих та інструментальних цехів замість
запланованих 1975 заходів запроваджено 2183, що дало змогу понизити
трудомісткість одиниці виробу. Таким чином, установлений план з цього
напрямку роботи було перевиконано на 110, 5%. Окрім того, на 57%
покращили показники механізації ручних та трудомістких виробів.
Запроваджено швидкодіючі та верстатні пристрої з уніфікованими
посадковими шестами, що в подальшому дозволило скоротити час на
перебудову верстатів, уведено в експлуатацію комбіновані багатолезові
інструменти, а також проведено підготовчі роботи для переведення низки
деталей на холодну штамповку з листа [7, с.2].
Таким чином, у 1950-1955 рр. було покладено початок поступового
переходу Запорізького моторобудівного заводу на новий технологічний
рівень виробництва. Його основними наслідками стали покращення якості
продукції, економія енергоресурсів та матеріалів, механізація та
автоматизація виробництва, ліквідації невиробничих витрат.
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Ольга Кузьмович – наймолодша
репрезантка роду Федаків.
Донька Олени (Галини) та Лева Шепаровичів Ольга Кузьмович –
наймолодша представниця роду Федаків. Дитячі та юнацькі роки на
Сиксутській, 48, атмосфера дому, Львів з його родинними та соціальними
парадигмами сформували її стосунки зі світом, заклали підвалини життєвих
пріоритетів, характерних для генерації галицької інтелігенції 30-40рр.
Маючи батьків, активно задіяних у громадських справах, дівчинка
виховувалась бабунею, якій вона присвятить найтепліші спомини. Читаючи
їх, розумієш, що пам’ять письменниці мов перфокарта, пронизана дитячими
і отроцькими враженнями про світ, в якому існувала радість і біль.
Хресними малої стали Ольга Федак-Коновалець та Андрій Мельник.
Останній не дарував ані іграшок, ані солодощів, а тільки клаптики
зшиткового паперу, де були короткі побажання та альбом з родинними
фотографіями. Вже у 3-річному віці Оля стала свідком погрому дому С.
Федака, спричиненого атентатом на Ю. Пілсудського. Коли поліція
розпорювала без жалю дитячі ляльки в пошуках таємних паперів, бабуня –
Марія Федак навчала ніколи не плакати перед ворогом. Згодом 1923року,
дівчинка стала співучасницею «підпільної праці», перевозячи з Берліну
зашиті в комірі плащика гроші, призначені для діяльності УВО [1, с.13.].
У подальшому Ольга Шепарович закінчує середню школу, потім –
Український Інститут для дівчат у Перемишлі. Вже 1934р. з’являються її
перші журналістські дописи у пластовому журналі «На сліді», замітки до
журналу «Жінка», що редагувався Галиною Федак-Шепарович. З 1935 по
1939рр. дівчина, як матір у минулому, вивчає журналістику у Варшаві.
Отримавши ступінь магістра, працює у щоденнику Львова «Діло», але з
приходом радянської влади змушена емігрувати у Краків. Тут Ольга
віднайшла свого нареченого – МиколуКузьмовича. М. Кузьмович був сином
відомого діяча Володимира Кузьмовича – посла до галицького сейму,
співробітника газети «Діло», прихильника УНДО. М.Кузьмович до війни
працював хірургом у лічниці Андрея Шептицького, тому поляки забирають
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його у полон на посаду лікаря. Добившись у властей дозволу на визволення
нареченого, Ольга і Микола у Кракові побралися. Відомо, що свідком на
весіллі у Кузьмовичів був Юрій Шухевич – брат Романа Шухевича.
Проживаючи у Польщі, Ольга Кузьмович два роки працює на посаді
секретаря полковника Р. Сушка, а відтак М.Скрипника (в подальшому
Митрополита УПЦ – Мстислава). 1941 року Ольга Кузьмович з чоловіком
повертається до Львова , продовжує роботу у юнацькому журналі «Дорога»
під керівництвом редактора Миколи Шлемкевича. Коли у 1944 році Львів
знову захопили радянські війська, сім’я перебирається у Австрію, а з 1949
року родина Шепаровичів-Кузьмовичів емігрує в США.
У чужій країні життя Ольги Кузьмович було тісно пов’язане із юнацькою
організацією «Пласт». Маючи за приклад матір та бабуню, котрі в межах
ворожих окупацій вели активну громадську роботу, Ольга не мала
морального права на помилку. Зайнявши провідне місце у Пластовій
організації США, жінка направляє свою діяльність на зберігання та
трансляцію національного компоненту серед діаспорної молоді. У 19601963рр. її обрано головою Крайової Пластової Старшини в США, вона серед
членів редколегії «Пластового Шляху», відповідальна за пластову сторінку
газети «Свобода». 25 років поспіль жінка редагує журнал пластового
юнацтва «Юнак», а в 1970-1974рр. її обирають очільницею Головної
Пластової Ради (вперше такий пост було доручено жінці). За багаторічну
плідну працю у «Пласті» О. Кузьмович двічі була удостоєна золотої медалі
святого Юрія .
Як журналістка, маючи легкий стиль викладу, поєднаний з реальним
світосприйняттям та витонченою спостережливістю, вона на перший план
завше ставила проблеми людських взаємин, і майже ніколи не торкалась
політичних. Ольга Кузьмович була удостоєна честі очолити Спілку
Українських журналістів Америки (1976р), вона член управи НТШ
Америки, редактор «Вістей НТШ», сторінки НТШ-А у «Свободі». На
літературних конкурсах СФУЖО діставала двічі нагороди за свої
оповідання. У доробку О.Кузьмович понад 1900 нарисів, оповідань, статей,
фейлетонів, репортажів, спогадів, що головним чином стосуються
української історії. Вона є автором передмов до зібрань творів І.Кедрина,
Ц.Паліїва, Р.Купчинського, альманаху «Карпатський Лещетарський Клюб»,
порадника для молоді «Як писати листи» [2, с.32].
Найбільшим літературним надбанням О.Кузьмович є книги «Про це і те»
(2000р.) та «Про вчора і сьогодні» (2003р). Останні є цінними тим, що
містять ностальгійні портрети персоналій Львова початку ХХ століття.
Серед них представники родини С. Федака: Марія Січинська, Ольга та
Євген Коновалець, Андрій Мельник, Лука Мишуга, Стефан-Ярослав Федак.
Вони звичайні у своїй «повсякденній діяльності», зі своїми слабкими і
сильними сторонами, власними світоглядами. Висвітлюючи чоловічі й
жіночі візії тогочасного суспільства, Ольга Кузьмович сприяла відтворенню
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більш цілісної картини історичного минулого, яке вона проектує на
сучасність. Серед її героїв і представники наймолодшого покоління Федаків,
котрі розсіялись по усьому світу, але попри це бажають пізнати спільну
родину й Україну [3, с.18].
Написавши спогади, унікальні в мемуарному доробку галицьких сімей
минулого століття, журнілістка О.Кузьмович залишила ще багато білих
плям у цій історії. Адже як пише О.Забужко: «…жодна «сторі» не є
закінченою, нічия. І смерть не ставить у ній крапку» [4, с.130]. Думається,
що справу онуки Степана Федака продовжать його нащадки в Україні та
поза межами.
Таким чином, О.Кузьмович - гідна репрезантка роду Федаків, зуміла
зберегти й передати нащадкам лейтмотив батьківщини в епоху з її
трагічними умовами, проблемами виживання, де надзвичайно легко було
загубити себе як людину, втратити власне коріння. Пропагуючи національні
цінності, створюючи унікальні моделі громадських організацій, приймаючи
участь в міжнародному та національному жіночому русі, публікуючи власні
спогади вона, як і решта сучасниць, творила українську історію. Такою ж
мірою як і чоловіки.
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Доля угорської етнічної спільноти в контексті санації
території Закарпаття
Територія нинішнього Закарпаття здавна була багатонаціональним
краєм, адже його розташування на етнічному прикордонні східних, західних
і південних слов’ян, сусідніх неслов’янських народів, на перехресті великих
і малих переселень народів цьому лише сприяло. У формуванні
поліетнічного складу населення регіону важливу роль відігравали
нескінченні переходи цієї землі у підпорядкування різних державних
утворень, державно-політичні режими яких та політика визначали вектори
розвитку всіх сфер життя.
Угорці завжди складали поважну частку багатоетнічного населення
Закарпаття, стабільно посідаючи другу сходинку за українцями. Станом на
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1946 р. їх нараховувалося 134 558 осіб, або 17,36% населення області; за
підсумками Всесоюзного перепису населення 1959 р. їхня чисельність
зросла в абсолютному вимірі до 146 247 осіб, однак зменшилася питома вага
у населенні області – до 15,89% [4, с.10-11]. Друга за чисельністю
національна група краю постійно перебувала у полі зору обласної
радянської адміністрації, яка формувала політику щодо угорців Закарпаття
за погодженням, а то й за прямими вказівками республіканського
компартійного керівництва й – опосередковано – Кремля [4, с.123-167].
З опануванням теренів Закарпаття Радянською армією його угорське
населення, насамперед, чоловіча частина, стало об’єктом репресивних дій
нової влади, яка поширювала на закарпатських угорців принцип збірної
відповідальності за дії гортістської Угорщини – сателіта гітлерівської
Німеччини у Другій світовій війні. За словами начальника політуправління
4-го Українського фронту генерал-лейтенанта М. М. Проніна, «після
вилучення органами держбезпеки близько 30 тисяч військовозобов’язаних
мадяр, більша частина мадярського населення і частина мадяронів з
українців стала в тій чи іншій мірі висловлювати незадоволення і негативно
ставитися до росіян» [2, с.185]. Відтак до радянських таборів
військовополонених відправили майже 25 тисяч закарпатських чоловіківугорців у віці від 18 до 50 років, незважаючи на те, що переважна більшість
цих людей ніколи не служила в угорській армії, котра у Другій світовій війні
вела бойові дії проти СРСР. Тисячі інтернованих невдовзі загинули від
хвороб й нелюдських умов утримування [1].
У перше повоєнне п’ятиліття органи державної безпеки на території
Закарпатської області – наймолодшої за часом створення у складі УРСР –
діяли звичними
радянськими
методами,
фабрикуючи численні
«антирадянські організації» і репресуючи їх (переважно) віртуальних
учасників. На вістрі репресивного удару перебували русини-українці краю,
але не бракувало й сфабрикованих «мадярських/угорських контрреволюційних організацій», до яких зараховувалися не лише лідери й
активісти колишніх угорських політичних партій, а й пересічні службовці,
учителі і навіть колгоспники. Таким чином нова радянська адміністрація та
її репресивний апарат здійснювали «санацію» новоприєднаної території
Закарпаття від нелояльного або потенційно нелояльного елементу, в тому
числі серед місцевих угорців. Дискримінаційно-репресивні заходи влади
значною мірою спричинили істотне уповільнення приросту угорського
населення краю [3, с.284-285], [5].
Література
1. Віднянський С. Доля угорців та німців Закарпаття під час «радянізації» краю у
1944-1945 рр. / С. В. Віднянський // Друга світова війна і доля народів України:
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К., 2005. – С. 191-193.
2. Довганич О. Відновити правду про репресованих угорців і німців Закарпаття
та повернути чесне ім’я кожній жертві тоталітарної системи – обов’язок нашого
суспільства // Довганич О. Так ламалися долі репресованих закарпатців: Сторінками

268

обласного тому «Реабілітовані історією» / О. Д. Довганич; [післямова М. Олашина]. Ужгород: Ґражда, 2008. – С. 184–189.
3. Закарпаття 1919-2009 рр.: історія, політика, культура (україномовний варіант
українсько-угорського видання) / Під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець; [редкол.:
Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар, С. Черничко; відп. за вип.
М. Токар]. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 720 с.
4. Капітан Л. Етнокультурний розвиток Закарпаття у контексті радянізації краю,
1944-1964рр. / Лариса Іванівна Капітан. – К.:Видавництво «Варта», 2013.– 583 с.
5. Ткаченко Л. О. Динаміка етнічного складу населення Закарпаття / Л.О. Ткаченко // Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 1. – С.65-68.

Колєватов О.О.,
доцент, к.і.н., доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних
дисциплін Чернігівського національного технологічного університету
Україна, м. Чернігів

Передісторія Слобідсько-Українських військових
поселень першої половини XIX ст.
Слід відзначити, що хоча військові поселення, створені за імператора
Олександра I у першій половині ХІХ ст., істотно відрізнялись за своїм
упорядкуванням, призначенням і масштабах від тих поселень, які були в
минулому і ні в якому спадкоємному зв’язку з ними не стоять, сама ідея
створення поселень, де війська в мирний час розташовувались би на
околицях держави, займалися сільським господарством та зберігали
військову організацію і військові традиції за допомогою постійних
військових вправ, була не новою для Росії і виникала у руських царів і
імператорів.
Появлення військових поселень в Росії було тісно пов’язане з розвитком
маєтної системи, її видозміною. Поселення солдатів, виділення земельних
наділів для їх особистого харчування, забезпечення різних життєвих потреб і
необхідного військового спорядження отримало найбільше розповсюдження
у другій половині XVII ст. До поселених військ відносились стрільці,
пушкарі, міські козаки, драгуни, тобто різні види міських ратних людей. Як
правило вони не отримували платні, проте в тих випадках, коли військо
знаходилось в поході, їм видавалась платня: грошова і хлібна.
В XVI – XVII ст. свого роду військовими поселенцями були війська, які
складали прикордонну засічну стражу. „Засіками” чи „зарубами” називали в
ті часи оборонні споруди на околицях (на південних і південно-східних
кордонах) руської держави для захисту від нападу татар. Важливе значення
на півдні країни мала так звана Велика засічна лінія, яка тяглася від
Переяслава-Рязанського на Тулу, Белів і Жиздру (будівництво завершено в
1566 р.) [1, с.65-67]. Засічна сторожа у 2-й половині XVI ст. нараховувала від
30 до 35 тис. ратних людей. Але у зв’язку з переміщенням руського кордону
на півдні, значення Великої засічної лінії зменшилось.
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Як своєрідна організація військ, підпорядкованих центральній владі,
перші військові поселення виникли на околицях імперії в XVIII ст., коли
Петро I почав влаштовувати по кордонах укріплені лінії і оселяти при них
значну кількість населення напіввійськового устрою, яке могло б постійно
відбивати напади ворога і охороняти весь кордон. З цією метою на сході
країни влаштовувалась укріплена лінія поміж Паншиним і Царициним, яка
називалася Царицинською. 8 січня 1720 р. було видано розпорядження про
закінчення Царицинської лінії і добудову фортець, що знаходились на ній. За
наказом 13 квітня 1723 р. в Азовській і Київській губерніях почалося
поселення однодворців, копійщиків, рейтарів, драгунів, солдатів, козаків,
пушкарів, затинщиків, станичників, тобто тих, хто складав служилий стан
„по прибору” і близько примикав до регулярної армії [2, с. 47-48]. Вони
озброювались карабінами, шаблями, фузеями, пістолетами і піками.
Амуніцію і зброю поселенці отримували від Військової Колегії. Також на
жителів цих губерній додатково покладався збір в розмірі 4-х руб. з душі на
утримання кінної ландміліції. Платня рядового ландміліціонера повинна
була становити 6 руб. на рік. Введення поселень в Азовській і Київській
губерніях покладалось на князя М.М. Голіцина.
1731 р. прикордонна лінія вже складалась з двох частин: Царицинської,
що примикала до Дону, і Української, яка починалася там, де закінчувалась
перша і прилягала до Дніпра. Українська лінія, між Доном і Дніпром,
повинна була бути завдовжки біля 800 верст і складатися з невеликих
фортець, розташованих на відстані 10 і більше верст одна від одної і
з’єднаних валом. Будівельними роботами керував директор фортифікації
граф Б.К.Міних. Робота по влаштуванню лінії проводилась набором жителів
із сусідніх губерній і українських козаків. Так, тільки козаків на будівництві
Української лінії в 1731р. було близько 10 тис. чоловік [3, с.477]. В міру того,
як просувалась робота на лінії, по ній розселялись ландміліцькі полки, яких в
1723 р. було 10, а в 1731 р. вже 20 (16 кінних і 4 піхотних). Ландміліцькі
полки оселялись на Українській лінії переважно при фортецях слободами.
Кожному ландміліціонеру надавалась ділянка землі, за яку він виконував
прикордонну службу. До солдатів цих полків переводились їхні дружини і
діти. Це було пов’язано з тим, що ландміліцькі полки передбачалось згодом
укомплектовувати із особистого складу, тобто із родин поселених.
Імператриця Катерина II, вважала небезпечним для внутрішнього спокою
держави чисельні скупчення озброєних людей. Вже 1764 р. ландміліцькі
полки були відокремлені від поселення і розміщувались на постійних
квартирах в українських містах. Нарешті, 1769 р. сама назва ландміліціонера
була знищена: кінні ландміліцькі полки були перейменовані в драгунські, а
піші – в піхотні. На кінець XVIII ст. більшість з ландміліцьких формувань
складали особливу категорію землеробського стану – „пахотні солдати”, які
не платили державних податків, а їхнім головним обов’язком була поставка
поповнення для регулярної армії.
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1764р. розглядався проект нового будівництва Української лінії. Створена
для цього комісія знайшла, що попередня лінія була досить розтягнутою (385
верст), і перед нею утворились вже нові заселення. Тому було прийнято
рішення закласти нову лінію, але не з суцільного валу, як раніше, а з ланцюга
фортець, між якими будувались редути різної величини. Уряд Катерини II
розраховував, що до 1768р. в Новоросійській губернії буде знаходитись
25300 військових поселенців. Однак, з часом, кордони Російської імперії
були відсунуті на південь і тому попередні прикордонні поселення
залишились всередині країни. І тому, на півдні Російської імперії до 1775р.
було поселено 4 гусарських і 4 уланських полки. Всього ж до 1789 р. в різних
регіонах Росії було поселено 31304 чоловік.
До думки про введення військових поселень повертались і в епоху Павла
I. Він особисто займався цим питанням, збирав історичні довідки, цікавився
попередніми формами поселень, і зокрема, поселенням солдатів, відставних
нижчих чинів і переселенців в Новій Сербії, Слов’яносербії, на Українській і
Сибірській лініях. Він пропонував відмовитись від наступальних війн і
готуватися до війн оборонних. Для цього треба було зосередити на кордонах
імперії чотири армії: проти Швеції, Прусії і Австрії, а також проти
Османської імперії. Інші полки передбачалось розквартирувати всередині
країни в постійних місцях дислокації, отримуючи рекрутське поповнення і
продовольство від місцевих жителів. Але в період царювання Павла I думка
про переведення військ на поселення не отримала розвитку.
Таким був історичний досвід впровадження „осілості” солдатів,
відставних нижчих чинів і переселенців в Російській імперії на початок XIX
ст. Основним стимулом втілення цієї ідеї в життя завжди служило
зменшення витрат на утримання військ, зручне для держави постійне їх
розміщення і охорона прикордонних областей від нападів ворога. Але
кінцевим результатом всіх спроб влаштування військових поселень на
прикордонних лініях було тільки заселення Новоросійських степів, а захист
кордонів, відсунутих далеко за межі поселень, виявився непотрібним. Крім
того, влаштування військових поселень коштували російській казні значних
грошових сум і не приносили бажаних результатів. Не надійшло від
організації поселень матеріального благополуччя і самим військовим
поселенцям. Тому наслідки влаштування військових поселень в Російській
імперії виявились негативними. Виходячи з всього цього, в кінці XVIII ст.
регулярні кавалерійські і піхотні полки були відокремлені від військових
поселень на повне утримання казни, а самі поселення були передані в
громадянське відомство.
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Пространственные модели культа предков
Легенда про Пещеру Первотворения, увязанная на культ предков,
распространена, пожалуй, по всей ойкумене. Именно с этим следовало бы
увязывать мифологему самых разных народностей, где та или иная пещера,
– не что иное, как вход в край умерших. Именно эта сакрализация породила
весьма архаичные проявления благоговейного отношения к пространству
пещер – здесь и наскальная живопись, и пещерные захоронения.
Нам кажется, что древние людские коллективы навещали пещеры
именно в качестве святынь, и в своих многодневных ритуалах, проводимых
из года в год поколениями, смогли оставить после себя немалое количество
свидетельств жизнедеятельности, что не делает их именно «жилищем».
Иными словами, тезисы о «пещерных людях» и том, что пещеры были
домом палеолитических людей, мягко говоря, натянуты и необоснованны:
слишком священным должно было выступать это пространство, чтобы
претендовать на бытовую нагрузку. Но в этих «естественных храмах» – как
бы в космическом пристанище посреди враждебного космоса [9, с. 56-58] –
древние люди всё же могли пересиживать свои невзгоды, и возможно даже
годами (как население средневекового города пряталось при эпидемии или
нападении врага за монастырскими стенами).
Именно таким «космическим пристанищем» становились впоследствии
заупокойные комплексы, в особенности коллективные (связанные с культом
предков) –как например, коридорные гробницы, мегалитические дюссе и
дольмены неолитической Европы. Они, по сути, моделировали собой некое
подобие упомянутой Пещеры Первотворения [7; 8, с.139], и разумеется,
выступали прежде всего «пространством единения с предками», а уже во
вторую очередь погребальными сооружениями. В наибольшей степени
модель святой пещеры первопредков раскрыта в культурах Мезоамерики [1;
5].
Как следствие, предполагается стойкий ассоциативный момент:
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Естественно, подразумевалась и ассоциация с Чревом Праматери, откуда
вышло человечество, и куда оно возвращается по окончании жизненного
пути. В связи с чем, вполне логично уподобление планировки упомянутых
дюссе (равно как и шахтных гробниц, и многих курганов) женскому лону.
Не менее логичны в подобных сооружениях и естественных образованиях
женские статуэтки с подчёркнутыми чертами материнства.
Фольклор сибирских народов регулярно наделяет порождающими
коннотациями всевозможные расщелины, пещеры и древесные дупла.
Одновременно они мыслятся проходом в Нижний мир [6, с.102], [9, с.28, 90]
– но именно этот космический «низ» традиционно несёт функции начала
начал (что вновь возвращает нас к вопросу о культе первопредков) [11].
Сказанное объясняет в том числе и распространённую с каменного века
позу погребённого скорчено на боку (сперва в пещерах, далее – в
могильниках). В данном случае это отсылка одновременно к позе эмбриона
и к позе спящего. Смерть – сон – довольно древняя ассоциация по аналогии
к зимнему «сну» – «умиранию» природы. И можно смело утверждать, что
идея смерти – перехода (через странствие) – не менее древняя.
Мы полагаем, что именно в этих ассоциативных проявлениях должны
скрываться основы погружений в состояние изменённого сознания,
трансовые практики в пещерах и сама идея, что мир Иной – это некий
лабиринт, запутанное пространство, где блуждают внетелесные духовные
сущности. Путешествие шамана по подобному пространству родственно
мытарствам «души», лишённой отмершего тела на пути к перерождению.
Обращаем внимание на соответственные комментарии Галины Ершовой
по поводу истоков мезоамериканской Шибальбы. «Пещера воспринималась
как некое изначальное место творения потому, что она является как бы
естественной депривационной, то есть изолирующей от всех раздражителей,
камерой. (...) В условиях изоляции в пещере естественным образом
активизируется правое полушарие головного мозга, провоцируя тем самым
проявление некого комплекса доречевого сознания, характеризующегося
отсутствием логического осмысления действительности» [5, с.335-337].
Если проанализировать достаточно подробную иконографию майя
классического периода, то связь пещерного символизма с нутром
космической рептилии, женским порождающим чревом и одновременно
раковинообразным лабиринтом становится наглядной и очевидной [1].
Нетрудно понять в этом случае ту потустороннюю нагрузку, которой
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обладали в доколумбовых культурах витые раковины. Понятен и такой
персонаж как Бог-Улитка-один из владык преисподни-Шибальбы.
Исходный миф подразумевал, что будущие «владыки» мира Иного, по
сути, его и олицетворяли-само их тело было космическим всепожирающим
и всепорождающим живым лабиринтом. Данные рассуждения должны быть
применимы и к скандинавскому материалу на примере образа Хель, чей
пещерный символизм и космическая териоморфность приоткрыты в
исследованиях Н. Гвоздецкой [2].
Именно в этом ключе следовало бы понимать спирали и меандры,
характерные
для
оформления
приатлантических
мегалитических
конструкций. Точно так же как и выложенные камнями и нарисованные
«лабиринты» (см. у А. Голана) [3]. Знаменитый мегалитический памятник
Нью-Грандж в Ирландии, в сущности, и есть искусственная пещералабиринт, явно служившая в мистериальных действах точно также, как и
геоглифы пустыни Наска. Бег по особому путаному маршруту (нередко, в
темноте с факелом) засвидетельствован этнографически как часть
инициации и приобщение к первопредкам. Что заставляет по-новому
взглянуть на причудливую и нелогичную планировку достославного
Кносского Дворца.
Наконец, такой важный и древний источник потустороннего символизма
как звёздное небо – одновременно пространство, тропа «странствий души»
(чаще всего это Млечный Путь) и некое тело космического создания (напр.,
греч. Аргус). «Вход в пещеру и вход в пространство Млечного Пути
сливались воедино и ощущались как выход бессмертной сущности человека
в иное пространственное состояние» [5, с.337].
Звёзды привлекали взгляды человечества во все времена, – при этом не
только в качестве завораживающего объекта благоговейного трепета, что
естественным путём провоцировало религиознее отношение [14-15]. Но для
охотников звёздный узор и в практическом применении издревле служил
аналогом компаса, часов и топографической карты. Что объясняет особое
внимание древних обществ с одной стороны к таким подвижным
космическим объектам, как Луна, планеты и кометы, а с другой – к такому
максимально неподвижному объекту, как Полярная Звезда.
По всему миру распространена мифологема, что звёзды являются
посмертным воплощением умерших предков. По аналогии к собственным
условиям быта, традиционные тувинцы полагали, что звёзды – это Небесные
люди, обитающие в стеклянных юртах «верхнего мира». Сам же небесный
купол мыслился гигантской юртой, а её дымовым отверстием именовали
Полярную – мифический центр небес, служащий проходом в мир Иной.
Древние египтяне и древние арии размещали край предков на северном
краю неба, под руководством Полярной Звезды. Классические жреческие
тексты Египта отсылают к неким «небесным демонам», управляющим
небесным аспектам загробной жизни, каковых Герман Кеес справедливо
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отождествил с созвездиями звёздного неба [6, с.112]. Эта мифологема
египетского посмертия Просветлённых намного древнее их «восточного
края Дуат» с его обителью Ра, и даже западного края «Тростниковых
Заводей». Есть причины полагать, что в додинастическом Египте особая
роль отводилась именно культу предков и его связи со звёздами Северного
полушария [6, с.137-139].
Древние египтяне, китайцы и в особенности население обеих Америк
демонстрировали повышенное внимание к такому небесному скоплению как
Млечный Путь – славянская «Дорога в Ирий», небесная Река, Мировое
Древо одновременно космический Змей-прародитель. В мифологемах
Мезоамерики мировая ось Млечного Пути соединялась с символизмом
пещеры Первотворения в качестве пространства умерших предков и основы
для реинкарнации.
Рискнём предложить здесь решение ещё одной интриги: мол, как же
могли объединяться представления о подземном обиталище предков в
«нижнем мире» и их же территории среди звёзд. Ответом может послужить
особое культовое почитание колодцев, распространённое среди
традиционных коллективов по всей ойкумене. Ведь именно это глубокое,
тёмное и влажное место, дарящее воду, способно отобразить звёздное небо
даже среди дня (если заглянуть в глубокий колодец, в этом легко убедиться).
Сошлёмся также на исследования Г. Голыгиной по поводу древнейшей
фольклорно-литературной традиции Китая. Исследовательница отмечает,
что все старинные тексты Поднебесной обращены на деятельность
первопредков (хтонических змееногих культурных героев), но если
внимательно вчитаться – происходящие среди звёзд [4, с.7-8].
Наконец, последний примечательный момент архаической иконографии.
Петроглифическое изображение «души» – именно так нам представляется
логичнее всего расценивать так называемые «cup marks» или чашечные
выемки среди наскальных изображений эпохи неолита-бронзы. Их
изображения чаще всего окружают наскальные рисунки «кораблей смерти»,
солярные знаки и фигуры рожающих женщин, а крестьяне Скандинавии ещё
недавно обливали их по особым дням коровьим молоком, посвящая альвам.
В свою очередь, связь германских альвов с культом предков
аргументируется в скандинавистике достаточно давно (увы, но
останавливаться на этом детальнее здесь возможным не представляется).
Попытка отождествить упомянутые чашечные выемки со звёздным небом
ещё недавно воспринималась с известной долей скепсиса, но в контексте
вышеизложенного, выглядит в высшей степени аргументировано (что
подтверждают и новейшие исследования древнего наскального
искусства [12; 13; 16]).
Таким образом, вышеприведённый материал иллюстрирует, каким
образом древний человек моделировал мифологическую взаимосвязь
пространства скал и пещер, звёздного неба и посмертной трансформации.
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При этом «Существование живых и мёртвых неразделимо – по-видимому,
оно перетекает из одной системы бытия в другую, подобно
полиэйконическим изображениям или оборотничеству, всё во всё
перевоплощающему» [8, с. 151].

a-план мегалитической коридорной гробницы из Швеции (Klövagårdens,
Вэстергётланд, Швеция); b-Чикомосток: «7 пещер Прародины» из ацтекского
кодекса;c-ольмекский рельеф с Чалькацинго: первопредок - Улитка в пасти
Шибальбы среди Вод Творения; d-ритуальная раковина-флейта (также
орнаментированная раковиноидными спиралями) (Чупикуаро, Мексика. 300-900
н.э.); e-лабиринтообразные образы на фоне «кораблей мёртвых» (Бохуслён,
Швеция. Эпоха бронзы); f-солярно-лабиринтный символ, чашевидные выемки,
«корабль мёртвых» (Клинтастенен, Смедбю, Эланд. Эпоха Миграций).
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Процес реабілітації в Україні (на прикладі
Дніпропетровської області)
Однією з соціально значущих проблем національної історичної науки з
1990-х років стає проблема реабілітації жертв сталінізму. Масові репресії,
що набули в 30-40-ві роки ХХ століття різних форм, були важливою умовою
функціонування тоталітарного режиму. Відповідно до різного характеру
репресій процес реабілітації, що розпочався після смерті Й.Сталіна, мав
різний характер.
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Розрізняють реабілітацію юридичну (зняття звинувачень суто
кримінального характеру, припинення кримінальної справи за відсутністю
складу злочину) і політичну (відновлення в партії і зняття заборони на
згадку імені репресованого у пресі і літературі). Реабілітація була публічною
і здійснювалася в різних формах – це й згадка в пресі про припинення
кримінальної справи за відсутністю складу злочину; і вихід в світ
біографічних або ювілейних статей; й поява імені репресованого в
довідковому виданні, історичній статті або монографії, іноді – публікація
біографії колишнього «ворога народу».
Практична діяльність по ліквідації наслідків культу особи почалися вже в
середині 1953 р.. Заяви від репресованих з проханням про відновлення в
партії поступали і в ЦК КП України. В другій половині 1953 р. на засіданнях
бюро Дніпропетровського обкому партії було розглянуто 56 апеляційних
справ. Проте 48 репресованим (що становило 85,7% від кількості
розглянутих справ) було відмовлено у відновленні в партії [1]. Відновлена в
партії була лише одна людина, яка не приховувала факту перебування на
окупованій території [2]. Практично всі вироки, винесені на початку 50-х
років, підтверджувалися на засіданнях бюро Дніпропетровського обкому
1953 р.
У 1954 р. почали повсюдно утворюватися центральні і місцеві комісії з
перегляду справ осіб, засуджених в 1934-1953 рр. по політичних
звинуваченнях.
Проте
реабілітація
торкнулася
лише
окремих
(персональних) випадків. Вибіркова реабілітація 1953-1955 рр. розглядалась
керівництвом партії єдиним засобом руйнування образу Сталіна, оскільки в
принципі ніхто не збирався відмовлятися від основних напрямів його
політики.
Процеси демократизації суспільства 1954-1955 рр. вели до того, що лінія
на подолання наслідків культу особи без викриття самого суб'єкта культу
виявляла свою непослідовність та політичну обмеженість. Гостро ставилося
питання про прямого винуватця, про особисту відповідальність за здійснене
беззаконня, відхід від норм партійного і державного життя.
31 грудня 1955 р. була утворена Комісія для вивчення матеріалів про
масові репресії членів і кандидатів в члени ЦК ВКП(б), обраних XVII з'їздом
партії, і інших радянських людей в період 1935-1940 рр.. Розглянуті цією
комісією матеріали свідчили про масштаби трагедії, що вибухнула в країні в
30-40 роки. Доповідь Хрущова «Про культ особи і його наслідки» не була
глибоко аналітичною: у ній наводилися факти необґрунтованих розправ з
видними партійними і державними діячами, переслідувань їх сімей.
Доповідь містила лише заклики до критичного розгляду «помилкових
поглядів, пов'язаних з культом особи» [3, с.165]. Особливе значення мало
викриття сталінського трактування поняття «ворог народу» (цей термін
давав можливість без вагомих доказів ідейної неправоти людини піддавати
репресіям всякого, виключаючи можливість ідейної боротьби). Вся
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відповідальність за репресії була покладена на Сталіна. У доповіді
засуджувалися репресії, направлені в основному проти партійних кадрів,
проте їх справжні масштаби, як і пряма участь в політичному терорі
сподвижників Сталіна, залишилися «в тіні».
Не дивлячись на половинчастість, доповідь позначила кінець
«негласного» періоду боротьби з культом особи. З лютого 1956 р. ця
боротьба отримує офіційний політичний статус.
Навесні і літом 1956 р. розпочинається масове звільнення майже всіх
політичних в'язнів з таборів і місць «вічного заслання». Одночасно
відбувався такий же масовий і швидкий перегляд і реабілітація більшості
загиблих в 1937-1955рр. в'язнів таборів і в'язниць. Більше 90 спеціальних
комісій займалися розглядом справ ув'язнених безпосередньо в таборах або
місцях їх поселення. Комісія тимчасово наділялася правами Президії
Верховної Ради і могла проводити реабілітацію, помилування, зниження
термінів ув'язнення. Рішення не потребувало затвердження і вступало в силу
негайно.
Спеціальні комісії працювали на місцях декілька місяців, справи
ув'язнених розбиралися швидко, для цього частіше всього достатньо було
короткої бесіди з самим ув'язненим і ознайомлення з його справою. Вже до
кінця 1956 р. з таборів та заслання повертались колишні члени партії і члени
сімей загиблих комуністів. Реабілітація насамперед торкалась тих осіб, які
дожили до цього часу.
Реабілітаційний процес в Україні в цілому повторював загальносоюзний.
Головним критерієм реабілітації був політичний і звинувачення в
«буржуазному націоналізмі» і участь в якій-небудь фракції або
опозиційному угрупуванні часто виключали можливість публічної
реабілітації.
На 1 жовтня 1956 р. обкоми КП України розглянули 1302 апеляції.
Відновлено в партії було 668 чоловік, частина справ переглядалася в ЦК
КПУ, 155 чоловік з 630 було відновлено в партії [4]. На апеляційних
засіданнях Дніпропетровського бюро обкому КПУ в 1956 році було
розглянуто 134 персональних справ. У партії було відновлено 69 чоловік,
виключених в 1937-1939 рр. по звинуваченнях в контрреволюційній
діяльності, у зв'язках з ворогами народу, в антирадянській агітації [5].
Проте попередні рішення по 34 апеляціям було залишено без змін. Як і
раніше, реабілітації не підлягали особи, виключені з партії в 30-і рр. за
троцькістську діяльність, за приналежність до інших політичних партій, за
перебування на окупованій території під час Великої Вітчизняної війни, за
антирадянські розмови і незгоду з політикою партії [6].
Таким чином, хоча після XX з'їзду КПРС процес реабілітації набуває
ширших масштабів, головним критерієм реабілітації залишається
політичний. Критика культу особи в цілому ряду моментів залишалася
обмеженою і непослідовною.
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Історичні уявлення: сутність та методика формування
Освіта, як важливий суспільний інститут, має співвідноситись з рівнем
соціокультурного розвитку держави, або і випереджати його. Сучасний
рівень освіти в Україні має відповідати потребі суспільства в освічених та
мислячих людях. Історична освіта спрямована, в першу чергу, на
формування в учнів наукової історичної свідомості.
Можна погодитись, що історична свідомість є сукупністю ідей та
поглядів, за допомогою яких людина усвідомлює минуле, формує своє
ставлення до нього, а на цій основі виробляє свою мотивацію щодо
поведінки в суспільно-історичній практиці. На нашу думку, структуру
історичної свідомості складають знання – переконання – діяльність (суспільно-історична практика).
Отже, першою складовою історичної свідомості є знання. Ми бачимо
структуру історичних знань наступним чином: історичні уявлення –
історичні поняття – знання про закони та закономірності історичного
процесу. Для формування історичних знань необхідно застосовувати
методологічний підхід та володіти методикою навчання історії.
Процес формування історичних знань починається із формування
історичних уявлень, проте, можна стверджувати, що формування всіх
елементів історичних знань відбувається паралельно, особливо у старших
класах.
Розглянемо сутність поняття «уявлення» з різних сторін. Словник
української мови визначає: «Уявлення – це відтворення у свідомості
суб’єкта чуттєвих образів, що ґрунтується на основі попередньо отриманої
інформації, минулих враженнях, відбитки яких зберігаються в пам’яті» [4,
с.545].
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У психологічному словнику за редакцією В.П. Зінченка феномен
уявлення трактується в такий спосіб: «Наочний образ предмета чи явища
(події) дійсності, що в пам’яті чи в уяві виникає на основі минулого досвіду
(даних відчуттів та сприйняття) шляхом його відтворення в пам’яті чи
уяві” [3,с.200]. У словнику психології М.І. Конюхова уявлення пояснюється
як психічний пізнавальний процес відтворення образів предметів, подій на
основі їхнього пригадування чи ж продуктивної уяви [1, с.76]. У
філософському словнику за редакцією В.І. Шинкарука уявлення
визначається як чуттєво-наочний образ предметів, явищ дійсності, світу в
цілому, який містить узагальнення суспільного та індивідуального досвіду
людини [5, с.711].
Психологічний тлумачний словник В.Б. Шапара тлумачить уявлення як
образи предметів, сцен і подій, що виникають на основі пригадування, або
продуктивної уяви [6, с.562].
Отже, дозволимо собі визначити: «Історичні уявлення – це чуттєвонаочний образ предметів, або явищ дійсності та минулого». «Чуттєвонаочний образ» – це певна абстракція, яка формується у свідомості дітей ще
до початку вивчення історії в школі. Уявлення з’являються на основі певних
елементарних знань, вражень, які дитина колись сприймала, або з якими
зіштовхувалася якимось чином у своєму житті. Діти мають ряд достатньо
сформованих історичних уявлень, наприклад: про первісних людей, козаків,
національну символіку України тощо за рахунок перегляду фільмів, читання
книг, казок та легенд.
Уявлення поділяються на уявлення пам’яті та уявлення фантазії.
Уявлення пам’яті формуються простіше, наприклад, учні були на екскурсії в
Старому місті і бачили замок Любарта (місто Луцьк), потім на уроках,
вивчаючи історію Волині, діти згадують свої враження у вигляді
сформованого образа. Вчитель просить пригадати як виглядав замок
Любарта та змалювати його словесно.
Уявлення фантазії складніше і дуже важко перевірити наскільки вони
правдиві тому, що щось учні чули, щось читали, щось бачили по
телебаченню, щось взяли з комп’ютерних ігор тощо. Складно перевірити
наскільки це правильні уявлення, наскільки вони відповідають дійсності або
минулому.
Формування історичних уявлень відбувається протягом всіх років
навчання історії. Проте, найбільш активно саме уявлення формуються у 5
класі. Серед державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
слід зосередити увагу на формуванні первісних уявлень про сутність та
особливості історичного знання, позитивного ставлення до історії як
предмета, здобуття п’ятикласниками вмінь осмисленого читання й
опрацювання текстів на історичну тематику, ключових та предметних
компетентностей на рівні, що відповідає основним віковим можливостям
учнів [2,с.11].
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Отже, історична пропедевтика 5-го класу спрямована, передусім, на
початкові знання, елементарні уявлення та найпростіші вміння. Історичні
знання п’ятикласників можна охарактеризувати як фрагментарні, початкові.
Як саме вчитель має формувати історичні уявлення? Спираючись на
власний педагогічний досвід, ми пропонуємо планувати навчальну
діяльність як відповіді на такі питання:
ЩО? – історичний факт.
ДЕ? – історичний простір.
КОЛИ? – історичний час.
Процес вивчення історії починається із засвоєння фактів. Специфіка
історичних фактів у їх неповторності. Формуючи уявлення про минуле
(виробництво, твори мистецтва, політичні події тощо), доцільно спиратись
на життєвий досвід учнів та вже відомі їм факти. Основними критеріями
відбору фактів для вивчення на уроках історії є наукова правдивість,
достовірність, конкретність та образність, а також певний рівень
емоціонального сприйняття. Історичні факти можна розділити на дві групи:
– поодинокі події (Хотинська війна, битва під Корсунем);
– історичні явища (промислова революція, скасування кріпацтва).
Методика формування уявлень про історичні факти досить традиційна, а
саме: розповідь вчителя або пояснення, використання наочного матеріалу,
щоб візуально уявити вигляд учасників певних подій тощо. У старших
класах на основі фактів слід вчити узагальнювати та систематизувати
історичний матеріал, формувати переконання. Пізнання фактів йде через
раціональну та чуттєву сторони. На чуттєвій основі пізнання відбувається
живе споглядання. Вчителю слід зробити акцент на словесні та наочні
форми навчання. Картини минулого викликають переживання, співчуття,
гордість чи ненависть, впливають на формування ідеалів учнів.
Історичні події (факти) локалізуються в просторі. При вивченні еобхідно
співвіднести їх з конкретним місцем, де вони відбулися, тобто локалізувати
подію в просторі. Визначається локальність за допомогою історичної мапи,
наочності (картина, фотографія, макет місцевості тощо), розповіді вчителя.
Історичні мапи дозволяють побачити території країн (позначені різними
кольорами), кордони держав, хід військових дій (напрямки походів, місця
битв), історичні події в динаміці за рахунок умовних позначень Кожна
історична мапа має свою систему умовних позначень. Навчальна робота з
мапою розпочинається із ознайомленням з цією системою.
Використання іншої наочності, включаючи комп’ютерні технології, а
також усний опис місця події також дозволить локалізувати факти у
просторі.
Вивчення історії вимагає вміння локалізувати факти в часі. Шкільний
курс історії містить різні за значимістю історичні дати. Вивчення хронології
покликане виробити в учнів потребу і звичку локалізувати в часі історичні
факти, встановлювати між ними часові зв’язки. У школярів формується
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розуміння історичного часу, виробляється здатність мислити історичними
періодами. Все це визначає зміст і методику формування хронологічних
компетентностей у шкільних курсах історії. У навчанні можливі й необхідні
різна конкретність і різні прийоми локалізації історичних фактів у часі.
Якщо в історії стародавнього світу факти, що вивчаються, відокремлюються
один від одного тисячоліттями і століттями, то наближення до сучасності
передбачає більш розгорнуте висвітлення історичного процесу.
Встановлення співвідношення року із століттям, або століття із
тисячоліттям, не тільки дозволяє успішно запам’ятати ті й інші дати, але і
допомагає усвідомити місце фактів в історичному процесі. Роль хронології,
як кістяка історичних знань, особливо чітко проявляється у вивченні
періодизації історичних процесів. Звичайно, періодизація вимагає засвоєння
особливостей кожного періоду. В учнів створюються образні уявлення про
тривалість історичного часу та послідовність. Необхідно навчити школярів
позначати століття і знаходити їх межі. Для цього потрібно згадати римську
нумерацію і пояснити, що в історичній науці прийнято століття позначати
римськими цифрами, а дати подій – арабськими. Слід зауважити, що останні
роки намітилась тенденція позначати століття також арабськими цифрами.
Кожен новий вік починається з першого року і закінчується сотим.
Наприклад, XX ст. 1901-2000 рр.. Важливо навчити школярів співвідносити
дату з століттям (визначати за датою століття). Наприклад, 1837 р. – це XIX
століття. Перші цифри (18) означають, скільки століть вже пройшло, дві
останні(12) – який йде рік поточного століття. Отже, до перших цифр(числа)
слід додати 1 і отримати відповідь на питання: «Яке це століття?» Подібна
технологія можлива також для співвідношення століття із тисячоліттям. Для
визначення поточного тисячоліття слід відкинути 3 останні цифри, які
позначають поточне століття, і до перших цифр (числа) додати 1. Для
закріплення цього матеріалу можна провести історичний диктант на
співвідношення років із століттями та століть з тисячоліттями.
«Стрічка часу» або «лінія часу» – це умовне зображення, що допомагає
уявити тривалість і послідовність подій і процесів, глибину історичного
часу, сформувати уявлення про століття, тисячоліття, вміння співвідносити
дати з століттями тощо. З «стрічкою часу» учні знайомляться на одному з
уроків історії стародавнього світу, а пізніше вона постійно має
використовуватися при вивченні кожної наступної теми програми. «Стрічка
часу» зазвичай виготовляється з щільного паперу, повинна бути достатньої
формату, щоб зручно було вести фронтальну роботу. Для індивідуальної
роботи учнів на уроках і вдома можуть бути виготовлені «стрічки часу»
невеликого формату. Можливим є зображення часу у вигляді прямої лінії,
що полегшує навчальну роботу як в кабінеті історії так і в домашніх умовах.
Поряд із «стрічкою часу» уявлення про послідовність подій створюється
за допомогою хронологічної таблиці. Події в ній розташовані в
хронологічній послідовності, поряд з роком зазначається подія.
283

Хронологічні таблиці, календарі подій можуть складатися колективно в
класі, або самостійно учнями в зошитах дома. Синхронні таблиці дають
можливість порівняти синхронність подій протягом певного історичного
часу на різних територіях. Наприклад, період ХІХ століття ми можемо
порівнювати події Франції – Німеччини – Росії протягом даного часу за
роками та десятиріччями. Методика роботи із використанням сучасних
технологій не відкидає класичну методику, але дає можливість швидко та
якісно демонструвати певні наочні матеріали а також, не тільки споглядати,
але й активно працювати з ними.
Використання наочності за допомогою комп’ютерних та мультимедійних
технологій тим більше актуально, що в школах, як правило, застарілий набір
таблиць, схем, репродукцій, ілюстрацій тощо. У такому разі комп’ютер
може надати неоціненну допомогу. На уроках із використанням звичайних
«паперових» таблиць, вчитель, діючи згідно правил, ховає підготовлену
наочність, щоб продемонструвати її у необхідний момент. Це досить
незручно. Засоби мультимедіа надають вчителю можливість представити
необхідне зображення з точністю до миті.
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Посада генерал-губернатора та губернатора в системі
регіонального управління Російської імперії
в другій половині ХVІІІ ст.
Російська абсолютистська монархія впродовж всього XVIII ст. неухильно
проводила політику ліквідації залишків колишньої самостійності деяких
прикордонних і окраїнних районів. В цьому процесі важливу роль
відігравали пошуки і реалізація найбільш ефективних форм територіальноадміністративної організації російської держави результатом яких стало
впровадження губерніального устрою та появи генерал-губернаторств.
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Актуальність даної теми полягає в тому, щоб з’ясувати якою мірою ідея
створення генерал-губернаторств та визначення нового правового статусу
губернатора дозволяла центральній владі враховувати регіональну
специфіку, зрозуміти особливості організації управління регіонами і до
певної міри зробити можливою реалізацію принципу децентралізації
управління, узгодити інтереси центру і окраїн імперії.
Еволюція російської державності у другій половині XVIII ст. вимагала
реформування системи органів державної влади та їх апарату і зокрема,
мережі місцевих адміністративно-політичних органів, що практично
здійснювали завдання і функції держави.
Напрям реформаторській діяльності Катерини II в галузі місцевого
управління був визначений у 1764р., з прийняттям «Настанови
губернаторам». Цей нормативний акт свідчив, що імператриця прагнула
посилити принцип єдиноначальності в губерніях, шляхом підпорядкування
одному урядовцю всіх органів місцевої влади. «Настанови губернаторам»,
визначаючи правовий статус губернаторів та місце в структурі органів
влади, стали законодавчою основою їх діяльності. Губернатор називався
головним посадовцем губернії і, будучи «повіреною особою» монарха, у
своїй діяльності підпорядковувався йому та Сенату: «у всьому, як хазяїн
своєї губернії, звітувати і відповідати повинен і незнанням чи
непроглядністю відговорюватися не може» [7, с.39-40].
У 70-90-х роках XVIII ст. в Російській імперії було проведено
адміністративні реформи, які в значній мірі модернізували систему
державного управління. Всі установи та посадові особи, створені за
реформою 1775 р., розділялися на три основні групи: адміністративнополіцейські, фінансово-господарські та судові [4, с.120].
Лінія Катерини ІІ на зміцнення абсолютизму в державному управлінні
була реалізована в губернській реформі, в ході якої було сформовано
структуру органів місцевої влади. Відповідно до указу «Установлення для
управління губерній Всеросійської імперії» від 7 листопада 1775 р. в
Російській імперії запроваджувався новий адміністративний устрій.
До даної реформи Росія поділялася на 23 губернії, 66 провінцій та
близько 1780 самостійних повітів (не враховуючи повітів губернських та
провінційних міст). Більшість губерній були дуже великими
територіальними одиницями. Згідно реформи 1775 р. відбулося подрібнення
губерній і їх кількість зросла до 50. Кожна губернія ділилася на повіти, а
провінцію, як територіальну одиницю, взагалі було ліквідовано. Також,
згідно реформи запроваджувалося 19 намісництв у складі двох-трьох та
більше губерній. Катерина ІІ змінила принцип визначення розмірів
адміністративних одиниць, за основу якого було прийнято кількість
населення. Так, населення кожної губернії становило від 300 до 400 тисяч
осіб, а повіту – 20-30 тисяч осіб [9, с.170-172]. Новий адміністративнотериторіальний поділ мав за мету підвищити ефективність податкової,
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поліцейської, судової системи і був заснований на принципі статистичного
розрахунку. Більшість губерній отримали назви відповідно до губернських
міст (Тверська, Вологодська); деякі – відповідно до річок (Єнісейська), озер
(Забайкальська), історичних назв місцевості (Таврійська, Волинська) та ін.
Роль ланки, яка поєднувала вище та місцеве управління відігравав
інститут імператорського намісництва, введений Катериною ІІ в столичних
губерніях та крупних округах-регіонах, які охоплювали по кілька губерній.
Намісники призначались переважно з вищих сановників і, як правило, мали
дуже широкі повноваження. Намісник був головою місцевої адміністрації і
поліції, здійснював загальний нагляд за всім апаратом управління та суду,
чиновниками та становими органами генерал-губернаторства. Формально
він не міг втручатися у судочинство, оскільки згідно «Установлення»
«государів намісник не є суддею, але є оберігателем імператорської
величності виданого узаконення». Однак він міг здійснювати тиск на суддів
під час винесення судових рішень, зупиняти виконання вироку. В період
впровадження Катериною ІІ місцевої реформи головна роль намісника
полягала у введенні нового губернського устрою, губернських установ,
нового стилю управління. В «Установленні» на намісників покладали нові
обов’язки щодо забезпечення благоустрою в намісництві, дотримання
виконання законів, а також, «стримання розкоші, марнотратства та
жорстокості» [9, с.182].
Однією з головних рис інституту генерал-губернаторства був
особистісний, а не правовий характер його влади. Саме ступінь особистої
довіри з боку імператора до персони, яка займала цю посаду, обумовлював
фактично необмежену владу генерал-губернатора у ввіреному йому регіоні.
Але значні повноваження генерал-губернатора не давали йому законного
самостійного права без згоди центру видавати обов’язкові постанови,
командувати військовими силами, розпоряджатися грошовими ресурсами.
Іншою виразною рисою інституту генерал-губернаторства був його
надзвичайний характер. Генерал-губернатори не призначались в регіони, де
було все спокійно. Вони призначалися або в окраїни, які незадовго перед
тим були завойовані і анексовані Російською імперією, і тепер їх потрібно
було інкорпорувати до складу держави, або в регіони, де загострювалися
соціальні чи політичні конфлікти і виникала загроза самодержавному
режиму, або в столиці, де, власне, ця самодержавна влада знаходилася.
Генерал-губернатор, на відміну від губернатора, призначався в регіон не для
того, щоб ним стабільно управляти, а для того, щоб ним правити, будь-яким
шляхом прискорювати його перетворення з «окраїни» (території другого
ґатунку) чи «джерела напруження» в спокійну, внутрішню, слухняну
російську губернію. І чим менше законів визначали межі його діяльності,
тим успішніше він реалізовував особисту довіру імператора [6, с.166-167].
Обов’язковим аспектом діяльності генерал-губернаторів був військовий
компонент. Сама назва посади «генерал-губернатор», а не «губернатор»
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говорила про те, що її могли обіймати лише високопоставлені військові
чини – генерали та вищі посадовці. Вони безпосередньо брали участь у
розширенні меж Російської імперії, часто їхня військова діяльність
домінувала над цивільною. В «Установленні» Катерини ІІ військові функції
генерал-губернатора були визначені наступним чином: «Якщо намісництво
прикордонне, то генерал-губернатору належить пильнування та осторога від
сусідів, і він у випадку потреби вживає належних військових заходів... У
фортецях намісництва його коменданти, гарнізони та військові полки, або
караули... перебувають в точній команді государева намісника» [9, с.183]. В
подальшому, генерал-губернатор, як правило, здійснював командування
військовими частинами, розташованими на його території, за виключенням
тих випадків, коли ці частини мали спеціального військового начальника.
Діяльність генерал-губернаторів мала не стільки адміністративний,
скільки політичний характер. Це пояснюється рядом обставин, зокрема тим,
що, очолюючи губернії національних окраїн, які раніше були окремим
державами, або частиною таких держав, крім звичайних адміністративних
функцій вони виконували політичну функцію представництва і захисту
інтересів Росії на даній території. Крім того, центральна влада іноді
делегувала їм частину своїх зовнішньополітичних функцій у відношенні до
сусідніх з даною окраїною держав. Політичний характер влади генералгубернаторів обумовлювався їхнім високим становищем в політичній
ієрархії самодержавного суспільства. Вони за своєю політичною значущістю
були рівні міністрам, мали чини переважно другого та третього класів
Табелю про ранги. В різні часи генерал-губернатори входили до складу
вищих органів імперії. Існувала практика, коли губернатор назначався на
посаду генерал-губернатора, але ні разу не було зворотного випадку – щоб
генерал-губернатора призначили губернатором [6, с.167-169].
В ході губернської реформи значної реорганізації зазнав інститут
губернаторства, що в першу чергу відобразилося у зміні структури
губернського управління. Губернатор представляв центральну та місцеву
владу, був головною посадовою особою губернії. В його руках
зосереджувалася вся повнота влади та управління. Як і раніше, він
призначався монархом, але іменувався тепер головнокомандувачем,
государевим правителем губернії. Він контролював діяльність всіх установ
та посадових осіб, виконання законів, указів, повелінь, мав у
підпорядкуванні всі військові частини та команди на території губернії.
Губернатори мали право призупинити виконання вироків у найсерйозніших
справах, а вироки смертної кари затверджували генерал-губернатори [5, с.
27-28]. Покладаючи на губернаторів важливі обов’язки представництва
вищої влади, уряд намагався возвеличити їх в очах народу та суворо вимагав
належної пошани до них, нерідко навіть з порушенням прав приватних осіб.
Державний інтерес підтримання престижу влади завжди домінував над
інтересами підданих [3, с.168].
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Відповідно до «Установлення» в кожній губернії повинно було діяти
губернське правління замість губернської канцелярії, яке виконувало суворо
визначені адміністративні, фінансові, судові та інші функції. Губернське
правління під головуванням намісника складалося з губернатора та двох
радників, за відсутності намісника головував у губернському правлінні
губернатор. Але нерідко і він був відсутній, тоді головувала особа, яка
тимчасово виконувала його обов’язки. В «Установленні» містяться багато
пунктів, відповідно до яких на губернське правління покладалися значні
обов’язки та відповідальність у питаннях управління губернією. Діяльність
губернського правління була, власне, діяльністю губернатора, а саме
губернське правління – канцелярія губернатора, два чиновники які могли
давати поради губернатору, але він мав право ігнорувати та не брати до
уваги їхні думки. В даному випадку статус губернатора визначало одне з
положень «Установлення», згідно якого «губернське правління є нарівні з
колегіями і для якого крім Імператорської Величності та Сенату ні від кого
не приймає законів та указів» [3, с.174].
В «Установленні» чітко визначався статус та функції губернського
правління: «це місце, яке управляє в силу законів іменем імператорської
величності всією губернією», забезпечує виконання законів, «здійснює
стягнення зі всіх неслухняних», норовливих, лінивих та повільних, припиняє
дії, які суперечили законам, зберігає порядок, мир, тишу в містах, селах, на
дорогах губернії, турбується про роботу установ поліції, благочиння,
торгівлі та ін. Повеління губернського правління були обов’язковими до
виконання повітовими, нижніми земськими судами, верхніми та нижніми
розправами, губернськими та міськими магістратами та рату-шами [9, с.184187].
У безпосередньому відношенні до губернатора завжди перебував віцегубернатор. Цим титулом у різний час іменувались різні посадові особи. За
«Установленням» 1775р. віце-губернатор або поручик правителя був
головою Казенної палати, та за відсутності губернатора виконував його
обов’язки, користуючись, зазвичай, всіма його правами. В Казенній палаті
засідав її голова – віце-губернатор, директор економії або домоводства, один
радник, два асесори та один губернський казначей [9, с.171]. Казенна палата
розпоряджалася багатьма фінансовими та адміністративно-господарськими
справами. Вона успадкувала деякі функції Камер- та Ревізіон-колегії:
завідувала податковими справами, спостерігала за податковими
надходженнями, здійснювала фінансовий контроль, відала джерелами
прибутків: державним майном (землями, лісами, водами, казенними
підприємствами), державними, двірцевими, економічними (раніше
перебували у віданні Колегії економії) селянами, винними відкупами та
підрядами, продажем солі, завідувала казенними будівлями, наглядала за
приватною торгівлею та промисловістю. Палата проводила обліковостатистичну роботу з ревізій – переписів податного населення. В її віданні
288

перебували і повітові казначейства – каси, які займалися прийомом,
збереженням грошових зборів та прибутків і видачою чиновникам з дозволу
влади грошових сум [9, с.190-191].
Особливе місце в адміністрації кожної губернії займала нова установа –
приказ громадського піклування. До складу цієї установи, яку очолював
губернатор, входили засідателі від дворянських станових судів. Вони
управляли місцевими школами, медичними та благодійними установами
(лікарнями, богадільнями, сирітськими будинками). Крім того, вони
завідували деякими тюремними установами – «робітними» та «смиренними»
будинками [9, с.259-269]. Прикази громадського піклування стали також
відігравати роль своєрідних банків. Оперуючи значними коштами, частина –
урядові, віддані на благодійність, частина – зібрані з населення у формі
пожертви, вони пускали ці кошти в обіг: надавали позики поміщикам на
незначні терміни під заставу їхнього майна. Таким чином, під виглядом
благодійності здійснювалася матеріальна підтримка поміщиків[4, с.120-121].
Повітова адміністрація підпорядковувалася губернатору та губернському
правлінню. Її представляв нижній земський суд – поліцейський орган, до
складу якого входили виборні дворянами повіту земський справник, або
капітан та 2-3 засідателі, які обиралися кожні три роки. Нижній земський
суд виконував розпорядження вищих органів влади, вироки судів, проводив
попереднє розслідування кримінальних злочинів. На нього покладалась
головна поліцейська функція – зберігати в повіті «благочиння та порядок».
Особливою турботою повітової поліції було те, щоб «ніхто біглих людей не
приймав, не утримував та не приховував». У віданні справників та нижніх
земських судів були й інші поліцейські завдання: контроль за вчасною
сплатою податків населенням, нагляд за порядком під час торгівлі, за
продовольчими справами та станом доріг, дотриманням протипожежних та
протиепідемічних заходів [9, с.216-229]. До повітової адміністрації
належали також, повітовий казначей, присяжний землемір, та ін. Фінансовогосподарські функції у повіті виконувало казначейство, підпорядковане
Казенній палаті губернії.
Законодавче визначення функцій генерал-губернатора, губернатора та
губернського правління в другій половині XVIII ст. відбувалося в руслі
розвитку станового управління в Росії. На відміну від Заходу, де станові
перегородки в суспільстві та державному управлінні руйнувалися, в
Російській імперії посилювалися як станова замкненість суспільства, так і
становий характер державного управління.
Реформа 1775 р. створила цілу систему місцевих судів: загальностанові
(палата карного та палата цивільного суду), суди спеціального призначення
(совісний та надвірний), а також станові губернські та повітові суди.
Найважливішими місцевими судами губернії були палати карного та
цивільного суду.
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В кожній губернії була запроваджена діяльність станових судів для
розгляду в апеляційному порядку кримінальних та цивільних справ дворян –
верхній земський суд, городян – губернський магістрат, а також державних,
економічних, двірцевих селян, ямщиків, однодвірців – верхня розправа.
Голови цих судів призначалися Сенатом, а засідателі обиралися
відповідними станами.
За результатами губернської реформи в кожній губернії з’явився штат
чинів прокурорського нагляду. Це був губернський прокурор з двома
помічниками – «стряпчими» (кримінальних та казенних справ). При
губернському становому суді назначалось по одному прокурору і два
стряпчих, а у повіті діяв підпорядкований губернському прокурору
повітовий стряпчий. Роль цих чинів прокуратури на місцях була незначною.
Губернський прокурор за чином був нижчим не лише від губернатора, але і
від віце-губернатора, голів палат карного та громадянського суду та
прирівнювався лише до радників губернських правлінь та палат, голів
верхнього та земського судів та совісного судді. Це були саме ті чиновники,
за діяльністю яких губернський прокурор повинен був спостерігати. Ще
нижче були інші чини прокурорського нагляду [9, с.278-293].
До 1775 р. міста, маючи на своїй території 4% населення імперії,
перебували у складі повітів та управлялися повітовими органами, які
впродовж XVIII ст. неодноразово реформувалися. Згідно губернської
реформи управління містами було реорганізовано і вони отримали статус
самостійної адміністративної одиниці. Управління здійснював городничий,
якому надавався високий посадовий статус, він призначався Сенатом з
відставних
офіцерів-дворян,
уособлював
зі
своєю
командою
військовослужбовців та канцелярією повноправну царську адміністрацію,
був наділений значними повноваженнями, виконував у місті функцію
повітового капітан-справника, забезпечував порядок, очолював поліцію,
сконцентрував адміністративні, поліцейські та інші функції [9, с.226-232]. В
столичних містах адміністрацію очолювали призначені владою
поліцмейстери. Міські магістрати та ратуші в посадах втратили
адміністративні функції та перетворилися в суди для торгово-промислового
населення, в деяких містах були збережені коменданти, цехові старости.
Купецтво та міщани обирали двох бургомістрів та чотирьох ратманів в
магістрат, наділений функціями суду, який очолював міський голова. У
містах функціонували совісний та сирітський суди. У вигляді магістратів,
совісних та сирітських судів, ратуш формувалося міське громадське
самоуправління, яке діяло під жорстким контролем губернатора,
городничого, органів державного управління [9, с.233-236]. Важливою
подією в реформах місцевого управління було затвердження у 1782р.
«Уставу благочиння або поліцейського», який визначив облаштування
поліцейського апарату міст, законодавчо встановив поліцейську
регламентацію міського життя [8, с.324-327].
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Загалом, законодавча діяльність та адміністративна практика Катерини II
стали уособленням самодержавного традиціоналізму в системі імперського
управління Росією в другій половині XVIII ст. Взятий імператрицею курс на
посилення місцевої адміністрації мав за мету створення твердої виконавчої
влади, яка припиняла б будь-які прояви невдоволення в суспільстві, народні
виступи, відгородила б імперію від передових західних віянь: конституції,
введення представницьких парламентських установ, формування правової
держави і громадянського суспільства. Незважаючи на часткову
децентралізацію управління за рахунок передачі частини функцій
центральних установ новому управлінському інституту в особі генералгубернаторів та зміни правового статусу губернаторів, загальний задум
перетворень полягав у зміцненні, в кінцевому підсумку, особистої влади
абсолютного монарха. Система державних інституцій на інкорпорованих
територіях запроваджувалася згідно з традиціями державного життя Російської імперії.
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Микола Якович Тарновський і його колекція
української старовини
У ХІХ ст. на території України в умовах бездержавності сформувалась
група представників української національної еліти, метою життя та
діяльності якої було наукове вивчення історії України, колекціонування
предметів музейного значення з метою відкриття музейних установ, їх
популяризації. У такій патріотичній справі прославилися цілі родини,
представники яких залишили там свої зібрання, зробили значний внесок у
розвиток української історичної науки. Серед них – родина меценатів,
суспільно–політичних та громадських діячів Тарновських. Широко відоме
ім’я Василя Васильовича Тарновського – молодшого (1838–1899), власника
Музею українських старожитностей у садибі Качанівка. За його заповітом
музей став власністю Чернігівського губернського земства, основою
Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського. Але нашим
сучасникам майже нічого не відомо про археологічну колекцію української
старовини Миколи Яковича Тарновського, яка, якби не передчасна смерть
його власника, мала стати великим музеєм української археологічної
старовини.
Василю Васильовичу Тарновському – молодшому Микола Якович
доводився двоюрідним братом. Їх батьки, відомі своєю благодійністю,
суспільно–політичною та громадською діяльністю Яків Васильович (18251913) та Василь Васильович – старший (1810-1866) були рідними братами.
Їх батьки померли рано, залишилося четверо дочок та п’ятеро синів, з яких
Яків був молодшим. Якова виховували старший брат Василь та дядько,
відомий громадський діяч та меценат Г. С. Тарновський (1790-1853). Коли
В.В. Тарновський – старший успадкував майно Г.С. Тарновського, він
передав у власність Я. В. Тарновського маєток Потоки та інші землі. Яків
Васильович став кадровим військовим, під час служби одружився з
Людмилою Антонівною Колишко, дочкою учасника польського повстання
1831р. А.І. Колишко, лікаря, засланого у киргизький степ. Останні роки
життя він жив у с. Потоки.
У 1854 р. у наслідок хвороби після поранення Яків Васильович вийшов у
відставку, оселився у Потоках Канівського повіту Київської губернії. Саме
там 17 (29) вересня 1858 р. у нього народився син Микола, дитинство якого
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пройшло в середовищі освічених, цікавих людей. Батьки багато зробили для
освіти та виховання своїх дітей, життя батька стало прикладом для них. Яків
Васильович був мировим посередником під час проведення селянської
реформи 1861 р.; обирався предводителем дворянства Канівського та
Таращанського повітів; був членом ради Колегії Павла Галагана; членом –
засновником Київського приватного комерційного банку; головою і
засновником товариства взаємного кредиту і взаємного страхування від
вогню майна землевласників Київської, Волинської і Подільської губерній;
головою товариства Юзефовсько–Миколаївського цукрового заводу;
близько сорока років брав безпосередню участь у діяльності селянського
присутствія як член по чиншових справах; до останніх днів життя був
почесним мировим суддею Київської губернії по Васильківському і
Канівському повітах [7, с.189-190]. Яків Васильович та його племінник
Василь Васильович Тарновські з 1894 р. входили до складу Комітету з
розробки питання про облаштування в м. Київ музею, з 1897 р. входили до
складу Київського товариства старовини та мистецтв, заснованого з метою
«збирання пам’яток старовини та мистецтва як в інтересах науки, так і задля
розвитку естетичного смаку та художньої освіти. Засобом досягнення
поставленої Товариством мети є створення музею з колекціями:
археологічної, історичної, художньої та художньо–промислової» [5, с.366].
У родині Тарновських був культ знаменитого українського поета та
художника Т.Г. Шевченка, з яким родичі Миколи Яковича були близько
знайомі, а «люба Кумася» поета, Надія Василівна Тарновська (1820-1891),
тітка Миколи Яковича, з 60-х рр. ХІХ ст. майже постійно жила в Потоках та
київському будинку Я.В. Тарновського, виховувала його дітей.
У такому середовищі сформувався характер та інтереси Миколи
Яковича: порядність, інтелігентність, повага до простих людей, інтерес до
історії свого народу, прагнення та бажання робити доброчинну справу.
М.Ю. Бранденбург згадував, що не раз особисто був свідком того, як
Микола Якович, маючи від діда–лікаря та отримані на спеціальних курсах за
кордоном медичні знання, безкоштовно лікував селян, які зверталися до
нього як до лікаря, посилали за ним, щоб отримати допомогу на
дому [2, с.114].
Значний вплив на формування інтересу до археологічних розкопок мало
те, що з початку 90-х рр. ХІХ ст. його двоюрідний брат В.В.Тарновський
проводив розкопки на Княжій Горі, що була неподалік маєтку Потоки. Це
широко висвітлювалося у засобах масової інформації, на сторінках журналу
«Київська старовина». Можливо, це й сприяло тому, що Микола Якович
Тарновський розпочав свої археологічні розкопки на землях свого батька.
Про початок його археологічних досліджень на сторінках журналу
«Київська старовина» розповів археолог Микола Юхимович Бранденбург
[2], який був директором Артилерійського музею при Головному
артилерійському управлінні у Санкт–Петербурзі. З 1893 р. до 1902р.
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щорічно проводив археологічні розкопки у Канівському, Київському та
Бердянському повітах. Влітку 1896 р. він проводив розкопки у Канівському
повіті, в 10 верстах від місця розкопок було с. Лазурці, де жив
М.Я. Тарновський. Микола Якович приїхав до М.Ю. Бранденбурга і
невдовзі почав із захопленням займатися розкопками. Микола Якович дуже
серйозно ставився до методики та техніки їх проведення, шукав спеціальну
літературу з археології, постійно звертався до М.Ю. Бранденбурга за
порадами. Микола Юхимович згадував про Миколу Яковича: «… він зібрав
для себе обширну та чудову спеціальну бібліотеку, …володів іноземними
мовами, мав задатки до серйозної роботи, якби він примкнув до місцевого
гуртка людей, що цікавляться науковими питаннями, то з нього вийшов би
досвідчений археолог. Але доля скосила його на самому початку його нової
діяльності…» [2, с.111].
Микола Якович за три роки встиг зробити багато: розкопки курганів с.
Тростянець, с. Лазурці, с. Гришенці, с. Піщальники, с. Ніколаївка, с. Потоки,
с. Ковалі, с. Пекарі, с. Ромашки у Канівському та Черкаському повітах та
інших. Ним було проведено розкопки городища на Княжій Горі, Ліплявому
городищі Золотоноського повіту, городищ у Сахновки під назвою «Дівиця»,
у с. Бабічі, у с. Хмельна, «замковище» у с. Кононочі. Було досліджено
численні поховання, знайдено побутові предмети, зброя та інші, що суттєво
поповнили колекцію М. Я.Тарновського.
Він зібрав обширну колекцію старожитностей, значну частину якої
складали археологічні знахідки. Серед них були й ті, які він купував у
місцевих жителів. За десять років археологічних досліджень чимало селян
почали цілеспрямовано займатися пошуком археологічних скарбів,
продавати їх колекціонерам без посередників. М.Я. Тарновський купував у
них найбільш цінні предмети, мав своєрідних агентів – постачальників. Його
зібрання складалося з кількох тисяч предметів старовини, серед них були
рідкісна бойова сокира–молот з рогу, збірка римських монет, знайдених під
час розкопок, чудовий енколпіон з перегородчастою емаллю та інші. Він
мріяв передати свою колекцію у Церковно–історичний музей Київської
Духовної Академії, але не встиг своєчасно це задокументувати.
Микола Якович витрачав великі гроші на проведення археологічних
розкопок, дбайливо ставився до кожної знахідки. Але, розуміючи їх
значення для документування історії, не вагаючись передавав їх до
експозицій провідних музеїв. Так, він подарував Артилерійському музею
Санкт–Петербурга дуже цінні предмети скіфо–сарматської доби: меч, два
списа, збірний шкіряний пояс і фрагменти сагайдака з бронзовими стрілами,
рідкісний стародавній шолом з кургану.
У 1898 р. він був обраний членом розпорядчого комітету з підготовки ХІ
Археологічного з’їзду, запланував провести екскурсію фахівців до свого
археологічного музею в с. Пекарі, організувати гостинну зустріч на
історичній Княжій Горі, етнографічне свято, виступити на з’ізді з доповіддю
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про нові знахідки римських монет, знайдених на території середнього
Придніпров’я. Але під час розкопок у серпні він захворів на черевний тиф,
хвороба перейшла у невиліковну фазу і за тиждень до свого ювілею 11 (23)
вересня 1898 р. він пішов з життя.
Доля його археологічного музею не була щасливою. Він в останні роки
впорядковував свій музеї, складав каталоги його колекцій, готуючись до
з’ізду заказав спеціальні вітрини. Археолог М.Ф. Біляшівський писав:
«…більша частина колекції приведена у повний порядок – треба тільки
дивуватися тому великому терпінню та труду, який був витрачений на таку
копітку справу» [1, с.83]. Він планував відкрити у своїй новій садибі Пекарі
археологічний музей.
Після його раптової смерті його дружиною значна частина колекції була
продана у різні руки. Лише під час других торгів для одного з громадських
музеїв було придбано 26 оригінальних вітрин з археологічними пам’ятками,
оформлених Миколою Яковичем і не проданих раніше у зв’язку з високою
ціною [1, с.54]. У вітринах були унікальні археологічні знахідки: кам’яні
сокири та їх фрагменти, кам’яні булави, бронзові фібули, каблучки,
прикраси, стріли, масивні мідні сокири, кілька мечів – кинджалів, залізна
зброя, хрест–енколпіон, невеличкі натільні хрести, грузила, пряслиця, буси,
новгородська срібна гривна, дві київських срібних гривни та інші. Лише
незначна частина пам’яток була придбана В.В. Тарновським та включена до
каталогу його музею 1898р. Це в основному натільні хрести з
поховань [4, с.33-34].
У некролозі «Микола Якович Тарновський» М.Ф. Біляшівський писав,
що серед архіву М.Я. Тарновського залишилися щоденники розкопок,
каталоги його колекції, які треба надрукувати, тому що вони мають значний
науковий інтерес [6, с.84]. Але надруковано було лише уривки із записної
книжки М. Я. Тарновського, яку передала до редакції журналу «Київська
старовина» його рідна сестра Н.Я. Мацнєва [3].
Отже, Микола Якович Тарновський, так успішно розпочавши свою
діяльність у царині української археології, за кілька років встиг зробити
багато, але переважна більшість його археологічної колекції після його
смерті була втрачена назавжди та розпорошена по окремим музеям та
приватним колекціям. Не було надруковано каталогів його колекції,
невідома доля його рукописів. Тому проблема вивчення його спадщини,
життя та суспільної діяльності залишається актуальною для сучасних
дослідників.
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Політика України щодо Республіки
Сербія: 1992 – 2006 роки
Українсько-сербські відносини протягом 1992 – 2006 рр. розвивалися під
впливом заходів міжнародного товариства. Міжнародні санкції щодо
Союзної Республіки Югославії (СРЮ) значно гальмували економічні та
політичні зв’язки двох держав. Важливим чинником двосторонніх відносин
було проживання в СРЮ української діаспори. Україна також була
зацікавлена в розвитку міждержавної торгівлі по річці Дунай.
Продовж 1992-1993 рр. Україна підтримувала з СРЮ тільки консульські
відносини, не визнаючи цього державного утворення [1, с.178] (СРЮ
утворилася в квітні 1992 р.). Рішення уряду України зумовлювали санкції,
котрі впровадила ООН щодо цієї країни. На думку працівників Посольства
України в СРЮ, українсько-югославські взаємини певний час були доволі
«натягнутими» тому, що на початку югославської кризи моральною і
політичною підтримкою України користувалась Республіка Хорватія, а в
політичних колах СРЮ побутувала геополітична формула, згідно з якою
Югославія вважалася традиційним партнером РФ, а Республіка Хорватія –
України. Крім того, слід підкреслити, що першою країною, яка визнала
незалежність нашої держави була саме Хорватія. Дружні відносини України
з ворожою Сербії Хорватією значною мірою впливали на характер відносин
Києва та Бєлграда у першій половині 90-х рр. ХХ ст.
В «Основних напрямах зовнішньої політики України», затверджених у
липні 1993 р., було задекларовано, що наша держава готова підтримати
миротворчі зусилля ООН, НБСЄ, ЄС на Балканах і будувати
повномасштабні відносини з країнами – наступницями СФРЮ [2, c.935-948].
У той же час, українсько-югославські відносини в загальному
розвивались в руслі тенденцій зв’язків СРЮ з країнами Європи. Зокрема, в
1993 р. зовнішньополітичне відомство СРЮ, готуючи підґрунтя для
встановлення широких міжнародних контактів, намагалось встановити їх в
тому числі й з Україною. Бєлград очікував підтримки Києва в просуванні
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питання зняття санкцій в ООН [3, арк. 3]. Так, 26 серпня 1993 р. в ході
зустрічі В. Приймаченка з начальником Департаменту Європи МЗС СРЮ
М. Загайцем, останній звернувся з проханням вияснити можливість
проведення сьомого вересня цього ж року зустрічі В. Йовановича з
міністром зовнішньоекономічних відносин і транспорту України, оскільки,
як він вважав, санкції щодо СРЮ «становлять питання спільного інтересу»
[4, арк. 6]. Таким чином, необхідність проведення зустрічі для української
сторони мотивувалась збитками нашої економіки від обмеження
судноплавства на р. Дунай. Також важливим фактором налагодження
українсько-югославської співпраці була українська громада, що проживала
на території СРЮ [5, арк. 135-138].
Зрештою, Союзне МЗС СРЮ 24 березня 1994 р., посилаючись на
попередні консультації між двома зовнішньополітичними міністерствами,
надіслало Україні ноту про встановлення дипломатичних відносин між СРЮ
і Україною. Нота-відповідь МЗС України від 15 квітня 1994 р. утверджувала
відносини між країнами на рівні посольств [6]. Як заявив заступник міністра
закордонних справ Р. Богданович, під час перебування 23-24 травня 1994 р.
в Києві делегації Союзного МЗС СРЮ, встановлення дипломатичних
зв’язків в період санкцій ООН в Бєлграді розцінювали як вияв солідарності і
свідчення конструктивної позиції нашої держави у врегулюванні
югославської кризи. Під час переговорів сторони дійшли згоди щодо
чинності для України і СРЮ на даному етапі радянсько-югославських угод
про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах та про безвізові
поїздки громадян.
В 1995 р. Україна була в числі країн, які зважаючи на конструктивну
позицію керівництва СРЮ в боснійському конфлікті, підтримували
необхідність зняття міжнародних санкцій щодо СРЮ [7, арк. 5-6]. Також,
офіційний Київ виступав за необхідність повернення балканської держави
до міжнародних політичних та фінансових організацій, про що було
наголошено під час зустрічі президентів України і СРЮ у Кракові 27 січня
1995 р. [8, арк. 12] та в ході чисельних офіційних візитів [9, с. 88-89, 92-93].
Послідовна позиція з підтримки СРЮ була відмічена Бєлградом. В
серпні 1995 р. Тимчасово Повірений у справах України в СРЮ
В. Приймаченко занотував у своєму щоденнику слова Міністра закордонних
справ СРЮ Н. Чічановича про те, що «Україна в Югославії набирає
позитивний кредит, який ніколи не буде забуто» [7, арк. 1].
Водночас, у самій Україні не всі схвально ставились до політики МЗС
України по відношенню до Бєлграду. Зокрема, на думку О. Багана, помилка
МЗС України полягала в тому, що було допущено створення сильних
просербських політичних груп і суспільних настроїв, які розвинулися у нас
під впливом переважно лівих депутатів парламенту, які оперуючи теоріями
про слов’янську єдність, що домінували у російських ЗМІ, розгорнули
справжню істерію довкола краху Югославії. За словами дослідника, це не
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тільки насторожило проти нас Європу, але й ввело в оману власне
суспільство. О. Бажан вважав очевидним те, що для України пріоритетним
було «вивчити досвід національного визволення, самоствердження і
державно-господарської розбудови передусім Хорватії і Словенії, а не
виявляти симпатії до шовіністичної, тоталітаристської та хаотичної у своїх
вчинках Сербії, бо вона «єдиновірна» і «справді слов’янська» [10, с.82-83].
Попри існуючу критику щодо неефективності політики України на
Балканах, за словами А. Зленка, Україна під час косовської кризи активно
ініціювала мирний варіант вирішення протистояння і взяла на себе роль
неупередженого посередника.
Приміром, уже в перший день косовського конфлікту була оприлюднена
посередницька ініціатива Президента України Л. Кучмии, а 27 березня 1999
р. в Бєлграді український план мирного врегулювання кризи став предметом
переговорів української делегації та Президента Югославії С. Мілошевича.
Позиція України ґрунтувалась на тому, що спірні міжнародні питання не
повинні вирішуватись силою, а лише шляхом перемовин [11, с.532]. Пізніше
цей план було обговорено між Президентом України і Генеральним
Секретарем ООН у Нью-Йорку, оскільки Україна наголошувала на
пріоритетності залучення механізмів ООН для вирішення косовської кризи.
Також офіційна позиція України, Верховної Ради України, Співдружності
незалежних держав широко висвітлювалась у ЗМІ [12, с.3].
Українська сторона пропонувала вирішення конфлікту в три етапи, а
саме: 1) синхронне припинення всіх військових дій, 2) повернення біженців
під охороною миротворчих сил і розгортання гуманітарної місії ОБСЄ, 3)
скликання в столиці однієї з нейтральних країн мирної конференції [11, с.
532–533]. При цьому Україна висловлювала готовність брати безпосередню
участь в їх реалізації. Так, з грудня 1999 р. до березня 1999 р. український
миротворчий контингент чисельністю 208 осіб, в тому числі п’ять
військових спостерігачів і трьох військових поліцейських, взяли участь в
місії ОБСЄ з верифікації у Косові [13, с.36].
Верховна Рада України рішуче засудила бомбардування території
Югославії військами НАТО. Факт використання військової сили проти
суверенної держави без мандату ООН і в ситуації, коли не було вичерпано
всіх можливостей розв’язання проблеми, був розцінений парламентом як
загроза національним інтересам і безпеці України. Постановою «Про
ситуацію, що склалася у зв’язку з агресивними діями НАТО проти Союзної
Республіки Югославії» Кабінету Міністрів України пропонувалось «внести
на розгляд Верховної Ради України проект закону про скасування рішень та
денонсацію зобов’язань України щодо статусу України як без’ядерної
держави» [14, с.2]. Прийняття законопроекту ставилось у пряму залежність
від розвитку подій у СРЮ. Таким чином, воєнні дії НАТО на Балканах
викликали осуд Києва і, принаймні, в перші дні бомбардувань, коли увесь
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світ був під враженням цих подій, спонукали Україну до перегляду
зовнішньополітичного курсу.
Політичний діалог між Україною та СРЮ почав активно розвиватися
після того, як у 2000 р. В. Коштуніца розпочав демократичні зміни в
Югославії, змінивши С. Мілошевича на посту президента СРЮ. Поступово
вдалось налагодити діалог на рівні президентів двох країн. Найбільш
плідними двосторонні українсько-сербські відносини в цьому відношенні
були продовж 2001 – 2003 рр., що відбилось у кількісних показниках, так і в
якісному зростанні двосторонньої співпраці. В цей період відбулось чотири
робочих зустрічі президентів України та СРЮ і один офіційний візит
Президента СіЧ С. Маровича до Києва.
Уже в січні 2001 р. відбувся робочий візит Президента України до
Югославії. Л. Кучма був першим главою іноземної держави, який відвідав
одночасно Белград і Косово, чим засвідчив позицію України щодо
підтримки територіальної цілісності СРЮ». В наступні роки головний
акцент у відносинах між державами було зроблено на взаємодопомозі в
процесі європейської та євроатлантичної інтеграції, а також на подальшому
розвиткові торговельно-економічного співробітництва [15, с.137].
Також, у зв’язку з загостренням ситуації на Балканах 21 березня 2001 р.
під головуванням України було проведено термінове засідання РБ ООН. У
схваленій резолюції № 1345 засуджувались акти насильства, вчинені
албанськими екстремістами у Македонії та на півдні СРЮ, висловлювалась
підтримка територіальної цілісності цих країн, всіх учасників бойових дій
проти СРЮ і Македонії було закликано скласти зброю [16, с.6]. За словами
Міністра закордонних справ України А. Зленка, діяльність нашої держави
під час розгляду Радою Безпеки ситуації в Косово сприяла забезпеченню
конструктивної позиції щодо Югославії. Неодноразово наголошувалось на
тому, що становище в краї було одним з пріоритетних питань для
українських представників в Раді Безпеки, оскільки Україна входила до
числа співавторів резолюції РБ ООН № 1244 та членів Групи Друзів
Генерального секретаря по Косово [17, с.158].
Водночас, налагодження активної співпраці на рівні президентів мали
подальшим наслідком активізацію економічних зв’язків між СіЧ та нашою
країною. Так, за даними Держкомстату Сербії обсяги двосторонньої торгівлі
між Україною та Сербією за 2003 – 2006 рр. зросли з 208 млн. дол. до 412
млн. дол. США. Україна підтримувала позитивне сальдо у торгівлі з
Сербією і входила до числа пріоритетних для Белграду торговельних країн,
посівши у 2006 р. 13 місце. Також, Україна підтримувала СіЧ при вступі до
Ради Європи та Організації чорноморського економічного співробітництва [15, с.165].
Отже, серед питань, які впродовж 1992-2006 рр. розв’язувались
Україною у відносинах з Сербією і Чорногорією слід назвати такі:
дипломатична підтримка Бєлграду в період санкцій міжнародного
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співтовариства,
врегулювання
конфлікту
в
Косово,
підтримка
територіальної цілісності Сербії, сприяння економічному відродженню
балканської держави, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції
Сербії і Чорногорії.
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Народження української ідентичності у вирі Великої
війни й революції (за матеріалами щоденника
Олени Левчанівської)
Велика війна знаменувала початок ХХ століття в історичному сенсі. 28
червня 1914 року два великі воєнні блоки Антанта та Центральні держави
вступили в затяжну війну, що відкрила нову добу в світовій історії. Війни й
революції ХХ століття цілковито знищили політичну систему старого
режиму, що базувалася на спадковій владі монарха, й замінила її
республіканським правлінням. Кривавий слід ХХ століття в Україні був
велетенським. Українці понесли незчисленні біологічні втрати.
У цьому вирі нищення зріс рух, котрий сформував нову політичну
спільноту – українську націю. Велика війна та революція займають
центральне місце у його кристалізуванні. Небачені досі масштаби війни
вичерпали сили трьох імперій – Російської, Німецької, Австро-Угорської й
призвели до їхнього розпаду. Українці скористалися цим історичним
шансом для проголошення власної національної держави.
Українська революція почалася для українців у 1914 році й мала за мету
створення власної держави для нації, доти позбавленої політичної
незалежності. Число українців, котрі домагалися здійснення цієї мети,
зростало протягом усієї революції.
Українські землі були в числі тих, що найбільше постраждали від війни.
Від самого початку війни територія Галичини й Волині стали одним із
основних воєнних театрів на Сході Європи. Лінія фронту через українську
територію проходила аж до початку 1918 року. Російський штаб Південнозахідного фронту за весь час війни перебував у трикутнику Рівне-БердичівКам’янець-Подільський. Командування армії майже постійно дислокувалося
на українській етнічній території.
На Волині перша хвиля нищення прокотилася в серпні й вересні 1915
року, коли російські війська відступали з Конгресового Королівства –
Польщі. 31 серпня австрійці захопили Луцьк, 8 вересня – Дубно. Тоді
солдати, відступаючи під натиском німців, навмисно відводили із собою
цивільних, палили і нищили села, помісні двори і панські палаци, щоб
залишити ворогам пустку. Австрійці спалили палац Тадеуша Чацького, а
росіяни – костел в Порицьку [1, с.420].
У першій половині 1916 року становище на фронті знову змінилося на
користь російської сторони. Наприкінці травня російські війська під
командуванням генерала Брусілова розпочали наступ і після перемоги у
битвах під Барановичами і Ковелем захопили Буковину, східну частину
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Галичини та Західну Волинь разом з Луцьком. Лінія передових позицій тоді
пролягла через Кисилин, Затурці, Локачі, Свинюхи і Горохів, а звідти
повернула на Броди. Так фронт протримався цілий рік. У цьому
протистоянні потерпіли Ковель, Дубно і Рівне. Тим часом у березні 1917
року в Петрограді відбулася революція, що призвела до зречення царя й
проголошення республіки. Влітку новий революційний уряд розпочав
наступ, котрий завершився крахом, і німецька й австрійська армії
просунулися на схід по українській території навіть трохи дальше, аніж вони
були наприкінці 1915 року [1, с.420].
Передчуття наближення війни оселилося в людей вже в липні 1914 році,
коли в газетах повідомили, що в Сараєво забито ерцгерцога Фердинанда:
«Сьогодні в газетах повідомлення, що в Сараєво забито ерцгерцога
Фердинанда. Мама каже, що з того виникне війна, бо Австрія захоче
покорити Сербію, а Росія за неї мусить заступитися. Війна! Це ж кошмар!
Але мама каже, що мусово до того йде…», – написала 18 липня 1914 року
Олена Левчанівська [2, с.47; 3, с.130-133].
Пані Олена Левчанівська4 мала добру звичку записувати прожите за
день. Розгортаємо сторінки її щоденника, щоб з’ясувати засадниче питання
нашого дослідження, як війна змінювала погляд українців на себе.
Росія оголосила мобілізацію. Жах увійшов у життя українців: «Стогін
стоїть над селом. Збирались о 8-й, виїхали мої о 9-й, а з села о 2-й годині.
Плакали і мліли чоловіки і жінки. Баби чіплялися за колеса і лягали перед
возами… Обезлюдніло село, від’їхали призвані і проводжаючі. Опустів двір:
ні коней, ні людей». Люди не відразу розуміли, що от-от потрібно йти, отже
покинути дім, родину, традиційний уклад життя. Тому, так «криво
посміхався Стах, ховаючи свою тугу…, а Філько в останню хвилину
довідався, що і йому треба у Свинюхи». Мобілізація торкнулася селян. Пані
Левчанівська жодним словом не обмовилася про те, що когось з паничів,
наприклад Мар’яна-Стройновського поміщика чи Михайла (Гродзінського)
призивають до війська [2, с.47].
Наприкінці ХІХ століття українські селяни мали двоякий вибір: між
фабрикою в сусідньому місті й освоєнням далеких земель у Сибіру чи на
Далекому Сході, або ж життя в традиційному середовищі. Примусова
мобілізація не лишала такого вибору. Одягнені у військові мундири, селяни
не цілком розуміли заради чого їх покликано на фронт і кинуто у земельні
окопи? Від них очікувалося, що вони повинні віддати своє життя за монарха
і батьківщину. Але що було їхньою батьківщиною? Ті, що походили з
глибинки, ототожнювали себе не з певною нацією, а з губернією або
повітом, в якому проживали до мобілізації. Але, переміщаючись у воєнних
4

Олена Левчанівська (1881 – 1940) – українська політична та громадська діячка, членкиня
Сенату Речі Посполитої 1922 – 1927 років. Розстріляна в 1940 році радянськими спецсліжбами.
Місце поховання невідоме.
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сутичках, волинські селяни зустрічали таких самих селян, котрі розмовляли
зрозумілою їм мовою, співали схожі пісні й мали подібні традиції. Такі
контакти прискорювали кристалізацію національної ідентичності.
У «Щоденнику» Олени Левчанівської знаходимо ще кілька відтінків до
теми нашого зацікавлення. В лютому 1915 року вона робить запис: «Майже
півроку не писала нічого. Що було писати? «Подій» не було, австрійців
прогнали і місцеве життя зовні увійшло в колію, хоч і нерівну… Йде
господарство потрохи. Навіть з нововведеннями і поліпшеннями.
Позаписувати те, що чуєш – не вистачить часу. Від’їхав у Польщу Шурик
(Олександр Левчанівський), охоплений патріотизмом...» [2, с.47]. В інших
місцях Олена Левчанівська записує, що «наші прогнали австрійців», «наші
нібито отримують верх», записи веде російською мовою. У період між 1915
– 1917 роками у родині Левчанівських панував «патріотичний дух», без
сумніву, пов’язаний із жахіттями війни, руйнуванням родинного маєтку й
новим баченням майбутнього українських земель.
Як видно зі щоденників, підросійська дійсність глибинно жахала Олену
Левчанівську: «Цілковита дичина навколо… Перебування в лазареті і
Володимирі (панича Михайла) було одним суцільним знущанням над
людською гідністю, починаючи з військової контори, де йому кричали:
«Пошел вон к чертовой матери пока не сидишь в карцере» (замість того,
щоб дати санітарний білет) і кінчаючи лазаретом, де приват-доцент
Московського університету п. Вєвіоровський особисто побив ножнами
шаблі малого газетяра; чи п’яний офіцер хриплим від скаженості голосом
лаяв словами, які «годі повторити», солдата і махав перед ним шаблею за те,
що він не віддав йому честь; чи прапорщик запасу, що з тріумфом оповідав,
як вони грабували і скаженіли в австрійських магнатських маєтках,
розбиваючи старовинні дзеркала і люстри, шаблями ламаючи меблі і
розрізуючи гобелени і портьєри; чи санітари, що розповідали один одному,
скільки вони «заробили» на ранених і вбитих» [2, с.57].
Такі ж картини підросійської дійсності відомі зі спогадів Володимира
Короленка, дитинство й юнацтво котрого минули у Волинській губернії в
Рівному й Житомирі, і, котрий написав спогади «Історія мого сучасника»
(1906). «Русские начала», впроваджені російським урядом на Волині, а під
час окупації і в Галичині (російська мова, закони, а з ними хабарництво,
безправ’я та утиски «інородців», переслідування громадських діячів,
закриття «Просвіт», українських шкіл тощо) від початку століття
підточували основи російського панування й у вирі української революції
остаточно вирішили дилему «своїх» і «чужих», – писав Короленко [4, с.5-7].
Тож колективна свідомість українців кристалізувлася в жорстокій
підросійській дійсності й вирі Великої війни.
Ознаки колективної свідомості українців виявлялися задовго до активних
націотворчих процесів наприкінці ХІХ-початку ХХ століття і були пов’язані
з різними факторами. Про один із них – значенням міста Києва, як місця
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паломництва у Росії, – описав В’ячеслав Верстюк у книзі «Україна і Росія в
історичні ретроспективі». Він наводить слова І. Переверзєва, автора
виданого 1788 року «Топографічного опису Харківського намісництва»:
«Жители Южной России, отлученные одни от других расстоянием,
различным чиноправлением, гражданськими обычаями, речью, некоторые и
религиею (унией), обращают на себя взор зрителя, не без знания
примечающего. Когда они собираются для поклонения в Киеве с востока, от
Волги и Дону, с запада, из Галиции и Лодомирии и ближе к Киеву лежащих
мест, взирают один на другого не так, как на иноязычного, но будто
однородца, однако много одчужденного в словах и поступках, что для обеих
сторон показывается странным явленим…» [5, с.319].
У селянському середовищі вибір ідентичності перебирав ознаки
середовища: спільну мову, віросповідання, традиції. І лише зміна
середовища асимілювала його в іншій культурі. Українське суспільство було
традиційним суспільством і українцям вдалося зберегти свою ідентичність,
проте всупереч модерним процесам на їх землях [6, с.12].
Отже, українська етнічна група визначалася щодо інших, спостерігаючи
за відмінностями між собою й іншими, але у націю етнічна група
перетворюється тоді, коли визначається стосовно самої себе, тобто знає,
частиною якого більшого народу вона є. Такі сприятливі умови для народів
царської Росії, як і для інших європейських народів, склалися наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століття.
Література
1. Полонська-Василенко Н. Історія України / Наталія Полонська-Василенко. –
Мюнхен. – Т. 2.: Від середини ХVII століття до 1923 року. – 608с.
2. Левчанівська І. Сенаторка / Ірина Левчанівська. – Львів-Дубно-Луцьк:
«Джерело» – «Надстир’я», 2004. – 258с.
3. Левчанівська І. Олена Левчанівська про першу світову війну: «Щоденник» /
Ірина Левчанівська // Документально-художня проза про першу світову війну :
Матеріали і тези доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної
конференції. 23 – 26 жовтня 1994. / І. Левчанівська – Луцьк, 1994. – С.130-134.
4. Короленко В. Волинська губернія очима Короленка з «Історія мого сучасника»
«Роде наш красний…» Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк:
Видавництво Волинського держуніверситету «Вежа», 1994. – Т.1. / Володимир
Короленко – С. 5-17.
5. Верстюк В. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Українські проекти в
Російській імперії: Нариси в 3-х томах / В. Верстюк, В. Горобець, О. Толочко. – К.:
Наукова думка, 2004. – Т.1. – 504с.
6. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ
– ХХ століття: Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв /
Ярослав Грицак – К.: Ґенеза, 1996. – 360 с.

304

ЕКОНОМІКА
Комова О.С.,
старший викладач кафедри історії України та туризму
Київського національного лінгвістичного університету
Яворська О.Г.
старший викладач кафедри історії України та туризму
Київського національного лінгвістичного університету
Україна, м. Київ

Інтернет-послуги туристичної сфери у сучасному
соціально-економічному просторі України
Починаючи з 2012 року електронна комерція (e-commerce), зокрема, у
сфері туристичних послуг перебуває на фазі підйому з огляду на розмір
інвестицій у дану галузь, а також появи великих компаній та кількість
новостворених робочих місць. Як відомо, так звана «революція інтернеттуризму» у США, Великобританії, Німеччині, Австралії, Китаї, Індії, країнах
Південної Америки мала місце впродовж 1995-2007 років, і у сучасних
умовах більш як 50% туристичних турів та подорожей бронюються
споживачами саме онлайн [1-3]. Загалом, шляхи розвитку світового онлайнтуризму умовно можна розділити на галузевий та географічний [2].
У найближчі роки в Україні також прогнозується активний розвиток
ринку онлайн-туризму, відтак, постає питання прогнозування темпів його
динаміки з огляду на досвід інших країн, а також з врахуванням
особливостей розвитку вітчизняного ринку послуг та соціально-економічної
ситуації в країні.
Туристичний бізнес як складова соціальної сфери завжди викликав
інтерес з боку громадськості та підприємців, оскільки зростання рівня життя
населення обумовлює постійно зростаючий попит на туристичні та
туристично-рекреаційні послуги; а відтак, дана галузь характеризується
доволі високим рівнем прибутків, коротким терміном окупності витрат,
тощо. На думку аналітиків, з моменту проникнення на ринок туристичних
послуг онлайн-туризм за сприятливих обставин та належного дотримання
нормативно-законодавчої складової розвитку даного виду бізнесу, вже через
4-5 років складає вагому частку даної форми комерції. Так показники
онлайн бронювання подорожей за 3-4 роки вже значно перевищують 60%
загальних бронювань турпродуктів [3].
Під впливом Інтернету змінюється як робота окремих компаній та фірм,
так і розвиток галузей економіки, зокрема туристичної індустрії. Розвиток
інтернет-туризму забезпечує диверсифікацію шляхів реалізації туристичного продукту, динамічний розвиток нових каналів збуту туристичних
послуг та товарів, сприяє впровадженню інноваційних та ефективних бізнесмоделей, зміні структури операційних процесів.
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Таким чином, сучасний інтернет-туризм виступає перспективною
складовою загальної інтернет-економіки, глобалізаційна інфраструктура
якої відповідає сучасним вимогам життя та характеризується прозорістю,
ефективністю, легкістю у використанні, практично невичерпними
можливостями комунікації
виробників туристичного продукту з їх
споживачами у будь-якому куточку світу. Застосування інтернет-технологій
в туризмі
в останні роки дозволили значно скоротити присутність
посередницьких структур на ринку послуг, здешевлюючи вартість кінцевого
продукту, спростити процедури замовлення, оплати та моніторингу якості
туристичних послуг. Дистанційна форма обслуговування клієнтів стала
невід’ємною складовою діяльності туристичних підприємств. Все це
потребує формування та запровадження в життя нових бізнес-моделей,
забезпечення оптимізації продажів за рахунок доступу до широкого кола
цільової аудиторії, підвищення ефективності роботи самих туристичних
організацій.
Найбільш відчутні зміни спостерігаються у роботі туристичних фірм та
окремих підприємців, які активно застосовують інтернет-технології, зокрема
для просування на ринку туристичних послуг власних проектів, пошуку
нових каналів продажу, впровадження інноваційних інструментів
маркетингу та збуту, зміни в операційних й логістичних процесах,
розширення географії своєї діяльності, налагодження тісних зв’язків з
клієнтами, запровадження альтернативних підходів до взаємодії
різногалузевих компаній та споживачів.
На сьогодні значним попитом користуються інтернет компанії з надання
миттєвої інформації щодо пропозицій на туристичному ринку, а також такі,
що допомагають вийти на інтернет-ринок іншим компаніям, пропонуючи
останнім власну сформовану базу відвідувачів, за звичай також мають
величезні можливості для аналізу та вивчення потреб споживачів
туристичних послуг та туристичних продуктів. Проте, український ринок
інтернет-туризму характеризується ще відносно низьким ступенем
прозорості у відношенні сегменту продажу та є високо фрагментованим.
Чимало
спеціалістів туристичної галузі все ще мало обізнані з
особливостями функціонування міжнародного ринку інтернет-туризму. На
жаль, спостерігається недовіра самих клієнтів до методів та способу
оформлення й придбання туристичного пакету, що відповідно є
взаємопов’язаними та взаємообумовленими явищами єдиного сучасного
соціально-економічного трансформаційного процесу в Україні. Як приклад,
можна навести певні результати спостережень щодо організації та роботи на
українському ринку послуг туристичної галузі України, яку можна віднести
до мережевого маркетингу в широкому розумінні. Однією з таких інтернетпослуг є оформлення громадянам країни членських клубних карт відомих чи
мало відомих туристичних систем. Такі системи працюють за принципом
мережевого маркетингу, коли клієнт сплачує гроші за “вступ до клубу” та
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отримує доступ до окремої бази даних, в якій, як йому обіцяють, ціни на
туристичний продукт будуть нижчі від ринкових в середньому на 50%.
Також, якщо член клубу приводить з собою друзів та знайомих, то за
кожного з них він отримує винагороду.
Основною цільовою аудиторією, як правило, виявляються турагенти.
Доволі часто працює система доступу до баз за грошову сплату, яку людина
нібито може повернути у вигляді ваучеру на поїздку, іноді цей ваучер можна
комусь подарувати, або ж термін його реалізації довготривалий – біля року.
Працює система продажів подібних ваучерів і туристам, проте такі
віртуальні ваучери поширюються лише на певні пропозиції у системі, за
якими ціна завищена з самого початку. Як правило, серед запропонованих
варіантів, за якими можна скористатися ваучером, лише самі найдорожчі.
Таким чином, саме різниця у вартості між тими продуктами, які можна
придбати за ваучером, та тими, які в такий список не ввійшли, забезпечує
необхідний організаторам системи баланс та гарантований прибуток від
реалізації туристичних продуктів. Наприклад, знайшлася вигідна пропозиція
від закордонного готелю, проте потрібен авіаквиток і, відповідно, клієнт
змушений переплачувати, отримуючи кінцевий продукт фактично за
реальною вартістю. Таким чином, отримувати прибутки за умов дії
“системи ваучерів” можна лише залучаючи до системи нових людей. Отже,
ця система є типовим прикладом мережевого маркетингу в туризмі.
Звичайно, мережевий маркетинг має право на існування на ринку послуг,
проте самій людині вирішувати чи брати у ньому участь, чи ні. Сьогодні
деякі компанії перепрофілюють та модернізують свою діяльність,
покладаючись на інтернет-технології та перспективи створення
універсальних систем інтернет-туризму. Можливо, навіть такі системи
можуть скласти конкуренцію системам онлайн-бронювання, проте повністю
замінити туроператорів такі системі не можуть.
Працює і дає позитивні результати інтернет-дистрибюторство, коли
працівники отримують платню за рекламу певної фірми, поширюють
інформацію про певні тури іншим потенційним клієнтам та туристам.
Одним з можливих недоліків таких систем є те, що в умовах нестабільності,
банкрутство чи припинення їх роботи найбільших втрат зазнає клієнт без
надії на компенсацію за понесені втрати та незручності. Варто зазначити, що
у сучасних умовах, далеко не всі українські туроператори готові надати
надійні гарантії захисту прав споживачів. Як можливе вирішення даної
проблеми – зміни до Закону України “Про туризм”, з введенням такого
поняття як “система онлайн-бронювання”. На сьогодні навіть в нормативноправових документах та положеннях про економічну діяльність не
прописано чітких вимог та критеріїв з даного питання, а відтак, турист сам
визначає для себе ризики подорожі і змушений вирішувати самотужки
можливі проблеми туристичної сфери.
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Хотілося б сподіватися, що непрозорий маркетинг залишиться в історії,
оскільки споживач за умов подальшого розвитку інтернет-туризму буде
повноцінно наділений всією необхідною інформацією та повноваженнями
для задоволення своїх потреб.
В онлайн-туризмі ціна за неякісну працю з клієнтом або ж помилку
значно вища, ніж в офлайні. Відповідно, виникає потреба у високоосвічених
та кваліфікованих спеціалістах для виконання таких важливих функцій як
правильне позиціонування свого туристичного товару чи послуги, виважена
цінова політика, й найголовніше – ефективно працююча служба підтримки
клієнтів та цікавий для клієнтів сайт.
Відтак, останні вимоги ставлять для працівників туристичної індустрії
завдання щодо самовдосконалення – ставати все кращими та оригінальними
і цікавими клієнту; сприяють створенню культури постійного інноваційного
розвитку – успіх приходить лише до інноваційно спрямованих інтернеткомпаній, а також відповідати темпам інтернет прогресу. Власне успіх
електронної комерції (e-commerce) також грунтується на високій репутації.
Сучасні умови розвитку туристичних послуг вимагають активне
використання інтернет-технологій, створення спеціалізованих сайтів
власних турпродуктів та їх просування в соцмережах. Одним з прикладів
такого підходу є створення викладачами кафедри історії України та туризму
Київського
національного
лінгвістичного
університету
власного
туристичного інтернет-сайту. Серед позитивних прикладів роботи молоді в
інтернетсередовищі можна вважати залучення студентів І-ІV курсів напряму
підготовки Туризм КНЛУ до організації та проведення екскурсій по Києву
українською та іноземними мовами, підготовки рекламних проектів, що
формує у майбутніх фахівців закладу практичні навички роботи у
туристичній сфері та створює передумови для досягнення ними успіху у
конкурентному середовищі на ринку праці.
Таким чином, можливості та перспективи інтернет-туризму в Україні є
доволі багатообіцяючими, оскільки реально здатні змінити загальні
принципи роботи вітчизняної індустрії туризму, зокрема, шляхом
зменшення ролі посередників для туристів та клієнтів, надаючи можливість
людині самій здійснити вибір щодо туру чи туристичної компанії, вибір,
який базується на більшій обізнаності про сучасні пропозиції на
вітчизняному та міжнародному ринках туристичних послуг. Такий вибір, як
свідчать спостереження, ґрунтується не лише на думці фахівця чи
менеджера з продажу турагенства, але і на відгуках та враженнях інтернеткористувачів про свої подорожі.
Безперечно, майбутнє за інтернеттуризмом, що призведе до зміни самого процесу продажу готових турів
шляхом вибору значно раціональнішого шляху пошуку більш оптимального
туру при економії часу, більшій широті вибору, а відтак, і стимулюванні
конкуренції та покращенні якості й гарантій гарного відпочинку. В умовах
поглиблення інтеграційних процесів у світі, українське суспільство
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потребуватиме якнайширшого застосування інтернет-технологій в усіх
сферах життя, активно розвиваючи такі високоприбуткові галузі, як
інтернет-туризм. Темпи та перспективи його розвитку значною мірою
будуть залежати від поєднання зусиль держави й співробітників приватних
туристичних підприємств у впровадженні інноваційних перетворень в
галузі туризму.
Література
1. Васильева Т.В. Предпринимательская деятельность в сфере интернеткоммерции / Т.В. Васильева // Экономика и управление. – 2006. – № 3 (24). – С. 3336.
2. Волков Д. Насколько оптимизация маркетинговых затрат может уваличить
прибыль компании? Практический маркетинг / Д. Волков. – 2004. – № 5. – С.12-15.
3. Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Т.Г. Дудар,
В. В Мельниченко. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 250с.

Нігматова О.С.,
аспірант Луганського національного аграрного університету (м. Харків)
Україна, м. Харків

Концептуальні підходи виміру вартості бренду у
сфері органічного агровиробництва:
український контекст
На сьогоднішній день в Україні перспективним є розвиток ринку
органічної агропродукції. Ефективним механізмом, який дозволяє створити
конкурентне середовище кампанії просування органічної продукції на ринку
є створення бренду. Цей нематеріальний актив дозволяє мати лояльних
споживачів, встановлювати преміальну націнку на товар, тим самим
збільшуючи прибуток та рентабельність підприємства. Тому першочерговим
завданням менеджменту є формування на підприємствах агровиробників
органічної продукції ефективної системи управління брендом. Одна зі
складових системи управління брендом є оцінка вартості бренду. Оцінка
вартості бренду в повсякденній господарській діяльності виконується з
метою виявлення джерел вартості бренду, що допомагає в подальшому
формувати ефективну маркетингову програму, тобто раціонально
розподіляти ресурси для розвитку бренду, проводити аналіз здійснюваних
витрат при його формуванні. За твердженням російських вчених
A. C. Головачева й А. Р Сюльжина, «якщо економічне явище не оцінено, то
їм неможливо ефективно управляти» [3, с.87].
В даний час відсутнє єдине та системне уявлення про засоби формування
та оцінку вартості бренду, що обумовлено, в першу чергу тим, що основні
категорії, які використовуються в даній проблематиці, а саме, капітал
бренду та вартість автори теоретичних підходів розуміють по-різному.
Виходячи з підходів до оцінки капіталу бренду, за однією з класифікацій,
методи можуть бути поділені на прямі і непрямі. Прямі методи
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зосереджуються на вимірюванні споживчого мислення, а непрямі
ґрунтуються на проявах капіталу бренду.
Ґрунтуючись на представленій класифікації підходів оцінки вартості,
представляється важливим здійснити дослідження українських наукових
робіт, в яких визначаються основні причини проблем, що виникають у
зв'язку з розвитком брендів агровиробників органічної продукції. Тобто
виходячи з аналізу виділених проблем можна буде визначити правильність
та адекватність їх спрямованості.
По зауваженню Н. В. Зіновчук та В. А Чудовської розвиток органічного
сільського господарства в Україні відбувається надзвичайно повільно та
серед причин такого становища ними виділяються наступні «<…> брак
інформації щодо місць продажу такої продукції та обґрунтованості цін на
неї, невміння ідентифікувати знаки маркування, невисокий рівень
матеріального статку споживачів» [4, c.298]. Характеризуючи інноваційність
агромаркетингу Н. І. Степаненко пропонує формувати товарну політику
аграрних підприємств на основі «<…> переформатування елементів
мультиатрибутивної моделі агрохарчових продуктів за рахунок нівелювання
стереотипів споживання» [8, c.320]. Вчений приділяє особливу увагу
аспекту ініціювання «<…> змін потреб споживачів з боку підприємств,
оновленні асортименту продукції де товари наділяються властивостями, що
сприяють досягненню якісно нових рівнів задоволення потреб цільових
споживачів, а також використанні нових форм комунікацій, способів
продажів та зберігання й транспортування» [8, c.320]. Під маркетингом,
який використовується в сфері формування ринку органічної продукції,
В. М. Бутенко пропонує розуміти концепцію впливу. Дослідник вказує, що
для розвитку ринку органічної продукції необхідно серед іншого «<…>
регулювати змінами поведінки цільових аудиторій в потрібному напрямі
шляхом просування ідей маркетингу органічної продукції» [2, c.95].
Т. В. Боровик у своїй праці наголошує, що «<…> основними видами
просування продукції органічного агровиробництва слід вважати: рекламу,
створення доброзичливої думки, персональний продаж, стимулювання
збуту» [1, c.26]. Вчений радить перш за все використовувати рекламну
компанію через засоби масової інформації, підкреслюючи переваги
органічних продуктів для людського здоров’я, пов’язання їх з позитивними
атрибутами, такими як «добробут», «тривалість життя», «традиційна кухня»,
«народна культура». Для залучення покупців С. М. Махнуша та
Н. Є. Косолап рекомендують маркетологам у процесі брендингу екологічної
інновації наголошувати на екологічних властивостях товару, створювати
«екологічні легенди», правильний неймінг (найменування) товару,
персоналізувати виробника та інше [5, c.39-40]. О. В. Мороз та
В. М. Андрушенко стверджують, що «<…> управління брендом потребує
вміння рекламодавця і рекламної агенції працювати з інтелектуальною
власністю, товарними знаками, дизайном і текстами» [6].
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Таким чином, можна виділити головні пропозиції вчених, щодо розвитку
ринку органічної агропродукції в Україні. По-перше, це розвиток атрибутів
бренду (назви бренду, логотип, слоган, упаковки та ін.), ефективно
створювати рекламну кампанію для просування органічної агропродукції,
інформувати споживачів щодо політики ціноутворення та місць
розташування пунктів продажу такої продукції. Правильно охарактеризував
такий маркетинг В. М. Бутенко, давши йому назву маркетинг впливу [2, c.
94]. Такий маркетинг характеризується маніпулюванням споживачів,
нав’язуванням їм сторонньої ідеї, нивілюванням процесом взаємодії
агровиробників та покупців при створенні бренду компаній. Маркетингові
дії такого характеру відносяться до традиційного маркетингу, який вже як
10 років піддаються критиці зарубіжних вчених [7]. Якщо проаналізувати
підхід вищеозначених українських вчених до розвитку ринку органічної
продукції сільгоспвиробників агропромислового сектору з точки зору
виміру вартості бренду, то можна дати узагальнюючий висновок про те, що
вони залишаються у своїх міркуваннях на позиціях концепції
маркетингового підходу, який передбачає розуміння вартості бренду як
психологічного феномену, а значить, вартість визначається вимірюванням
мислення споживачів, їх реакції на пропоновані маркетингові програми (так
звані атрибути бренду, рекламу тощо).
Маркетингова комунікаційна політика діє традиційно, тому що не
виділяє належним чином, безпосередні методи та інструментарій, що
формують саме бренд компанії. Маркетинг бренду у агровиробників
органічної продукції й не може сформуватися, оскільки не має уявлення що
конкретно йому доведеться формувати, розвиваючи бренд. Ми називаємо
такі дії «сліпими», тому й не ефективними: величезні грошові суми
спрямовуються на маркетинг, який не може дати однозначної відповіді, що
формує бренд або капітал бренду.
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Домохозяйство в сфере предоставления туристских
услуг: отраслевая специфика и
категориальный аппарат
В настоящее время наиболее интересным и наименее изученным
является вопрос осуществления предпринимательской деятельности
домохозяйствами в сфере предоставления туристских услуг. Развитие
домохозяйствами сферы туристского обслуживания в мировой туристской
индустрии в целом и на российском рынке туруслуг является важным
аспектом для современной национальной и региональной экономики.
В современных условиях сфера услуг играет превалирующую роль в
экономиках многих высокоразвитых государств. Сфера услуг, состояние и
тенденции ее развития являются объектом анализа многих авторов.
Практически каждый известный ученый занимался исследованием вопросов
об услугах.
В работах А. Смита, К. Маркса, А. Маршалла, Ф. Бастиа, Ж.-Б. Сэй, Ф. Кенэ
и других сфера услуг рассматривается с позиции ее роли и места в
экономике, а в работах К. Кларка, А. Дж. Б. Фишера, У. Ростоу, Д. Беллома
предложены концепции обоснования сдвига экономического развития в
сторону сектора услуг. Доминирование сферы услуг в потреблении
обусловлено особенностями экономического развития и роста в
общемировом масштабе.
Наиболее доходной и динамично развивающейся сферой услуг считается
туризм. Сегодня становится очевидным превращение туризма в крупную
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самостоятельную отрасль экономики, деятельность которой направлена на
удовлетворение рекреационных потребностей населения (потребностей в
психофизиологическом и духовно-интеллектуальном восстановлении и
развитии сил человека). Развитие туризма становится актуальной задачей и
одним из инструментов оздоровления нации. Туризм играет важную роль в
решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных
рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения
страны.
В настоящее время туризм является одним из важных направлений,
влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер
экономической деятельности, как услуги туристских компаний,
коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля,
производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство,
строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором
социально-экономического развития регионов.
Экономическая структура туризма – региональная, т.е. привязана к
определенной территории. В этом смысле туризм есть территориальная
система, привязанная к административно-территориальным границам.
Основой территориального туристского комплекса являются природные и
культурные аттракторы, инфраструктура региона или города. Все эти
элементы имеют структурные связи, поддерживающие целостность данного
административно-территориального образования. Эти связи регулируют все
процессы, идущие на территории.
Однозначной позиции по поводу трактовки понятия «туризм» в
настоящее время не существует. Большинство ученых относят туризм к
отрасли народного хозяйства, не смотря на то, что он официально не
выделен в ОКВЭД в таковую.
В соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» «туризм – временные выезды (путешествия) граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее
– лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных,
рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью,
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного
пребывания» [1].
Туризм – вид человеческой деятельности, представляющий собой с
одной стороны разновидность отдыха, т.е. поездки, как отдельного человека,
так и группы лиц на различные географические объекты (страны, города,
природные достопримечательности, древние храмы и т.д.), с другой стороны
– это инфраструктура, направленная на организацию деятельности по
обслуживанию туристов (гостиничный сектор, общественное питание,
транспорт, сувениры и другие сферы обслуживания) [2, с.51-52].
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В последнее время туризм все чаще представляют как межотраслевой
комплекс или рынок, где туристский продукт формируется из продуктов
различных отраслей, продвигается и реализуется потребителю.
В последнее время наблюдается тенденция увеличения роли
домохозяйств в качестве активного участника сферы предоставления
туристских услуг. Все большее число домохозяйств выбирает для себя
предпринимательскую деятельность, а приоритетным видом деятельности
выступает оказание туристских услуг, таких как размещение, питание,
экскурсионное обслуживание и т.п. Занимаясь предпринимательской
деятельностью домохозяйства, обеспечивают себе основу для процветания и
развития. При этом как отмечают некоторые авторы [2] предпринимательская деятельность домохозяйств, в том числе и туристская, носит
неорганизованный характер, является вторичной по отношению к
основному занятию членов домохозяйства.
В большом экономическом словаре дается следующее определение:
«Хозяйство, домашнее – основная структурная единица, функционирующая
в потребительской сфере экономики. Она может состоять из одного или
более человек. В рамках домашнего хозяйства потребляются конечные
продукты сферы материального производства и сферы услуг. Домашние
хозяйства являются собственниками и поставщиками факторов
производства в рыночной экономике. Домохозяйство может иметь любые
размеры и формы в зависимости от традиций, религиозных, исторических и
других социально-экономических факторов. Основной функцией является
потребление, вместе с тем оно может заниматься как рыночным, так и
нерыночным производством товаров и услуг» [3].
В целом домохозяйство мы можем определить как экономический
субъект, обладающий самостоятельностью в сфере потребления и
производства, который задействован во многих значимых экономических
процессах страны и региона.
Домохозяйство в сфере предоставления туристских услуг определяется
нами как хозяйственная единица, состоящая из одного или более лиц,
использующих ресурсы домашнего хозяйства в процессах сохранения,
воспроизводства и наращивания туристского потенциала региона, развития
туристской инфраструктуры, оказания экскурсионных услуг, организации
анимации и пр. с целью систематического получения прибыли от
предпринимательской деятельности в сфере туризма.
Домохозяйства предлагают многообразные услуги туристам, в том числе
проживание, питание, экскурсионное обслуживание, различного рода
мастер-классы, организацию охоты и рыбалки, участие в выставках,
ярмарках и другие. В число дополнительных услуг входят баня, организация
шашлыков, рыбалка, охота, верховая езда, совместное собирание грибов и
ягод и многое другое. В бесплатном «пакете услуг», как правило,
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традиционная русская баня, мангал, коптильня, караоке, лодка, снасти и
прочий спортинвентарь.
Домохозяйства в сфере туристского обслуживания выполняют две роли:
во-первых посредством домохозяйств в качестве активных покупателей
туруслуг обеспечивается развитие как внутреннего, так и международного
туризма, а во-вторых, развитие туризма домохозяйствами в качестве
субъектов предпринимательской деятельности.
Домохозяйство в системе современного развития туризма занимает одно
из приоритетных положений. Регион, делающий ставку на развитие туризма,
должен организовывать совместную работу с местными домохозяйствами.
Стратегической задачей региональной экономики является выявление
невостребованных экономических ресурсов домашних хозяйств для
направления их в сферу туристского обслуживания.
Развитие домохозяйствами сферы туристского обслуживания в регионе
будет способствовать повышению занятости населения, обеспечивать
оптимальную конкурентную среду на туристском рынке, повышать поток
туристов в регион (домохозяйства предоставляют возможность
альтернативного отдыха), увеличению налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, активизации процессов развития патриотизма (отдых в
России).
Домохозяйства, осуществляющие предпринимательскую деятельность в
сфере туристского обслуживания, все чаще выбирают для себя форму
гостевого дома, который в силу своей специфики относится к малым
предприятиям, так как имеют небольшое число работников, в качестве
которых выступают родственники и их друзья-создатели данных
предприятий.
Понятие «гостевой дом» не прописано ни в одном нормативно-правовом
акте России. Мы предлагаем под гостевым домом понимать объект
гостеприимства, расположенный в сельской местности (или малом городе
региона) и созданный, как правило, на базе личного подсобного хозяйства
домохозяйства, а также малое, часто семейное предприятие,
предоставляющее услуги кратковременного проживания, а также
дополнительные услуги по организации досуга постояльцев, организации
питания, экскурсионной программы и другое.
Появление и бум строительства гостевых домов спровоцировал быстро
растущий спрос на туристские услуги внутри страны. Строительство новых
гостевых домов и реконструкция существующего жилого фонда под
гостевые дома способствуют развитию туристской инфраструктуры.
В России по неофициальным данным огромное количество гостевых
домов. Проследить тенденции, связанные с появлением гостевых домов в
России, очень тяжело, поскольку нет официальной информации по этому
аспекту предпринимательства.
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В различных субъектах наблюдается разная активность в плане создания
гостевых домов и их продвижении на рынок. Например, по данным за 2013
год [7] в Калужской области насчитывается порядка 53 гостевых домов и
аналогичных средств размещения в сельской местности, в Рязанской
области – 24, в Вологодской – 22, в Архангельской – 16, а в таких субъектах
РФ как Костромская, Мурманская, Ростовская, Свердловская области,
Пермский край не выявлено ни одного гостевого дома. Лидерами по
количеству гостевых домов являлись в 2013 году Архангельская,
Вологодская, Калужская, Рязанская области – рис. 1.
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Рис. 1. – Распределение гостевых домов домохозяйств по субъектам РФ в
2013 году
В 2014 году насчитывалось порядка 86 гостевых домов и иных средств
размещения в сельской местности в РФ, наибольшее количество гостевых
домов выявлено в Белгородской и Рязанской областях (32 и 28 гостевых
домов соответственно) – рис. 2.
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Рис. 2. – Распределение гостевых домов домохозяйств по субъектам РФ в
2014 году.
В Ивановской области сохраняется общероссийская тенденция развития
сферы услуг, так как нет четкой специализации на какой-либо отрасли
народного хозяйства. Перестала развиваться текстильная промышленность,
ускоренный темп становления приобретает туризм. В свою очередь туризм
оказывает существенное влияние на развитие смежных отраслей народного
хозяйства: торговля, сельское хозяйство, производство товаров народного
потребления и т.д. В Ивановской области действует немало гостевых домов,
предоставляющих услуги туризма. Первые гостевые дома стали появляться
в 2009-2010 годах. Например, по состоянию на 01.01.2011 года в
Ивановской области насчитывалось 15 гостевых домов [6]. В 2012 году – 22
гостевых дома [4]. В 2014 году уже 32 гостевых дома [5].
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Рис. 3 Динамика роста числа гостевых домов в Ивановской области
за 2010 – 2015 гг.
Сегодня гостевые дома есть в 19 из 20 районов Ивановской области
(данные собраны в 2015 году). В целом количество гостевых домов
ежегодно растет и в 2015 году их количество составило уже 46.
Максимальное количество гостевых домов располагается в Палехском,
Заволжском и Приволжском районах – 7 (15%) 6 (13%) и 5 (11%) гостевых
домов соответственно – рис. 4.

Рис. 4. – Распределение гостевых домов по районам Ивановской области
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Неравномерное распределение гостевых домов по области обусловлено
наличие или отсутствием природно-климатических факторов, уровнем
безработицы, уровнем доходов жителей села и др.
В Ивановской области осуществляется поддержка развития гостевого
бизнеса через развитие туристской отрасли в целом. Разработана Целевая
программа Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области на
2009-2016 годы», власти предпринимают попытки повышения турпотока в
область, создают условия для инвестиционной привлекательности.
Таким образом, домохозяйства играют огромную роль в процессах
развития сферы туристского обслуживания населения, а также оказывают
существенное влияние на состояние региональной экономики посредством
повышения занятости населения и потока туристов в регион (домохозяйства
предоставляют возможность альтернативного отдыха на базе гостевых
домов), увеличения налоговых поступлений от предпринимательской
деятельности в бюджеты всех уровней.
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Інтелектуальна власність у контексті виключних прав
Змістовні характеристики інтелектуальної власності еволюціонують від
абсолютного її сприйняття (в теорії природних прав людини) як власності на
інтелект до розуміння власності на інтелектуальні результати як власності
особливого роду (пропрієтарна концепція інтелектуальної власності).
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Для концепції виключних прав заперечення терміну «інтелектуальна
власність» взагалі досягає повноти (інтелектуальна власність – і не
інтелектуальна і не власність). Тут під сумнів ставиться як ступінь
наближення інтелектуальної власності до загальної теорії власності, так і
можливість специфікації результатів інтелектуальної діяльності [1, с.68].
У науковій літературі зміст виключних прав пояснюють по
різному [3, 2, 4]: як особливу категорію прав, що належить певним
суб’єктам, що регулюють відносини з приводу інтелектуальних результатів;
право, що належить виключно одному суб’єкту; як право «виключати».
В самому загальному змісті виключне право – це монополія визначеного
суб’єкта на здійснення дій певного роду з ідеальним об’єктом, який має
цінність в силу свого виключного характеру. Міра «виключності» не є
величиною постійною, раз і назавжди заданою. Вона може коливатися у
межах від «1», коли доступ відкритий тільки одній особі (індивідуальна
власність), до «0», коли доступ відкритий усім членам суспільства
(суспільна власність). Будь-яка система виключень із доступу до наявних у
суспільстві інтелектуальних ресурсів ніби містить у згорненому вигляді всі
способи потенційних взаємодій між економічними агентами з приводу
використання цих ресурсів. [4, с.104].
Виключне право та право власності опосередковують різні поведінкові
можливості їх суб’єктів. Це не означає диференціації у наборі
правочинностей, при більш детальному розгляді відносин, що регулюються
виключним правом, можливо й потрібно у його складі виділяти
правочинності володіння, користування й розпорядження. Однак ці
правочинності відрізняються від аналогічних речево-правових, оскільки
мають відмінні функції та опосередковують інші фактичні дії у відношенні
до об’єкту. Так, авторське виключне право не опосередковує в можливості
споживання об’єкта, в той час як у праві власності основна функція
правочинності користування – забезпечення споживання речі, вилучення її
корисних властивостей. Володіння річчю допускається лише для власника
чи іншого суб’єкта, але з дозволу власника чи за встановлених законом
підставах. Тому речове володіння може бути правомірним або
неправомірним. Володіння нематеріальним результатом інтелектуальної
діяльності (окрім такого об’єкту виключного права як ноу-хау)
неправомірним бути не може в принципі, володіти об’єктом може
невизначена кількість осіб й заборонити їм це утримувач виключного права
не в змозі.
Виключне право як інститут, що регулює відносини інтелектуальної
власності, традиційно виконує функції:
1. визнання авторства на створені результати інтелектуальної праці;
2. встановлення режиму їх використання;
3. матеріального і морального заохочення;
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4. захисту прав їх авторів, працедавців і інших осіб, що отримують
виключні права.
Відповідно до характеру результату визнання авторства не залежить
(твори літератури, науки, мистецтва) або залежить від реєстрації результату.
Виключні права залежно від особливостей реєстрації об’єктів можна
поділити на права на об’єкти, що підлягають обов’язковій реєстрації (права
на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки, доменні
імена, селекційні досягнення); права на об’єкти, реєстрація яких
факультативна (програми для ЕОМ, бази даних, топології інтегральних
мікросхем); права на об’єкти, які не потребують спеціальної реєстрації
(авторські права, ноу-хау). Ця класифікація має суттєве значення для аналізу
особливостей розпорядження виключними правами.
Виключне право як монополія конкретної особи на дії з тим чи іншим
ідеальним об’єктом, що має цінність власне в силу свого виключного
характеру, у правовому відношенні, юридично вважається більш точним
еквівалентом інтелектуальної власності. Однак воно навряд чи може бути
адекватно пристосоване для характеристики економічних відносин
сучасного світу, що базується (у всякому разі – формально) на принципах
економічної свободи. За своєю формою відносини виключності характерні
для докапіталістичної епохи синкретичної єдності влади та власності. Деякі
з сучасних виключних прав (торгові марки) мають пряме коріння в тій епосі,
деякі (патенти) виникли дещо пізніше і лише копіюють форму, що існувала
у минулому, інші (спеціальні виключні права на радіосигнали, бази даних)
прямо чи опосередковано відображають тяжіння до квазіфеодальних
відносин.
З цих причин відносини виключності «не спрацьовують» поза постійним
контролем держави над суб’єктами економічного обігу. Фактично відносини
виключності не є взаємовідносинами між економічними суб’єктами, а лише
відносинами між кожним з них та державою.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВО
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права Уральского отделения РАН
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Дилеммы нравственной и правовой ответственности
деятеля науки
Ответственность – зависимость человека от какого-либо нормы,
принципа или закона, воспринимаемых им в качестве детерминанты для
принятия ценностно значимых решений и совершения практических
действий. В качестве объекта ответственности могут выступать отдельные
люди и социальные общности, а также животные, природа, материальные,
социальные и иные ценности.
Правовая ответственность предполагает наличие системы строго
регламентированных санкций, предусматривающих четкий масштаб и
формы наказания индивида в случае нарушения им прописанной в законе
нормы. Кодексы этих норм принимаются официально – высшим
законодательным органом государства, а их соблюдение контролируется
особыми государственными органами. В случае ответственности
нравственной санкции не требуют обращения к правоохранительным
органам. Это могут быть: осуждение общественным мнением, требование
публичного покаяния, разрыв личных связей, изгнание из привычного круга
общения и т. п. Это может быть и самоосуждение, когда индивид сам
выносит себе тот или иной приговор (когда проступок его не осуждается
окружающими или просто неизвестен им).
Вменение человеку ответственности за его деяния предполагает
возможность рационального дискурса: если мы считаем данного субъекта
виновным, тогда как сам он виновным себя не признает, то необходимо
сопоставить нашу и его системы аргументации и попытаться разобраться в
причине подобных расхождений. Такой дискурс предохраняет социальную
коммуникацию от асимметрии, когда одна сторона самоуверенно берет на
себя роль нравственного законодателя и судьи, превращая оппонента не
более чем в обвиняемого.
Поскольку наука – это деятельность, осуществляемая совместно
многими людьми, постольку в ней неизбежно возникают социальнонравственные проблемы. Они возникали и в тех случаях, когда
исследователь действовал в практически в одиночку, и они обостряются по
мере того, как наука становится делом все более крупных коллективов, от
результатов работы которых зависят жизнь и здоровье миллионов людей.
Хотя нынешний ученый действует обычно в качестве представителя
авторитетной и официально признанной структуры, это никак не снимает с
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него ответственности за содержание и результаты его деятельности.
Отдельный ученый (как и работник иного социального института – врач,
чиновник, полицейский, судья) отвечает за свои действия не просто как
функционер-перед своим начальством, коллегами, профессиональным
цехом, но как автономный нравственный субъект-перед обычными людьми,
перед обществом в целом и, наконец, перед своей совестью.
Современная «большая наука» предполагает наличие широкой сферы
прикладных исследований и разработок. Она характеризуется массовым
привлечением ученых в лаборатории и конструкторские отделы
производственных предприятий и фирм. В этих условиях деятельность
ученого регламентируется не логикой развития данной отрасли знания, а
потребностями совершенствования и модернизации техники, технологии.
Перестраивается система мотивации: исследователя волнует уже не
разгадывание тайн природы, общества и человека, а получение практически
полезного эффекта, который призван повысить благосостояние субъекта
деятельности.
Примерно до середины ХХ века в научном социуме превалировала
установка на ценностную нейтральность, которая и сейчас продолжает
иметь хождение, в первую очередь, среди ученых-прикладников. Но в целом
отношение к этим вопросам изменилось. Б.Г. Юдин выделяет три
обстоятельства, повлиявшие на отношение ученых к проблемам их
социальной ответственности: 1. Появление в 1945 году ядерного оружия и,
самое главное, первая атомная бомбардировка, уничтожившая сотни тысяч
людей, по преимуществу мирных жителей. 2. Появившаяся в том же 1945
году информация о жестоких экспериментах, которым подвергались узники
нацистских концлагерей якобы в «научных» целях. 3. Явная причастность
науки к тем радикальным и далеко не безобидным изменениям, которым
подверглась среда обитания человека во второй половине ХХ века
(истощение природных ресурсов планеты, растущее загрязнение воды,
воздуха, почв) [1].
Стало очевидно, что наука затрагивает самые основания человеческой
деятельности и что она не ограничивается ролью пассивного технического
орудия в чьих-то руках. Напротив, она заявляет о себе уже тогда, когда
определяется смысл и выбор цели исследования. Поэтому научное
сообщество и отдельные ученые отвечают не только перед конкретными
заказчиками интеллектуальной продукции (будь-то институты или
приватные лица), но и перед обществом в целом.
На сегодняшний день в фокусе острых этических и юридических
проблем оказалась биомедицина. Особенность этой отрасли научного
знания в том, что здесь налицо необходимость специально исследовать и
сами нужды человека, и средства их удовлетворения. Это, в свою очередь,
предполагает проведение все новых и новых экспериментов на живом
человеке. Однако участие в таких исследованиях всегда сопряжено с
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немалым риском для испытуемых. Перед нами явный конфликт интересов: с
одной стороны, это интерес исследователя, стремящегося к получению
нового знания, с другой стороны, интерес испытуемого, для которого
главное - терапевтический эффект, излечение от болезни. Собственно, ради
этого эффекта он и соглашается принять на себя роль объекта исследования.
Научное сообщество выработало основополагающие документы, в
которых ставится цель учесть интересы обеих этих сторон. К их числу
относятся Нюрнбергский кодекс 1947г. и Хельсинкская декларация
Всемирной медицинской ассоциации 1964г., которые по мере развития
практики исследований не раз пересматривались. Вот некоторые ключевые
этические принципы, зафиксированные в этих документах:
1. Согласие пациента на эксперимент должно быть компетентным,
добровольным, информированным и основанным на понимании.
2. Исследователь должен обеспечить пациента всей необходимой
информацией и оценить то, насколько качественно выполняются остальные
условия. Это является «персональной обязанностью и ответственностью,
которая не может быть безнаказанно делегирована другому».
3. Субъект до начала эксперимента «должен быть поставлен в
известность относительно природы, продолжительности и цели
эксперимента; метода и средств, с помощью которых будет проводиться
эксперимент; всех трудностей и опасностей, которых можно ожидать; тех
воздействий на его здоровье и личность, которые могут проистекать из его
участия в эксперименте».
4. Запрещается проведение экспериментов, в которых существуют
основания ожидать смерти испытуемого или нанесения ему непоправимого
ущерба [2].
В современной практике проведения биомедицинских исследований
установлено, что тот или иной исследовательский проект может
реализоваться только после того, как заявка будет одобрена независимым
этическим комитетом. В этический комитет входят специалисты в той
области, в которой проводятся исследования, причем они не должны иметь
общих интересов с той группой, план действий которой они призваны
оценить. Кроме того, в этот комитет входят и представители других
областей знания: юристы, антропологи, педагоги, социальные работники, а
также те, кого раньше у нас называли «представителями общественности».
Для науки это совершенно новый момент: ученым приходится смириться с
тем, что их научные планы должны получить одобрение не только их коллег
и вышестоящего начальства, но и неспециалистов и даже людей без научной
квалификации [3].
Такая этическая экспертиза призвана защитить не только испытуемых,
но и самих исследователей. Бремя ответственности (как нравственной, так и
правовой) лежит уже не на одних ученых. Поскольку протоколы фиксируют,
что испытуемый был поставлен в известность о возможных негативных
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последствиях, постольку в случае наступления таковых исследователь
гарантирует себя от юридических исков и от (в меньшей степени,
естественно) публичной критики. Поэтому научное сообщество, которое
сначала опасалось, что эти новации будут означать некомпетентное
вмешательство в исследовательский процесс, со временем стало относиться
к ним все более толерантно и понимающе.
Таким образом, развитие современной науки свидетельствует, что
дискурс по поводу нравственных и социально-правовых ее аспектов
становится все более настоятельным. Он необходим и социуму, и
правоохранительным структурам, и самим ученым, так как способствует
своевременному выявлению и удачному разрешению возникающих в
процессе развития науки коллизий. Он защищает и ученых мужей, и
«неученых профанов» от тех реальных угроз, которые несет людям наука,
когда она оказывается предоставленной самой себе.
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Правовые основы формирования электронного
правления в Грузии
Необходимым условием демократического, правового государства
является обязанность открытой деятельности публичной власти и
необходимая подотчетность перед гражданами. На фоне быстро
развивающихся информационных и коммуникационных технологий, растет
влияние и роль государственного управления на различных уровнях.
Следует отметить, что основными направлениями еще в государственной
концепции информатизации Грузии в 2007 году были выделены следующие
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цели: а)полное и точное отражение в законодательных и других
нормативных актах Грузии правовых гарантий получения
и
распространения информации; б) правовое урегулирование, возникающих в
процессе производства и реализации информационной продукции,
гражданских взаимоотношений; в) создание правовой основы электронной
коммерции; г) создание правовой основы системы «электронного
правительства», информационных процессов публичных учреждений, их
информатизация;
д) определение
административных
и
правовых
механизмов пресечения, преследования, превенции информационных
правонарушений и предупреждение преступности; е) правовая защита
безопасности национального информационного пространства.
Развитие в Грузии электронного правительства невозможно без
усовершенствования соответственной нормативно-правовой базы. Более
того, формирование электронного правительства, усовершенствование
функционирования его правовой основы, должно стать одним из важных
направлений в государственной информационной политике, которое должно
найти свое отражение в концепции информационной политики государства,
которая, к сожалению, в Грузии еще не разработана.
В регулирующей правовой базе электронного правительства
подразумеваются нормы, которые регулируют комплекс мероприятий,
направленный на повышение функциональности публичных учреждений,
который содержит предоставление услуг посредством веб-сайтов, другие
формы связи с потребителем через Интернет (получение различных типов
документации и т.д.), освоение интерактива и повышение его уровня.
Несмотря на то, что вопрос электронного правительства с каждым днем
становится все актуальнее в грузинской реальности, он еще не приобрел
совершенствованое отражение в законодательстве. Более того,
фрагментальный подход государственной политики к электронной
прозрачности, проявляется в том, что не существует единого
законодательного акта, который определил бы обязанность создания
публичными заведениями веб-сайтов, обязательных стандартов и минимум
информации для размещения на них.
Из процесса изучения различных правовых актов Грузии видно, что
только часть администрационных органов пытается осуществлять правовое
регулирование, ориентированное на различные сервисы или коммуникацию.
Следовательно, в грузинской реальности, мы можем говорить о
существования правовой базы, регулирующей общение с гражданами. Что, в
первую очередь, свидетельствует о совокупности тех норм, которые
регулируют официальные веб-сайты публичных учреждений или в сфере
управления данных учреждений, посредством других коммуникационных
средств, размещение информации в виде электронных публикаций и
обеспечение доступа к ним. Например, в Общем административном кодексе
Грузии определено, что представляет собой размещение проактивной
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информации, в частности, в соответствии с установленными правилами
нормативного акта, размещение публичной информации на электронных
ресурсах публичных учреждений. Поправки вступили в силу с 1 сентября
2013 года. Публичная информация может быть запрошена в электронном
виде, посредством электронных ресурсов публичных учреждений. Стандарт
запроса публичной информации в электронном виде утверждается
соответствующими нормативными актами.
Внесенные поправки в Общем административном кодексе Грузии в 2012
году, дали возможность администрационным органам государства, с целью
доступности информации и в делопроизводстве, использовать программное
обеспечение и единые автоматические средства управления; получение
любой информации или/и документа, возможно при использовании единых
автоматических средств управления; хранение электронной копии и выдача
созданного или сохраненного любого документа. Электронной копии
документа и его выпечатанной версии присваивается та же юридическая
сила, как и самому документу. В документы, выданные или выпущенные
административным органом, возможно внесение данных как механически,
так и посредством электронных средств.
Следует отметить, что существованию такой правовой базы в нашей
стране способствовало не освоение электронного правительства и
целенаправленные действия с целью развития, а признание международной
общественностью фундаментальных прав свободы информации и, исходя из
этого, необходимость обязательной открытой деятельности публичной
власти и подотчетности перед гражданами. Тем более, что в Конституции
Грузии и международных актах прописаны государственные обязанности по
обеспечению прав на свободу информации. Обеспечение механизмов же
ограничивается обязанностью создания эффективных механизмов.
Электронные сервисы, предоставляемые государством регулируются
законодательством Грузии. Исходя из правовых актов, публичные
учреждения обеспечены получением/доставкой различных документов, а
также получением различных услуг в электронной форме. Поэтапно
увеличивается доля использования электронных сервисов как в
государственном, так и экономическом секторах и, соответственно,
увеличивается рынок электронных сервисов в Грузии. Необходимо
отметить, что государство не должно отставать от частного сектора и делать
доступными для граждан сервисы, предсавленные на электронном «рынке».
Важную основу для формирования электронного правительства, его
правовой базы представляет закон Грузии «Об электронных
коммуникациях», по которому устанавливаются правовые и экономические
основы осуществляемой на территории Грузии деятельности с
использованием электронно-коммуникационных сетей и средств, принципы
формирования и регулирования конкурентоспособной среды в этой сфере,
функции национального регулирующего органа (Национальной комиссии по
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коммуникациям Грузии), права и обязанности физических и юридических
лиц при владении, пользовании и предоставлении услуг электроннокоммуникационными сетями и средствами.
Таким образом, данный закон устанавливает правовую основу для
существования электронных коммуникаций и их деятельности в целом, и ее
одной из главной функции – содействие развитию информационного
общества.
Принятые
государством
регулируемые
нормы
электронной
прозрачности, представляют собой не связанные друг с другом,
нестандартизированные
примеры
правовой
регуляции,
которые
представляют официальный веб-сайт, как демонстрационный образец
существования публичной информации, а более похожий на попытку
государства ввести политику электронной прозрачности.
В Грузии необходима комплексная правовая регуляция электронного
правительства. Перевод государственного правления на электронную форму
находится на начальной стадии. На данном этапе существующая правовая
база находится равномерно на низком уровне как для государственных
органов и служащих, так и для граждан и бизнеса.
На таком же уровне находится институт эл-подключения и элконсультаций. Еще не внедрена правовая база регуляции эл-управления.
К сожалению, законодательство Грузии не определена та правовая
норма, которая бы присваивала на веб-сайтах публичных учреждений
юридические силу ответам на вопросы в электронной форме и уравнивала
их с традиционной процедурой выдачи публичной информации.
Что касается регуляции единой правовой базы эл-прозрачности, можно
сказать, что ее вообще не существует. На официальных веб-сайтах
публичных заведений не используются стратегии проактивного размещения
информации. В тоже время, не существует единой правовой нормы, которая
обяжет все публичные органы с целью повышения качества-связи с
общественностью, подотчетности, публичности и информативности –
создать официальный веб-сайт.
Таким образом, необходимо создать единую законодательную систему
электронного правительства, которая со своей стороны станет одним из
факторов, способствующим планированию и внедрению в стране
всеохватывающей и мультикомпонентной (центральный, региональный,
местный уровень) эффективной системы эл-правления. Именно
совершенная законодательная база должна обеспечить необходимые
условия для создания технической, технологической, институциональной и
информационной среды.

328

Стрельник О.Л.,
к.ю.н., доцент кафедри спеціально-правових дисциплін, Донецького державного
університету управління
Україна, м.Маріуполь

Історичний зв’язок норм права та соціальних норм
Право є частиною системи соціального регулювання, в яку входять і інші
соціальні норми. У цьому зв'язку проблеми виявлення місця і ролі права в
системі соціального нормативного регулювання являють собою наукове
осмислення дискусійних моментів співвіднесення правових та інших
соціальних норм. Цивілізоване життя людства не можна мислити без
дотримання певних соціальних норм (правил). Без них життя було б подібне
на хаос, постійно б виникали суперечки, непорозуміння, заперечення тощо.
Важливість вивчення норм права та інших соціальних норм ще полягає і
в тому, що правові норми дуже тісно переплітаються з соціальними
нормами, оскільки історичний розвиток людства так чи інакше опирався на
загальні соціальні положення, які так чи інакше відбивалися на
правотворчих процесах будь-якого народу, будь-якої держави.
Соціальні норми – правила поведінки загального характеру, що
складаються у відносинах між людьми в суспільстві в зв'язку з проявом їх
волі (інтересу) і забезпечуються різними засобами соціального
впливу [1, с.261].
Відомі вітчизняні вчені правознавці: В. Андріїв, Є. Бурлай, М. Кельман,
В. Копєйчиков, Н. Крестовська, С. Лисенков, Л. Матвєєва, О. Мурашин,
П. Недбайло, Н. Оніщенко, О. Скакун та інші зробили вагомий внесок у
дослідження деяких аспектів соціальних норм у контексті загальних
проблем теорії держави і права [2, с.6].
Соціальні норми за своєю природою означають певний стандарт
поводження. Норма – це міра позитивної, суспільно корисної поведінки,
спрямована на досягнення мети соціального регулювання. Соціальні норми
регулюють неабиякі, а найтиповіші суспільні відносини.
Перші соціальні норми з’являються ще у первіснообщинному ладі.
Неспроможність первісних людей раціонально пояснити деякі явища
природи, безсилля перед ними призвели до того, що вони починають
пояснювати
це
через
існування
чогось
надприродного,
фантастичного [3, с.168]. Таким чином, формувались правила поведінки, які
регулюють відносини між людьми на основі їх релігійних уявлень.
Юристи мають справу, насамперед, із правовими нормами, що
представляють для них безпосередній професійний інтерес. Але вони
постійно співвідносять їх з іншими соціальними регуляторами, адже всі
норми взаємозалежні та взаємозумовлені. Отже, специфіку правових норм
не можна оцінити без з’ясування їх місця і ролі в загальній системі
соціальних норм [4, с.127].
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У процесі розвитку суспільства, появою нових відносин між людьми,
поділом праці, появою перших державних утворень, регульованих тільки
соціальними нормами, виникає потреба письмово затвердити непорушні
правила. І таким чином з’являються перші письмові джерела права –
приблизно ІІІ-ІІ тисячоліття до н.е. в Месопотамії, Єгипті, Індії у формі
агрокалендарів та інших документів.
Взаємовідносини людей у суспільстві регулюються різними видами
соціальних норм: нормами моралі, нормами традицій, звичаїв релігійними
нормами тощо, але особливе місце серед них займають норми
права [5, с.213]. Ця особливість виявляється в соціальній цінності права,
його ознаках і функціях. Правові норми регулюють найважливіші
економічні, політичні й соціальні відносини. Правові норми складаються
історично. Вони об'єктивно обумовлені конкретними суспільноекономічними умовами розвитку суспільства.
Держава визнає правила, що склалися на основі багаторазового
повторення, починає ними користуватись і захищати суспільство від
негативних діянь, на підставі чого відбувається виокремлення юридичного
регулювання [3, с.170]. Таким чином, неправові норми можуть придбати
правове оформлення. Наприклад, деякі свята, які святкувались раніше як
традиція або звичай, в Україні закріплені трудовим законодавством. Норма
права – це правило поведінки загального характеру, яке адресується не
конкретному суб'єкту, а всім учасникам відносин (є неперсоніфікованими),
що регулюються цією нормою права. Норма права здійснюється не
одноразово, а завжди, коли виникають для цього підстави, вона єдина серед
соціальних норм, що походить від держави і є офіційним вираженням
державної волі. Це формально визначене правило поведінки. Норма права
відрізняється від інших соціальних норм тільки їй притаманною
формальною визначеністю. Внутрішня визначеність норми виявляється в
змісті, обсязі прав і обов'язків, чітких вказівках на наслідки її порушення.
Зовнішня визначеність полягає в тому, що будь-яка норма закріплена у
статті, главі, розділі офіційного документа – у нормативно-правовому акті.
Формальна визначеність потребує письмової, документальної форми. Норми
права є чинними, коли вони доведені до відома через офіційні письмові
джерела [6, с.113].
Слід зазначити, що соціальні норми виникають у процесі історичного
розвитку і, концентруючи досягнення людства в організації суспільного
життя, передаються з покоління в покоління, тобто є спадкоємними.
Соціальні норми, починаючи від первіснообщинного ладу і до нашого часу є
дуже важливим джерелом формування норм права.
Незважаючи на те що правові та неправові норми володіють своїми
власними специфічними властивостями, вони органічно пов'язані між собою
і, володіючи загальними властивими всім соціальним нормам ознаками,
взаємодіють один з одним, утворюючи єдину систему соціального
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регулювання, елементами якої вони є. Таким чином, в умовах
громадянського суспільства, демократичної правової і соціальної держави
оптимальне поєднання і гармонійна взаємодія права з іншими соціальними
нормами є необхідними умовами його ефективності, соціальної значущості
та суспільної корисності.
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