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П ЕРЕДМОВ А
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 близько 3300 науковців. Було видано 39 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.

Головний редактор,
голова ГО «Соборність»

М.А. Журба
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА
Берегова Г.Д.,
професор, д.філос.н., завідувач кафедри філософії і соціально-гуманітарних
дисциплін Херсонського державного аграрного університету,
Україна, м. Херсон
ЕКОФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
«Людство підійшло до поворотного пункту своєї історії … пошук
цивілізаційних альтернатив стає для людини життєвою необхідністю», –
стверджує І. Лар’яновський [4].
Відштовхуючись від періоду виникнення класичної екології
(біологічної) і рухаючись до екології людини, соціальної та глобальної
екології, можемо спостерегти, що практична потреба оцінити можливості
екології в житті людини виявилася в появі багатьох нових напрямів
прикладної екології – наприклад, інженерна екологія, урбоекологія,
сільськогосподарська екологія.
Найвищим рівнем осмислення всіх вимірів існування сучасної екології
є філософія екології, або екофілософія. За трактуванням філософія екології й
екофілософія можуть співвідноситися між собою подібно до філософії
біології та біофілософії [3]. На нашу думку, екофілософія – комплексна,
інтегративна,
екологічно
орієнтована
міждисциплінарна
галузь
філософського знання, що досліджує структуру, природу, особливості та
специфіку екологічного знання й екологічного пізнання. Філософія екології
ж узагальнює судження філософського характеру про предмет і метод
екології, місце екології в системі наукового знання тощо.
Екофілософія – порівняно нова галузь філософського знання, покликана до
життя рядом об'єктивних обставин: 1) розвиток природничо-наукового знання
про планету Земля; 2) загострення кризових явищ у середовищі перебування у
зв'язку з впливом господарської діяльності людей на всі природні процеси в
атмосфері, гідросфері й на Землі; 3) проблеми майбутнього Землі – теоретичні
розробки незалежних експертів Римського клубу та розробки інших учених,
що працюють над глобальним моделюванням.
Розуміння предмета екофілософії як соціально-філософських
досліджень взаємодії суспільства й природи формується у 80-і рр. ХХ ст.
Якщо завданням екології є визначення гранично припустимих меж впливу
промислової діяльності людей на природу, то завданням екофілософії є
віднайдення таких способів взаємодії з природними об'єктами, які не несуть
катастрофічних наслідків для природи, середовища перебування і людини.
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Центральною категорією екофілософії є життя, що трактується як
космічне явище з біологічними, психологічними, духовними й душевними
характеристиками, інтуїцією й чуттям.
У джерел екофілософії перебувають роботи В. Вернадського,
Дж. Лавлока, Ж.-Ф. Леруа, К. Лоренца, К. Ціолковського, Теяра де Шардена,
А. Швейцера, М. Моїсєєва, А.Печчеї, А. Чижевського й інших.
Володимир Вернадський (1863-1945) формулює розуміння життя на
Землі як геологічне явище (вплинуло на еволюцію планети); людство –
геологічна сила й новий стан біосфери, на певному етапі вона припиняє
розвиватися стихійно, перетворюючись у ноосферу – розумну оболонку
планети.
Джеймс Ефрейм Лавлок (26 липня 1919) висунув гіпотезу існування
Землі, названу Гея: всі сфери Землі, включаючи біосферу, становлять і діють
як єдиний, внутрішньо погоджений організм і спостережувані в ньому
динамічні процеси забезпечують планеті стабільність і рівновагу.
Костянтин Едуардович Ціолковський (1857-1935) розглядав життя як
явище космічне; Землею повинна керувати найкраща частина людства; атом
як певна субстанція (і як безсмертна елементарна істота) вільно
переноситься в різні кінці Всесвіту, на основі чого виникає «космічна етика»
або «кругова порука моральних істот»; життя на Землі має тільки перші,
порівняно нерозвинені форми життя й що має бути ще більша еволюція й
трансформація.
П’єр Тейяр де Шapден (1881-1955) розглядає людину і культуру в
співвіднесенні із Всесвітом, підкреслюючи, що все у світі підлягає
універсальній еволюції й космогенези; людина є певним підсумком еволюції
космічного цілого; діяльність людини і її духовність додають до
матеріальних оболонок Землі ще й оболонку духовності, названу
Ноосферою (сферою розуму); культура людства є не штучним утворенням, а
необхідним етапом у розвитку космосу; творча еволюція людини
відбувається на основі духовності й любові за допомогою енергії, що йде від
Бога, і це створює можливості вдосконалювання людини та її
взаємовідносин із природою.
Альберт Швейцер (1875-1965) створює етичну концепцію благоговіння
перед життям; стверджує, що добро – це збереження й розвиток життя, а зло –
приниження й знищення його; для уникнення загибелі сучасної цивілізації
необхідне поєднання її основ з мораллю (передусім із принципом
благоговіння перед життям), що є випробуванням для самого життя на всій
Землі.
Чижевський Олександр Леонідович (1897-1964) – один з основоположників космічної біології; вивчав вплив космічних фізичних факторів на процеси
в живій природі, зокрема вплив сонячної активності й циклів активності
Сонця на явища в біосфері, у тому числі й на соціально-історичні процеси.
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Ауреліо Печчеї (1908-1984) розробляє ідеї соціального глобалізму й
нового гуманізму, основою якого є визнання феномена життя як вищої цінності
в його єдності, багатстві й різноманітті; висуває імперативи виживання людства
та його цілісності, називає пріоритетними цінностями співробітництво й
кооперативність людей, взаємну допомогу, соціально-економічний
розвиток, викорінювання вбогості й людських страждань, інновативність,
творчість, відповідальність і оптимізм; основа буття – Природа.
Микита Миколайович Моїсєєв (1917) підкреслює, що людина – частина
природи; екологічній культурі немає альтернативи, якщо людство хоче
вижити; необхідно відновити моральні орієнтири, послабити тоталітаризм і
абсолютизацію влади, сформувати глобальний інтелект (колективний
розум, одухотворений любов'ю до життя, живого, до кожної людини).
Конрад Цахаріас Лоренц (1903-1989) підставою біосферної концепції
культури вважає розуміння культур як природних структур, створених у
ході боротьби за виживання і конкурують за еконіші в біосфері; розвиток
людства веде до інтеграції різних культур, формується єдина глобальнотехнологічна культура (глобалтех); технічна цивілізація згубна – заганяє
людство в глухий кут; розвиток і самовдосконалення всіх якостей і
здатностей людини – гарант виживання людства.
Сучасна екофілософія припускає радикальну трансформацію в розумінні
соціальних і гносеологічних проблем, і це забезпечить людству відмову від
експансії на природу, дозволить створити альтернативну техніку й
принципово нову технологію, сформувати альтернативну культуру систему
цінностей, протилежну нині існуючій, пов'язаній з егоїзмом, погонею за
прибутком, боротьбою за владу, егоцентризмом і агресивністю. Практично всі
нині існуючі критичні рухи тією чи іншою мірою є дотичними до
екофілософії й пропагують принципи біосферної концепції культури.
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ROLE OF THE FAMILY IN THE EVOLVEMENT
OF ARTISTIC PERSONALITY (BASED ON “MEMOIRS”
BY LEONID LISSOWSKY ABOUT POLTAVA)
As anthropology is increasingly making its way into various areas of the
modern humanities, most scholars tend to «divert from research narratives
towards exploring the private life of a person» [3]. Meanwhile, the role of the
family in the evolvement of artistic personality remains poorly investigated.
It is known that as the primary unit of one’s socialization, family has huge
influence on one’s life by determining one’s outlook, and the level of creativity
and self-realization. Philosopher Ivan Ilyin calls family «the bosom of human
culture», and compares it with the live «laboratory» of human destinies» [2].
The proposed research investigates memoirs of Leonid Lissowsky (1866–
1934), a Ukrainian and Russian composer little-known today, which he wrote in
the past ten years of his life and work in Poltava [4].
The memories have a tremendous historical value as the depiction of the
historical period in which Lissowsky lived, proving that in early twentieth century
Poltava represented one of the most vibrant settings of social and cultural life on
the Ukrainian territories of the Russian Empire [5].
By studying the manuscript by L. Lissowsky, we were able to detect an
extensive network of the composer’s family relationships with many famous
families shaping the intellectual and artistic elite of the late XIX – early XX
century. These included: scientists, musicians, poets, artists, doctors, state figures
and other dignified citizens, such as: Yegor Staritsky, Vladimir and Natalia
Vernadsky, Albert Benoit and Marie Benoit Ephron, Nicholay and Maria
Tcherepnin, Sergei and Zoya Zarudnykh, Yekaterina Kavos, Michail and
Varavara Ippolitovy-Ivanovy, Varara Ashkharumova-Belskaya, Vladimir
Zhedrinsky, as well as the Vaskovys, Korolenkos, von Bremzens, Lanseres,
Rankhners, Grevzes, Arendts, and Briullovs. In general, the composer’s family
ties extended to dozens of people living in Poltava, Kharkov, St. Petersburg, as
well as other cities of the Empire and abroad.
All the above mentioned families were closely tied by repeated crossing of
genealogical branches, and through marriage. Family relations automatically
implied different kinds of involvement and assistance in each other’s professional,
scientific and social life, financial and moral support and encouragement. In this
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respect, older generation played a very important role in the spiritual and cultural
formation of the younger generation. Undoubtedly, many of musical
accomplishments by L. Lissowsky were inspired by his family traditions.
After the October revolution, most of the composer’s family emigrated to the
United States, Britain, France, Switzerland, the Czech Republic, and Poland,
however they never stopped to communicate. Strong family traditions continued
to nurture close personal, artistic, scientific and business ties between the
relatives. Vladimir Vernadsky was among those who recognized the specific role
of a family environment. The scientist carefully studied his family’s history, and
planned to devote to this topic a separate work, the repeated evidence of which
can be found in his diaries [8].
In the proposed study, we have used a «cohort analysis» method based on the
concept of generations, coined in by Karl Mannheim, a German philosopher and
sociologist (K. Mannheim) [6]. Significant contributors to the development of the
method were American scientists N. Ryder and N. Glenn, and German
sociologists C. Meyer, C. Vesner, H. Heplflinger, and M. Wagner. Their works of
the 1990s’ played a significant role in the development of the cohort analysis
method from the theoretical and empirical perspectives [7].
The key attribute of an individual allowing assigning him/her to a particular
cohort is the generation, suggesting similarity of the historical period and the
conditions of socialization: «Every generation has its own historical and cultural
space and time» [1].
However, we apply the «cohort analysis» method (still underdeveloped in the
national cultural studies) in a wider sense than does sociology. We treat it not only
as a way to collect social science data, but also as a comprehensive conceptual
approach enabling objective and comprehensive research of family cohort’s
influence on individuals and vice versa. This method allows, in particular, to
analyze the motives of individual’s social behavior, his/her personal, creative and
professional capabilities; specifics of formation of priorities in one’s worldview,
life goals, and ways to achieve them, as well as, in general, to determine the
family cohorts’ influence on cultural development process and socio-cultural
dynamics of a society.
This work is of interest from the point of view of gender studies. It claims
that family traditions in cohorts were democratic in nature and stood out against
the backdrop of predominantly patriarchal ideology of the Russian Empire of the
early XX century. In a cohort family, men and women had equitable relations
based on mutual respect; women had opportunity to pursue higher education and
had unlimited freedom of choice of occupation and beliefs. This may explain why
many representatives of L. Lissowsky’s family circle were brought up as
musicians, artists, actresses, writers and academics.
Thus, the relevance of the work is justified by: the introduction into the
scientific use of a large array of completely unknown manuscripts and other
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archival documents, discovering of «white spots» and the rescue from oblivion of
undeservedly forgotten names. The study of L. Lissowsky’s family environment
will significantly expand the geography of research of creative, scientific, and
social relations and events in the national and international culture of the early XX
century. Determining the role of a family in the evolvement of artistic personality
and the fate of individual cohorts will promote understanding of the specifics of
the historical development of a society as a whole.
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ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: ВІД «СПОНТАННИХ ФІЛОСОФІВ»
ДО «ЛЮДИНИ РЕФЛЕКСУЮЧОЇ»
Світовий досвід свідчить, що випускникові сучасної вузу, який буде
жити і працювати в суспільстві інновацій, невизначеності, потенційних
загроз, необхідно володіти, в першу чергу, вмінням критично мислити. На
думку професора Мельбурнського університету Патріка Гріффіна –
керівника міжнародного наукового проекту з оцінки і викладання навичок
та компетенцій XXI століття, – акценти в сучасному світі зміщуються у бік
вміння критично мислити, здатності до взаємодії і комунікації, творчого
підходу до справи [7].
9

За цих обставин роль філософії у навчально-виховному процесі значно
зростає. Про значимість і місце філософії в системі сучасної освіти, а також
їх визнання на глобальному рівні свідчать результати масштабного
дослідження стану викладання філософії у світі, здійсненого у 2007 році
ЮНЕСКО. За матеріалами дослідження було видано книгу «Філософія –
школа свободи».
Генеральний директор ЮНЕСКО (на той час) Коіхіро Мацуура
зазначає, що викладання філософії є навчанням людини мислити вільно і
критично, тому назва книги не є випадковою. Філософія вчить міркувати
раціонально, а не просто висловлювати думки. Вона дозволяє розвивати
критичний розум, який протистоїть доктринальному мисленню [8, с.ix]. А
його заступник із соціальних та гуманітарних наук П’єр Сане розглядає
філософію як стрижневу дисципліну в суспільних і гуманітарних науках, яка
знаходить своє місце на перехресті розвитку особистості, оскільки лежить
поза одним тільки знанням. Філософія є мистецтвом знання, а також
мистецтвом навчання [8, с.xi].
На XXIII світовому філософському Конгресі, що відбувся в Афінах
2013 року [4, с.18], також зазначалося, що філософія може бути використана
для розвитку мислення через навчальний план. Мова йшла про необхідність
філософського діалогу на різних етапах освітнього процесу, про формування
критичного, креативного мислення шляхом розвитку рефлексивної
практики, використання, до прикладу, у роботі з дітьми інструменту
діалогічного спілкування.
На теренах України ця проблема є на часі з огляду на перехід нашої
освіти від інформаційної парадигми навчання до рефлексивної. Згідно
концептуальних засад «Нової школи України» [3], стратегічна мета нової
української школи – це формування цілісної особистості, усебічно
розвиненої, здатної до критичного мислення. Ця особистість має бути
патріотом з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними
принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і
права людини, а також інноватором, здатним змінювати навколишній світ,
розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на
ринку праці, учитися впродовж життя.
Як бачимо, вектор розвитку української освіти в цілому відповідає
викликам часу та вимогам сучасного ринку праці. Разом з тим поки що не
зовсім зрозуміло, який механізм імплементації цього проекту у життя.
Насамперед, йдеться про необхідність розвитку таких наскрізних умінь
учнів, як критичне мислення, логічний захист позиції тощо.
Наша стурбованість зумовлена тим, що ці навички бажано формувати
вже у дітей. А чи готова українська школа, вчитель до цього? Тим більше,
що старт роботи початкової школи за новими освітніми стандартами на
компетентнісній основі передбачений на 2018 рік.
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Ключове питання, яке постає на шляху реалізації зазначеної концепції, –
це питання про те, коли треба починати знайомити дітей з філософією. Ця
тема є дискусійною серед фахівців. Проблема пов’язана, по-перше, з
різними підходами до визначення ключових понять: «дитинство» і «дитячий
вік». А по-друге, багато дослідників висувають сумніви щодо доцільності
викладання філософії у цьому віці, оскільки в такий спосіб ми позбавляємо
«юних філософів» дитинства, відкриваючи їм складні, а часом, й достатньо
трагічні сторони людського існування.
Проте життя свідчить, що діти починають «філософствувати» дуже
рано. Вже у віці 3-5 років вони ставлять філософські запитання: «Чому це
так?», «Для чого?», «Як це відбувається?». Вони цікавляться проблемами
життя і смерті, дружби і кохання, добра і зла, природи часу, походженням
різноманітних речей. Недарма цей вік, який характеризується великою
спрагою пізнання світу, психологи визначають як «вік чомусиків», а
філософи – «вік спонтанних філософів».
Рефлексія, така необхідна для вміння міркувати, починається саме з
природної дитячої допитливості щодо світу і таємниць його улаштування.
Великий подив, звідки народжується дух філософствування, – це падіння
влади частковостей, коли маленькій людині відкривається перспектива
безкінечного цілого, можливість його розуміння. Тому вкрай необхідним в
цей період є створення сприятливих умов для підтримки і розвитку дитячої
схильності до філософського мислення. Це стосується як батьків, так і
вчителів, вихователів освітніх установ. Важливо не втратити цю можливість
для розвитку повноцінного філософського мислення у подальшому. На
цьому етапі важливо допомогти дитині перевести спонтанну рефлексію у
саморефлексію.
Фундаментальною працею в цій царині стала книга професора
філософії Колумбійського університету Метью Ліпмана «Відкриття
філософії» (1969 р.). Згодом з’явилася міжнародна стратегія навчання
«Філософія для дітей» (Philosophy for Children, абревіатура – P4C). Мета
запропонованої програми – розвиток в учнів «мислення вищого порядку»,
навчити їх міркувати розумно. Таке мислення має бути критичним,
креативним і піклувальним, тобто враховувати інтереси оточуючих людей
(critical, creative, caring thinking).
«Філософія для дітей» розрахована на весь час перебування дитини у
школі: з початкової до старших класів. Універсальність і цілісність
філософії сприяє подоланню фрагментарності та дисциплінарного
розмежування шкільних предметів, більш усвідомленому оволодінню
знаннями. Це постає особливо актуальним, оскільки реформування
української школи передбачає використання в якості базового
інтегративного підходу. Зрозуміло, що застосування філософії на різних
рівнях шкільної освіти має свою специфіку, яка визначається багатьма
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чинниками. В контексті нашого дослідження маємо наголосити на
необхідності організації наскрізного навчання філософії. Школа має
постійно підтримувати інтерес й допитливість дитини і поступово вводити її
до сфери теоретичного мислення і осягнення сенсобуттєвих проблем, які
постають актуальними для школярів в той чи інший період їхнього життя.
Це потребує узгодження планів і програм навчання на відповідних рівнях
шкільної освіти на принципах наступності, міждисциплінарності, цілісності,
а також підготовки вчителів, які б оволоділи даною методикою.
На сьогодні програма «Філософія для дітей» пройшла апробацію більш
ніж у 80-ти країнах світу і розглядається як ефективний інструмент для
розвитку навичок філософського мислення у дітей. Підтвердженням цього є
результати досліджень, які здійснювалися у Великобританії, де ця методика
стала надзвичайно популярною. Зокрема, у дітей молодшої школи, які
мають лише одне заняття на тиждень, успішність із читання й математики
зростає на 30% [5], а експериментальні дослідження у Шотландії засвідчили,
що у середньому IQ дітей, які вивчали філософію, на 6,5 пунктів вище, ніж у
інших[6, с.10].
На жаль, українська освіта долучилася до цього процесу нещодавно.
Популяризацією і впровадженням програми «Філософія для дітей» в Україні
займаються Н. Адаменко, Ю. Кравченко та інші. Дослідниці зазначають, що
для підготовки людини розуміючої, креативної, здатної до самопроектування
та самореалізації, самостійного вибору на основі ієрархії особистіснозначущих цінностей і смислів необхідно використання засобів Міжнародної
освітньої програми «Філософія для дітей» як методики навчання, що
розгортає свої смисли в контексті комунікативно-креативної моделі
педагогічної діяльності, в центрі якої є розуміння як спосіб освоєння світу,
що веде до самоусвідомлення, осмисленого проживання свого буття,
життєтворчості, особистісного зростання, набуття внутрішньої свободи [1,
с.193].
У серпні 2016 р. у МОН відбувся круглий стіл «Зубрити – не вихід, або
як креативність та філософія може змінити навчання у школах». Міністр
освіти й науки України Лілія Гриневич в цілому підтримала ідею інтеграції
методики «Філософія для дітей» в українську освітню систему, починаючи з
початкової школи, і зазначила, що нова українська школа «матиме
принципову різницю не тільки в тривалості навчання, але вона буде мати
новий зміст, який грунтується на компетентностях, і нові методи
викладання, які грунтуються на підходах методики «Філософія для дітей»»
[2]. Проте, було наголошено, що це потребує часу і серйозної підготовки з
адаптації програми до української школи.
На нашу думку, робити це потрібно надзвичайно швидко, щоб
імплементація програми «Нова школа України» була забезпечена
відповідною ресурсною базою. По-перше, йдеться про запровадження у
12

плани підготовки педагогічних кадрів нових курсів («Критичне мислення»,
«Філософія для дітей» тощо), які дозволять їм опанувати новими методами й
методиками формування і розвитку критичного креативного мислення дітей.
А по-друге, вкрай необхідно активніше залучати вже досвідчених педагогів
до знайомства і впровадження методики «Філософія для дітей» у процес
навчання.
Отже, світовий досвід свідчить, що використання філософії у школі є
доцільним і корисним, насамперед, у розвитку критичного мислення
дитини, а також у формуванні гармонійно розвинутої особистості та
відповідального громадянина. Шкільне навчання має розглядатися як
важливий етап переходу від спонтанної рефлексії дитини до саморефлексії,
на якому закладаються необхідні передумови для формування «людини
рефлексуючої».
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПОСТУПУ ЗЕМНОЇ
ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДО НООСФЕРНО-КОСМІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Необхідність антропологічних вимірів філософського пізнання Всесвіту
коріниться в динаміці соціального життя і диктується реальними потребами в
пошуку нових світоглядних орієнтирів і життєвого простору, яких на Землі
вже бракує і, які вже нині регулюють людську діяльність. З міркувань
антропологічних вимірів філософських досліджень в світлі нової
космологічної концепції випливає філософська проблема освоєння людством
Всесвіту з точки зору спасіння генофонду людства та можливого існування
людської цивілізації на екзопланетах космосу і в цьому зв’язку подальшого
розвитку людського розуму з метою виведення людської цивілізації на рівень
космічної сили. Нові досягнення і напрямки в освоєнні космосу й еволюції
мозку, розуму і психіки та антропометрії людини в ньому зумовлюють й
еволюцію антропологічного ракурсу філософії освоєння космосу.
Тільки дякуючи розуму, як здатності людини мислити, відображати і
пізнавати об’єктивну дійсність, який виступає як загальний інтелектуальний
розвиток людини та відтінює рівень її мислення, став можливим розвиток
техніки й науки, технологій і духовності людства, становлення цивілізації й
культури і, як наслідок, розгортання нинішнього інформаційновисокотехнологічного (ІВТ) прогресу та його духовних й антидуховних
тенденцій [1]. Отже, ІВТ прогрес – продукт розвитку розуму. Тому побіжно
розглянемо функціонування джерела розвитку розуму – головного мозку та
його значення в діяльності людини.
Генетична програма людини забезпечує народження індивідів з
універсальним неспеціалізованим мозком, функціональна система якого
формується умовами соціального буття. Мозок, який сформувався 40
тисячоліть тому, явився біологічним посилом гігантського соціального
прогресу в минулому, але нині вже ставить обмеження в майбутньому для
розвитку цивілізації. Дійсно, мозок людини викликав до життя величезні сили
творення, він же й створив і гігантські засоби руйнування основ
життєдіяльності людства. Сьогодні загроза цивілізації наскільки велика в
зв’язку з путінською агресією в різних частинах європейського, азіатського і
африканського континентів, що можна стверджувати: людство підійшло до
свого рубікону. У випадку ядерної катастрофи людське життя якщо й не
згасне відразу, то втратить всякий сенс у найближчому майбутньому, оскільки
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в апокаліптичні дні ядерної війни буде нанесена катастрофічна шкода мозку,
генетичній спадковості й біологічним основам життя, без нормального
розвитку яких соціальний прогрес неможливий. Мозок людини єдиний у
своєму роді, і саме він, безсумнівно, робить нас неповторними. Наш мозок
улаштований так, що може навчатися цілу вічність. Але для розумової
діяльності відкрито лише 2,5% всього об’єму мозку. Варто зазначити, що у
видатних постатей людства, яких називають талантами і геніями, мозок
завжди був помітно більший ніж у пересічних громадян. Певно, дякуючи їх
надзвичайно інтенсивній мисленнєвій діяльності, маса їхнього мозку
збільшувалася, як у тренованого спортсмена м’язова маса, а, отже,
збільшувався і відсоток відкритої частини мозку, відповідальної за розумову
діяльність [2]. Це, зокрема, відбуватиметься і в подорожувальників у
космічному просторі на третьому етапі, пов’язаному з запусками космічних
кораблів у далекий космос і тривалими галактичними і міжгалактичними
подорожами та освоєнням екзопланет космосу з метою створення ноосфернокосмічної цивілізації, що зв’язано з суттєвим збільшенням мозку, а,
відповідно, і голови за рахунок зменшення розмірів інших органів людини,
наприклад, рук, ніг тощо а, отже, із зміною сучасних психіки та розуму.
Проте потрібно взяти до уваги й той факт, що з часу появи пращурів
людини і до появи Homo sapiens мозок людини збільшився в п’ять разів і з тих
пір перестав зростати в об’ємі, адже закінчилася ера дії природного відбору в
зв’язку з розвитком технічно-технологічного, а пізніше науково-технічного
прогресу, а нині ІВТ прогресу, на основі яких у величезній мірі зріс
матеріальний і соціальний прогрес. Обсяг знань, а отже й розум за цей час зріс
у колосальній кількості разів, хоча об’єм мозку залишився сталим, а
традиційна духовність людства впала практично до нуля. Як і в часи зниклих
неандертальців, які мали могутній приплюснутий череп, а, отже, малий мозок,
нині практично кожна людина стає все більш буйною, агресивною,
асоціальною, зростає лихослів’я, не виконуються елементарні норми моралі,
зник колективізм, загрозливо зросли антидуховність, аморальність,
меркантилізм, зло, алкоголізм, наркоманія, порнографія, псується
ментальність як окремих особистостей, так цілих народів і націй, на відміну
від тварин людство
знищує внутрівидові особини собі подібних,
смертельною загрозою людства стали тероризм та можлива ракетно-ядерна
війна тощо. І чи не в цьому криється причина не розв’язання глобальних криз
(особливо духовної, від якої залежать всі інші кризи, яка безпосередньо
залежить від діяльності мозку й розвиненості розуму), які ведуть людство до
омніциду?
Становлення ноосферно-космічної цивілізації пов’язано з принциповими
зрушеннями у культурі та високій духовності людства. Серед таких зрушень
варто насамперед назвати перетворення освіти в космічну, як один з
вирішальних чинників соціокультурних і цивілізаційних трансформацій
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антропокосмічного зразка, що буде означати функціонування універсальної
системи ноосферно-космічної педагогічної реальності. Неперервна і
випереджаюча освіта з врахуванням освітніх досягнень космічних цивілізацій,
як імператив ноосферно-космічної цивілізації, надасть останній форми
суспільства надвисоких знань [3].
Для реалізації такого майбутнього потрібно уже нині починати
виховувати ноосферно-космічну особистість – ідеальний образ молодої
людини майбутнього людства, змістовно наповнюючи антропокосмічну
модель розвитку історико-педагогічного прогресу та свого антропокосмічного
інформаційно-високотехнологічного та космопланетарного оточення.
Концепція ідеального образу молодої людини майбутнього людства,
як особистості майбутньої ноосферно-космічної цивілізації – це гармонія
найвищих якостей розуму, духовності, моральності, божественності при
гармонійному сполученні з антропокосмічними світоглядом і свідомістю,
психікою та емоційністю, мудрістю й ментальністю, досконалим та
витривалим фізичним тілом – властивостей, які забезпечать організмам
ноосферно-космічних особистостей – космічним мандрівникам (чоловікам і
жінкам), – здатність долати величезні галактичні й міжгалактичні простори в
десятки й сотні, тисячі й мільйони світлових років з швидкістю, близькою до
швидкості світла, витримувати колосальні короткочасні перевантаження при
розгоні й гальмуванні космічного корабля, їхню повну і тривалу відсутність у
стані невагомості при інерціальному польоті, великі сили гравітації при
зупинках на далеко більш масивних екзопланетах ніж Земля, а мозок їх буде з
необхідністю, щоб забезпечити галактичні і міжгалактичні подорожі й
життєдіяльність цивілізації на екзопланетах, засвоювати і переробляти
величезні масиви космічної інформації, в результаті чого його маса, а, отже, і
голова того чи іншого космічного мандрівника будуть пропорційно зростати,
в той час як інші частини тіла внаслідок тривалої відсутності фізичних
навантажень в стані невагомості при надто тривалих інерціальних польотах
будуть зменшуватися, при цьому діяльність розуму буде спрямована на
реалізацію внутрішніх творчих потенціалів у справі допомоги Землі, доки
вона сама і її мешканці будуть існувати, за рахунок освоєння об’єктів,
речовини й енергії космосу; такі ноосферно-космічні особистості будуть
здатні колонізувати космос і жити та діяти в ньому практично вічно в умовах
високорозвиненої, високодуховної ноосферно-космічної цивілізації, любити
Бога в антропокосмічному розумінні, забезпечити репродуктивні функції
своїх організмів з метою народження нових поколінь. При цьому організми
космічних мандрівників зазнають космічної еволюції – перетворення Homo
sapiens в Homo kosmicоs. Остання не тільки морфологічно, але й
інтелектуально буде значно відрізнятися від земної людини і стане
інопланетно-космічною особистістю [4].
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ «СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ»
В МІФАХ ЗМІ ТА РИНКУ
Практично кожен день ми можемо помічати «спеціалізовану» рекламу
спрямовану на певну гендерну групу. Для жінок: косметика, модний одяг,
парфумерія, засоби для дому. Для чоловіків: техніка, авто, алкогольні напої
та бачні вироби, харчові продукти. Фактом є те, що вся ця концепція
реклами діє однім засобом – натякнути представнику однієї із груп на його
становище, та нав’язати ті гендерні стереотипи, з якими легше просувати
свій товар.
Жіноча модель більшою мірою наказує жінці подобатися собі самій.
Типова реклама косметики так і каже жінкам «Якщо ви будите купувати
косметику нашої фірми, ви станете ще привабливіше, ви будете підкорювати
серця чоловіків» Тут очевидно нав’язують думку на те що жінки повинні
бути перш за все жіночними, слідкувати за своєю красою і звичайно ж
купувати товар у цього виробника. На рекламних фотографіях жінка частіше
зображена с посмішкою,що не можна казати про чоловічу рекламу, в руках
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вона держить продукцію, чи зайнята той справою в якої ця продукція
потрібна. Ж. Бодріяр підмічає гендерність міфів ринку, що проявляється в
першу чергу в сегрегації жіночої та чоловічої роботи, а разом з тим й товарів
споживання. «Дійсно, машина, як правило, залишається надбанням чоловіка.
«У тата своя «Пежо», у мами – свої «Пежо», – йдеться в одній рекламі;
тобто у чоловіка – автомобіль, а у жінки – міксер, кавомолка, кухонний
комбайн і т.ін. Світ сімейного побуту – це світ харчових продуктів і
багатофункціональної техніки. Чоловік же панує у зовнішній сфері,
найбільш дієвим знаком якої є автомобіль; тому-то його і немає на
рекламній картинці» [2].
Важливо сказати що образ жіночої та слабкої жінки вже втратив свою
популярність, зрештою в країнах першого світу, це пов'язано з третьою
феміністичною хвилею (період з 1990-х по 1992 рік). Феміністки третьої
хвилі вважають, що необхідні подальші зміни в стереотипах, зображенні в
медіа і позначенні жінок в цілому. Ідеологія третьої хвилі фокусується на
більш постструктуралістської інтерпретації гендеру та сексуальності. Зараз,
наприклад в Західній Європі реклама досить чуйно вловлює соціокультурні
зміни в області статевої диференціації, все частіше жінка зображена як
доктор, адвокат, менеджер, директор. Таким чином, реклама та медіа
індустрія закріплює нові гендерні реалії, та вводить в моду образ сильної та
незалежної жінки. Але це не можна сказати про маркетинговий світ України
(також це стосується країн СНГ), тут досі популярний образ берегині
домашнього вогнища.
Французький філософ Ж. Бодріяр в праці «Суспільство споживання»
звернув увагу на роль ЗМІ в проблемі формування думки споживача з
урахуванням гендерних стереотипів. «Сучасне престижне споживання
персоналізоване і пронизане втручанням ЗМІ. Його функцією є економічний
підйом споживання маси, яке визначається стосовно до престижного
споживання як трудова субкультура. Показова карикатура на розкішну
сукню, яке зірка одягає лише на один вечір; це «плаття на один день» ...» [1,
с.71].
Ж. Бодріяр наводить на думку що чоловіча модель – це модель
вимогливості і вибору. Зараз, мас-медіа та ринок веде пропаганду образу
сильного, самостійного, рішучого чоловіка, який знає що йому потрібне і
коли. Зокрема, в рекламі яка спрямована на чоловічу стать, досить
використовують такий типовий подразник – секс. Ми можемо помічати що
реклама яка експлуатує образ сексуалізованої жінки, більш популярна як
серед жінок, так й серед чоловіків, а тому спонукає жінок витрачати кошти
на придбання рекламованого товару задля досягнення такого рівня
сексуальності в очах чоловіків. Часто так звані «чоловічі товари» рекламує
сексуального вигляду жінка, такий ось парадокс. При чому її сексуальність
не містить суб’єктивного поняття, тобто модель підбирається з урахуванням
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об’єктивних уявлень про сексуальність, що склалася останнім часом в
європейців та штучно підкріплюється в свідомості споживача рекламних
образів: худе тіло, великі очі, довге волосся, довгі ноги, певний об’єм грудей
та сідниць. І ось тут встає проблема об'єктивізації жіночого образу у всій
культурі реклами і не тільки в реклами для чоловіків. Сексуальна
об'єктивізація матиме наслідком те що ми сприймаємо іншу людину тільки,
як об'єкт сексуальності, не враховуючи його особливість і почуття.
Ж. Бодріяр підмічає й полярність гендерного аспекту міфів ЗМІ та ринку,
що проявляється з одного боку в намаганні жінки відповідати об’єктивності
жіночого сексуального вигляду, а з іншого боку – відрізнятися від інших
жінок в красі. Фактично, як зазначає філософ, в сучасній людині ринок
стимулює нарцисизм, як один зі шляхів отримання задоволення. «Індивід
намагається насамперед подобатися собі, отримувати задоволення від себе.
Зрозуміло, що, коли подобаєшся собі, люди мають усі шанси подобатися й
іншим. Може бути навіть зрештою самозамилування і самозакоханість
можуть повністю витіснити спокусливу об'єктивну мету. Початок
зваблювання замкнуто в собі самому відповідно типу скоєного споживання,
а його референт залишається багато в чому іншою інстанцією. Просто
подобатися стало сьогодні дією, де присутність особистості, якій
подобаються, є тільки вторинним моментом. Це повторений дискурс
рекламного образу» [1, с.127].
Важливо помітити, що «суспільство споживання» конкретно говорить
про різні рівні емоційності в жінок та чоловіків. Частіше жінка на рекламній
фотографії зображена с посмішкою, в пасивній позі (сидячи чи напівлежачі),
а чоловік стоїть в гордій, впевненій, панівній позі, дуже рідко зображений з
будь-якої емоцією (зазвичай, занадто гіперболізованою). В рекламних
роликах, жінка теж крайнє висловлює свою емоціональність, в цьому
випадку фокус робиться на обличчя. «Навіть на рівні сучасної реклами весь
час існує сегрегація двох моделей, чоловічої та жіночої, і ієрархічний
пережиток чоловічої переваги» [1, с.129].
Інший філософ-постмодерніст П. Бурдьє, проводячи аналіз гендерного
аспекту споживання товарів опирався на теорію соціальних полів. Він
прийшов до висновку що поточне освоєння конкретної гендерної моделі
допоможе включитися в поле соціальних відносин і вистроїти сіть відносин
у соціуму. Згідно з філософією П. Бурдьє увесь фізичний простір
суспільства поділений та чітко визначений за класами споживання, чи-то
квартали міста для проживання певних шарів населення, чи-то класна
кімната з кафедрою для вчителя, простір жилого приміщення з
господарськими обов’язками жінки та чоловіка [3, с.56-63, 116-117]. Разом з
поділом фізичного простору формується габітус уподобань, структура якого
закріплена міфами суспільства. Тобто залежно від того до якого
соціального, вікового, статевого прошарку людина себе відносить, такий
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буде її габітус. Фактично, міфологізованим ЗМІ та ринком габітусом жінки
повинна бути любов до дітей, інтерес до рукоділля, домашнього клопоту по
господарству, турбота про близьких тощо, чоловік, у свою чергу, повинен
захищати сім’ю, державу, любити фізично важку роботу, намагатися
виглядати мужньо та інше.
Отже, в міфах ЗМІ та ринку споживання важливою спонукальною
частиною є гендерний аспект. Продукцію ринку можна поділити за статтю
споживача, а її стереотипність використання підтримує статеву
диференціацію суспільства.
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ЭСТЕТОСФЕРА ЛИТЕРАТУРЫ КИЕВСКОЙ РУСИ
Сегодня с большим сожалением приходится констатировать снижение
значения эстетического практически во всех сферах жизнедеятельности
человека. Господствующая в период техногенной цивилизации пост-культура,
отказавшаяся от эстетического качества искусства, мало интересуется
исследованиями в этой области. Украинская культура, имеющая древнюю
историю и духовные традиции, всегда отличалась глубоким эстетическим
компонентом. Актуальность исследования обусловлена духовными
процессами, происходящими в Украине, значением эстетического для
украинского социума, человека и культуры.
Эстетическая мысль Киевской Руси до 13 века не была представлена
специальными произведениями. Изучая известные нам древнерусские тексты,
необходимо отметить, что большинство из них имело не богословское, а
богослужебное значение. Текстологический материал о предыстории
украинской эстетики содержится в летописях, словах, поучениях, проповедях,
хронографах, философских, религиозных, общественно-политических
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источниках, собственно художественных памятниках, былинно-героическом
эпосе, пословицах и поговорках, заговорах и других формах устнопоэтического творчества. Все это свидетельствует об эстетической
насыщенности духовной атмосферы того времени.
Эстетическая мысль Киевского государства прослеживается в
памятниках переводной литературы, такие как «Пчела», «Шестоднев»,
которые вводили древнерусского человека в эстетическую проблематику,
знакомили с эстетическими идеями других народов, при этом стимулируя
развитие оригинальной эстетической мысли. В «Шестодневе» Иоанна была
предпринята грандиозная и успешная попытка впервые изложить на
славянском языке систему христианского миропонимания в единстве
онтологических, гносеологических, естественно-научных, этических и
эстетических представлений [1, с.343]. Слово «красота» редко употребляется
автором, однако самой проблеме прекрасного он уделяет достаточное
внимание, используя слова «лепота» и «доброта», выступающие синонимами
к термину «красота».
Что касается самобытных письменных источников, то к произведениям,
оказавшим существенное воздействие на последующую духовную жизнь
народа, относятся «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона,
сочинения Кирилла Туровского, «Повесть временных лет», «Поучение детям»
Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Житие Бориса и Глеба» и
др. Древнерусские памятники имели важное общественное значение,
выступали носителями идеологии и художественно-эстетических ценностей
Киевской Руси. Они насыщены эстетическими высказываниями и оценками
идеала прекрасного.
Духовный идеал видится книжниками в духовной сфере, с ним они
связывают свои представления о прекрасном. Фактически все то, что
приносило человеку того времени духовное наслаждение, определялось и
принималось как прекрасное. В сферу прекрасного в первую очередь
включалась сфера небесного – «Царства Небесного». Также прекрасным
считалось на Руси морально-этическое лицо человека, повлекшее создание
идеальных образов. Так, образ идеального князя видим в анонимном
«Сказании» о Борисе и Глебе. Лаконично и четко изображен здесь образ
юного Бориса, ставший воплощением идеального князя для всей литературы
Киевского государства. Летописцы более позднего времени, создавая образы
русских князей, русские живописцы, изображая образы воинов-мучеников,
будут опираться в своем творчестве именно на этот образ Бориса. Духовная
красота в образе человека предстает как самодостаточность, а физическая
красота – как признак красоты духовной, ее отдельный элемент. Мудрость
литературы указывает на связь сакрального с эстетическим, мудрого с
нравственным. В каждом средневековом образе происходит синтез мудрости
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и красоты, он является не абстрактным символом, а важной доминантой
социальной практики в древнерусском обществе [3, с.46].
Определяющим фактором книжности периода Средневековья являются
образы людей, которые выступают носителями главных идей.
«Монументальный ансамбль древней литературы создан в честь человеку. Он
создан в честь человеку, чтобы прославить мир, красоту и гармонию
мироздания. Литература имела своей целью окружить человека
церемониальными формами, этикетно обрядить и украсить мир и историю», –
отмечал Д.С. Лихачев [2, с.51].
Древнерусскими писателями высоко оценивалась физическая и духовная
красота. О гармоническом единстве внутренней и внешней красоты в людях
свидетельствуют летописные эпизоды. К примеру, такое единство
подчеркивается в повествовании о путешествии княгини Ольги в Царьград.
Когда византийский император увидел, что Ольга очень красива и вместе с
тем чрезвычайно умна, он предложил ей разделить с ним престол.
Известный исследователь древнерусской эстетики В. Бычков отмечал:
«Внешняя красота привлекала внимание древнерусского книжника, как
правило лишь тогда, когда выступала в его понимании выражением или
знаком красоты духовной. Отсюда особое внимание писателей Киевской Руси
к красоте культового искусства, всего того, что связано с религией, с
церковью» [1, с.386].
В древнерусской эстетике развивается и объективная, стихийноматериалистическая оценка прекрасного в природе. При первых контактах с
христианской духовной культурой древнерусские люди оказались наиболее
чувствительны к конкретным художественно-эстетическим реалиям
оппозиции «человек-Бог». В их сознании она приблизилась к родному для них
отношению «человек-природа», но выступила значительно в более
совершенных формах художественного выражения, что и представило
реальные возможности новому этапу развития художественной культуры на
основе единения, казалось бы, столь далеких друг от друга
мировоззренческих систем, как восточно-славянская и христианская.
Таким образом, усмотрев эстетический идеал в духовной сфере,
древнерусские книжники связали с ним основные свои представления о
прекрасном. Практически все то, что доставляло человеку того времени
духовное наслаждение обозначалось ими как прекрасное.
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ФІЛОЛОГІЯ І ЛІНГВІСТИКА
Думанська Л.Б.,
ст. викладач кафедри українознавства
Одеської державної академії будівництва та архітектури,
Україна, м. Одеса
АРХІТЕКТУРНИЙ ТЕРМІН ЯК МОВНА ФОРМА
ВИРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ
У сучасному вітчизняному мовознавстві проблема теорії терміна посідає
одне з центральних місць. Актуальність цієї проблеми пояснюється
соціальною значущістю термінологічних номінацій, які репрезентують
концептуальні знання у спеціальних сферах спілкування та фіксують
поступальний розвиток наукових знань.
Розумінню й описанню природи та властивостей термінів і термінологій
присвячені роботи лінгвістів багатьох країн світу. Розробка теоретичних
проблем термінознавства на початку XX століття знайшла відображення у
наукових працях австрійських вчених О.Вюстера та Х.Фальбера. Філософські
основи, методологічні принципи та дослідницькі методи, а також питання,
пов’язані з формуванням, розвитком та функціонуванням термінів та
терміносистем, розробляли відомі вітчизняні мовознавці Д.С. Лотте,
В.В. Виноградов, Г.Й. Винокурта інші. З другої половини XX століття теорію
терміна та термінологій спеціальних галузей знання розробляють
О.В. Суперанська, Т.І. Панько, М.М. Володіна, А.С. Д’яков, Т.Р. Кияк,
Е.Ф. Скороходько та інші.
Загальновживані слова репрезентують побутові поняття, а терміни –
наукові поняття, з якими вони співвідносяться. Крім того, терміни
характеризуються однозначним співвіднесенням, тобто одному поняттю
відповідає одна мовна одиниця. Ступінь організації термінів і нетермінів
різний внаслідок того, що між побутовими та науковими поняттями існують
різні зв’язки. Побутове поняття є складовою процесу мислення і тісно
пов’язане з емоційністю, експресивним забарвленням. Наукове поняття
спирається безпосередньо на сутність явищ навколишньої дійсності, тому у
термінолексиці переважають поняттєві та предметні зв’язки. Але терміни
орієнтовані на об’єкти, що виділяються штучно, та на поняття, що
конструюються, тому вся спеціальна лексика характеризується порушенням
рівномірності зв’язків з поняттям і об’єктом. Кожний термін потребує
розгорнутого, точного, чіткого тлумачення, тобто дефініції, яка відображає
зміст відповідного спеціального поняття чи об’єкта і виступає семантичним
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показником терміна та мовним вираженням його специфіки. Таким чином,
дефініція пов’язує термін та наукове поняття, відображаючи найважливіші
ознаки та властивості останнього. Але оскільки науковий пізнавальний процес
є нескінченним – повністю описати поняття не можна, і тому справедливим є
твердження, що наукове поняття, репрезентоване терміном, не є абсолютною
істиною. Відповідність змісту терміна позначуваному ним науковому поняттю
залежить від рівня наукового пізнання явищ об’єктивної реальності, а також
розвитку тієї галузі знань, в якій функціонує даний термін. Слід зазначити, що
мовна одиниця, яка називає те чи інше наукове поняття, відображає тільки
основні його ознаки, бо семантичне значення терміна вужче, ніж значення
поняття, яке передають усі його ознаки та властивості. Іншими словами,
«мовним значенням терміна логічно визнати частину повного поняття, що
виникла у результаті його скорочення» [2, с.18].
У процесі фахової діяльності наукове мислення породжує
термінопоняття, у яких сконцентрована спеціальна інформація. У свою чергу,
термін є мовним вираженням інформації про спеціальне поняття. Таким
чином, тріада «реалія – поняття – термін» відтворює номінативну функцію
терміна, яка полягає у тому, що термін не тільки вказує на предмет, а й
виступає засобом мовного означування поняття про цей предмет.
У сучасній лінгвістиці більшість вчених поділяють думку Г.Й. Винокура,
висловлену ним ще у першій половині XX ст., що «термін – це не особливе
слово, а тільки слово в особливій функції, функції найменування спеціального
поняття, назви спеціального предмета або явища» [1, с.5]. Враховуючи дану
тезу про функціональну природу терміна, можна зробити висновок, що
одиниця термінології у структурно-субстанціональному аспекті є лексемою, а
як функціональне явище – це термін. Таким чином, термін є системним двічі:
по-перше, як одиниця певної терміносистеми, по-друге, як елемент мовної
системи взагалі.
Характерною особливістю терміна як слова у функції найменування
спеціального поняття є його подвійна природа: структурно-мовна та
понятійна, або семантична, яка зумовлена розвитком системи понять певної
галузі професійно-наукового спілкування. О.О. Реформатський, розглядаючи
проблему терміна як члена лексичної системи мови, розрізняє два поняття:
«логос» та «лексик». «Логос» – «структурний аналіз слова як терміна в
його номінативних і семасіологічних інтенціях, в його віднесеності й
потенціях. Це розгляд слова-терміна зсередини. Проблема «лексика» – це
аналіз терміна у системі лексики тієї чи іншої мови, це розгляд слів-термінів
ззовні» [3, с.53-54] .
Термінолексика сфери архітектури запозичує значну кількість одиниць
загальнолітературної лексики. Запозичена одиниця у функції архітектурного
терміна змінює своє семантичне навантаження, стає більш чіткою і внаслідок
цього звужує свій екстенсіонал. Наприклад, загальновживане слово блок
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означає «сукупність елементів; частину об’єкта». В архітектурній термінології
це слово означає велику частину споруди, яка має певні функціональні
відмінності (наприклад, кухонний блок при спальному корпусі), або
компактну групу споруд у містобудівному утворенні. Таким чином, у
семантиці терміна блок функціонує сема, якої немає у загальновживаному
слові, – «різне функціональне призначення». З цього можна зробити висновок,
що до термінології може бути залучене будь-яке загальновживане слово, якщо
воно буде включене як елемент у цілісну систему і буде називати поняття
даної системи.
Таким чином, у сучасному розумінні архітектурний термін – це
номінативна одиниця (слово або словосполучення) у функції носія фахової
інформації, яка позначає поняття архітектурної сфери і має чітку дефініцію.
Аналіз основних теоретичних поглядів на проблему термінологічної номінації
свідчить, що термін – одиниця мови, яка виражає поняття науки, техніки та
інших спеціальних галузей, невід’ємна частина лексичної системи
загальнонаціональної мови, підпорядковується як термінологічним вимогам,
так і нормам літературної мови, виконує когнітивно-інформативну функцію,
пов’язану з фіксуванням та збереженням нагромаджених людством знань.
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CONTEMPORARY METHODS OF SECOND LANGUAGE
RESEARCH
The article is focused on the varieties of methods of second language research
in modern linguistics, their features, significance and application in our life. It is
evident to anyone investigating research in second language acquisition, that the
field is inter-disciplinary. The study of second language acquisition can be
linguistic, psycholinguistic, socio-linguistic, sociological, psychological, and
educational. That is, it draws on a wide number of perspectives about the
phenomena of second language as well as the research methodology associated with
these different disciplines.
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In the general scientific sense, the term method is a way of knowing and
studying any phenomenon. This method is considered to be the only one for all
sciences [1, p.11]. Research methods are determined in a certain system of scientific
techniques (general choice of material for the study of texts, its classification by
criteria, comparison of classification series for certain parameters, statistical
processing of the results, etc.). The main methods of studying the language are
descriptive, comparative-historical, comparative and structural [1, p.11].
The descriptive method is to identify and locate all units of the language, their
features and functions. This method accurately and clearly describes the units of
language [3]. In general, the descriptive method is widely used, because with its
help linguists describe such units of speech as: words, morphemes, phonemes,
constructions, and also study the functioning of the language. Descriptive method is
highly developed, because the grammar of world languages has already been
created, and there are different dictionaries: synonymous, antonymic, interpretative,
phraseological, orthoepic, orthographic and others. Descriptive method connects
linguistics with all social needs.
The comparative-historical method is based on the scientific reconstruction or
reproduction of an ancient, unexplored units of the language, such as: sounds,
words, forms and sound of words. The comparative-historical method works in two
aspects at the same time: in comparison of linguistic units and their consideration in
historical terms. The main purpose of the comparative-historical method is to
discover the rules and norms in which the languages developed in antiquity. [1,
p.12]. To achieve this goal, the following specific guides were put in place: a
representation of a sample of prima, displaying the history of its further division into
separate new languages and the subsequent development of these newly formed
languages. Despite the fact that the comparative historical method is focused on the
ancient past, it helps better understanding modern languages: the more deeply and
thoroughly we study the history of a particular language, the more perfectly and
fully we can see its present position.
The comparable method is one of the methods of modern linguistics, which
reveals the common and specific features of the comparable languages at all levels.
It is also used in the speech and in the text. The object of this method is the study of
related and non-related languages [2, p.18]. The comparable method is like a reverse
side of the comparative-historical one: the main purpose of the comparativehistorical method is to establish conformity; the main purpose of the comparable
method is to make a search for differences. It can be used to determine the
coincidence and differences in the comparative languages, its function itself is
important for the theory and practice of translation and teaching methods of foreign
languages. Consequently, the comparable method allows a deeper understanding of
the language’s structure.
The structural method is a method of studying a language, which specialises
only on the basis of relationships and relationships between language elements. The
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subject of the study of the structural method is the language as an integral functional
structure, its elements and parts, which are interconnected by a clear system of
linguistic relations [3, p.44]. This method examines the very internal organisation of
the language, and therefore it is not only relevant but also necessary for research.
The slogan of the structural method has the following characteristics: consistent,
objective and economical description of linguistic facts [3, p.45].
Thus, we can sum up that each method is individual and has its own sphere of
research because every linguistic method is an indispensable component in the
second language study.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ПОГЛЯДУ ЇХ
ВІДТВОРЮВАНОСТІ ТА СЕМАНТИЧНОСТІ ЗЛИТОСТІ
Фразеологія – це берегиня людського духу і совісті поколінь, це
крилата пісня тисячолітньої мудрості, сконденсована у словах і
словосполученнях, закодована у виразах, зворотах, квінтесенція словесної
культури.
Вона як галузь мовознавчої науки привертає до себе все більшу увагу
словесників, дослідників-мовознавців, істориків, етнологів, лінгвістів,
літераторів, мистецтвознавців, педагогів, журналістів, тому що вона є
скарбницею здобутків культури, прагнень, звичаїв, сподівань народу.
Фразеологія має глибинний культурознавчий характер, бо є віддзеркаленням
його словесних естетичних принципів і цінностей.
Невмируща пам'ять нашого народу зберегла до нас чудові перлини
народної мудрості, які прийшли з далеких, запорошених часом і глобальними
зрушеннями віків, прийшли і служать нам. Однією з проблем фразеології як
розділу мовознавчої науки до цього часу є класифікація фразеологічних
одиниць з погляду їх відтворюваності та семантичної злитності.
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Відтворюваність є психолінгвістичним явищем, найбільш спільною
властивістю фразеологічної одиниці. Вона різниться ступенями
ідіоматичності, характером метафоричності, граматичною специфікою і
структурою. Відтворюваність вислову сприяє поширенню популярності та
стійкості фразеологічних одиниць.
Але стійкість та стабільність фразеологічних зворотів – це не тільки їх
незмінність, але й властивість до трансформації внутрішніх, структурних
ознак, які безпосередньо обумовлюють характер відтворюваності [1, с.87].
Найвиразніше, найповніше семантична стійкість виявляється в ідіомах.
Саме в них неможлива заміна, доповнення, скорочення складових
компонентів фразеологічної одиниці, хоч фразеологічний склад мови з
плином часу змінюється: змінюється кількість фразеологічних одиниць,
з’являються нові утворення, частина фразеологізмів переходить до
пасивного складу мови, а часом і зовсім зникає з ужитку, подекуди
змінюються їх смислові значення, стилістичні функції.
Кожне нове покоління мовців додає до традиційної основи свої
перлини, вносить ті чи інші структурні та семантичні зміни, відтінки,
трансформуючи або модифікуючи фразеологізми, що віддавна побутують у
мові. У сучасному мовознавстві відомі декілька класифікацій мовних
одиниць, які прийнятні для української фразеології.
За семантичною монолітністю, елітністю, спаяністю компонентів
розрізняють фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні
сполучення (класифікація Ш. Баллі та В.В. Виноградського).
До останньої групи фразеологічних одиниць ще додаються
фразеологічні вислови (Шанський М.М., Кочерган М.К.).
В. В. Виноградов, поділяючи фразеологічні одиниці на три основних
типи, підтвердив думку Ш. Баллі, що фразеологізми мають різний ступінь
злиття, спаяності своїх компонентів, що вони відтворюються у мовленні як
стали одиниці, їм властиві внутрішні структурні ознаки.
Швейцарський мовознавець Ш. Баллі ще у 1909 році писав, що
«словосполучення можуть мати різний ступінь зв’язаності, спаяності, коли
словосполучення розпадаються і складові знову набувають повної свободи
вступати в інші комбінації – і коли слова, в силу того, що вони постійно
вживаються у словосполученні, втрачають свою незалежність, стають
нерозривно зв’язаними між собою і мають тільки один смисл. Зрозуміло, що
між цими двома крайніми випадками можна виявити численну кількість
переходових випадків, що не підлягають точній класифікації».
Таким чином, до фразеологічних одиниць належить так звані
фразеологічні зрощення: фразеологізми, що повністю втратили свою
самостійність, застиглі, сталі комплекси слів, зміст яких не можна зрозуміти
із значень окремих компонентів.
28

Це міцно семантично злиті ланки в ланцюзі окремого виразу. Їх ще
називають ідіомами, вони, як правило, неперекладні: мокрим рядном
накрити (накинутися з докором); у Сірка очі позичити (про людину, що
допустила ганебного вчинку і не наважується людям дивитися в очі); і вусом
не моргнути (виявити байдужість, п’яте колесо до воза (про зайве або про
зайвого).
Фразеологічні єдності – фразеологічні одиниці, сталі словосполучення,
компоненти, які не так міцно зв’язані, злиті, спаяні в єдине ціле; зміст яких
пов'язаний зі значенням окремих слів, що належать до даного
фразеологічного виразу. Сюди ж входять численні штампи, кліше, типові
для різних літературних стилів. Вони – семантично неподільні й
утворюються з вільних словосполучень внаслідок певного переосмислення:
тримати камінь за пазухою; танцювати під чужу дудку; переливати з
пустого в порожнє; збити з пантелику.
Фразеологічні сполучення – це фразеологічні одиниці, що складаються
із слів з вільним, але фразеологічно зв’язаним значенням, вони відносно
семантично подільні й цілісні значення у них повністю залежні від
семантики слів, які входять до вислову; покласти голову; зачепити за живе;
розбити вщент; нагла смерть; згоріти з сорому.
Фразеологічні вислови – це семантично неподільні вирази, які
складаються зі слів із вільним значенням. Вони бувають комунікативного і
номінативного типу: дівка не без щастя (комунікативний тип); чорне золото
(номінативний тип).
Основна риса, що відмежовує фразеологічні вирази від вільних
словосполучень слів, полягає у тому, що вони відтворюються як готові
одиниці мови з постійним складом і значенням.
Вовків боятися – в ліс не ходити; не все те золото, що блищить; трудові
будні.
Відомо, що кожне покоління, кожна епоха вносили в фразеологію свою
частку. Тому з’ясування генезису, вивчення шляхів розвитку, витоків
фразеологічних одиниць має велике пізнавальне значення, бо в них
відбилася історія, культура, побут нашого суспільства. Фразеологізми є
одним з наймогутніших, важливих джерел пізнання минулого нашого краю,
нашого етносу [2, с.65].
Багатовікова традиція вживання фразеологічних виразів, їх структурносемантична неоднорідність, специфіка, зміни залежно від її внутрішніх
законів розвитку мови, інтралінгвістичних та екстралінгвістичних факторів
у житті народу, творця й носія мови, обумовили етимологічну класифікацію
фразеологічних одиниць.
За походженням вони умовно поділяються на сталі вислови народної
мови: кирпу гнути; стати на ноги; професіоналізми з метафоричним
зафарбленням: лити воду на млин; спіймати на гачок; переклади з інших
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мов: дивитися крізь пальці; авгієви стайні; вислови з біблійних та
євангельських старожитностей: пісня пісень; вислови відомих людей
(афоризми, цитати).
Зі стилістичного погляду фразеологічні одиниці групуються на
розмовно-побутові та народно-поетичні; іти світ за очі; хай наші вороги
плачуть; журавлиний ключ вічності.
Фразеологічна одиниця, вступаючи в контакт з будь-яким текстом,
набуває належного їй у даному разі звучання, відповідно трансформуючись,
змінюючи свою структуру, встановлює зв'язок з відповідними частинами мови.
Розрізняють такі лексико-граматичні розряди фразеологізмів:
1) дієслівні: поставити на ноги, говорити на різних мовах;
2) іменникові: колесо історії, козир у руки;
3) прислівникові: не всі вдома, без кінця-краю;
4) прикметникові: під лежачий камінь вода не тече, гострий на язик;
5) вигукові: як би не так; ну й ну.
У фразеології простежуються також системні зв’язки: фразеологічна
одиниця може вступати в омонімічні, синонімічні та антонімічні відношення.
Кожна епоха, кожне людське покоління вносили до фразеології свою
частку. У народному мовленні до цього часу зустрічаються ті чи інші
фразеологічні вислови, що відбивають події давнього минулого народу.
Значна кількість фразеологічних одиниць утворилася ще задовго до появи
писемності. Семантичні та структурні видозміни фразеологічних одиниць
зумовлені історичними змінами в житті їх творців і носіїв, загальномовними
процесами, явищами аналогії, переосмисленням етимологічного складу
фразеологізмів, втручанням так званої народної етимології [3, с.124].
Так, фразеологічний вираз «зігнути в три погибелі» колись означав
катування, тортури. У наш час ця фразеологічна одиниця вживається тоді,
коли йдеться про вкрай пригнічений стан людини або про її приниження…
Синонімами до нього є «зігнути в дугу, або в три дуги». Трансформації
історичних фразеологізмів пов’язані з історією, побутом, світоглядом народу.
Отже, знання витоків, першоджерел, первинного значення
фразеологічної одиниці, розкриття її внутрішньої форми і змісту, становить
теоретичну і практичну цінність.
Таким чином, фразеологія як лінгвістична дисципліна є найважливішою
частиною мовотворчого фонду. У ній віддзеркалене естетичне,
етнокультурне багатство народу.
Література
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к.філол.н., доцент кафедри української літератури та теорії літератури
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка,
Україна, м. Дрогобич
ТЕМА ЕМІГРАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
На жаль, в останні десятиліття посилилася еміграція українського
народу. Здавалося б, ми уже маємо свою країну, і немає потреби шукати
щастя в інших краях, однак ні: виїжджають сім’ї, виїжджає молодь,
виїжджають таланти.
У чому ж причина? Чи лише матеріальна потреба змушує наших людей
покидати рідну землю і шукати щастя в невідомості?
Над цими питаннями задумувалися ще письменники другої половини
ХІХ – початку ХХ століть, власне, того часу, коли українська еміграція
вперше почала набувати широкої масовості.
Так, Іван Франко писав: «Я намагався дослідити причини виступу, але
ходять такі різноманітні поголоски, що дійсно важко зрозуміти, в чому
основна причина. Дехто твердить, що головною причиною є бідність, нужда
і брак хліба. Але що на це сказати, коли емігрують і доволі заможні
господарі, які мають землю, хліб, навіть гроші готівкою» [4, с.358]. Отже,
стверджуючи, що «еміграція – наслідок зубожіння, пролетаризації народу»,
Франко водночас розумів, що «не виключно голод і нужда, а також якісь
інші, досі не вияснені причини посилюють еміграцію» [4, с.359].
Справді, думка І. Франка видається слушною. Не лише матеріальні
нестатки спонукали людей покидати батьківські оселі, але й особливості
нашого українського характеру: прагнення реалізувати себе, інстинктивне
усвідомлення свого кращого «я», якому не було місця в тісних соціальних і
національних рамках різних імперій, бажання розвинути в кращих умовах
свої потенційні фізичні і духовні можливості.
Однак еміграція – це завжди трагедія. Згадаймо, як писала Ольга
Кобилянська у своєму романі «Апостол черні»: «Коли нас корабель віз, то
він не віз отаке, як то кажуть «людей», ні, він віз цілий один край» [1, с.68].
А прощання стефаниківського Івана Дідуха перед від’їздом до Канади?
«Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лиш
на руках у них, але і в горлі мозилі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як
жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі, а воно раз на
раз зупиняється на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед
смертю» [2, с.75].
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Не менш болючим є і повість Андрія Чайковського «Бразилійський
гаразд»: «Та хоч їм того ніхто не казав, кожне бере грудку землиці святої,
зав’язує в шматинку і ховає немов дорогоцінності. Це на дорогу пам’ятку, на
спомин, це для того, аби не втратити зв’язку з рідною країною, з
батьківською землицею... Коли вже лягти на чужині, так бодай грудку рідної
землі мати на своїх грудях, то легше лежатиметься, бо своя земля не давить
так, як чужа» [6, с.275].
Прикро, що тема еміграції не втратила своєї актуальності.
Більше того, вона розрослася до небачених масштабів.
Саме тому нам зараз важливо дати відповідь на питання: ким бути?
Декоративною нацією, яка тішиться незабраними віночками і шароварами,
дешевою робочою силою на чужих багатих власників, а чи сильним
могутнім господарем у рідному краю? Давайте добре подумаємо над цим,
щоб наші діти і внуки не шукали «бразілійських гараздів»
Література
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ПЕДАГОГІКА
Проблеми виховання особистості в умовах
інформаційного суспільства
Герасименко Л.Б.,
к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи та гуманітарно-соціальних
дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна»,
Герасименко Т.В.,
ст. викладач кафедри менеджменту організацій
Рівненського інституту слов’янознавства,
Україна, м. Рівне
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Головним завданням вищої освіти України у ХХІ столітті є виховання
гуманної особистості, яка могла б орієнтуватися у складній соціокультурній
ситуації і будувати свої відносини із родиною та оточуючим світом на
основі взаєморозуміння, співробітництва та толерантності. Визначальними
рисами такої особистості є система ціннісних родинно-спрямованих
орієнтацій, високі інтелектуальні та моральні якості, що зумовлюють стан
духовності людини, розвиток гармонійної сім’ї, гуманного суспільства,
прогрес держави.
Лише вищі навчальні заклади в змозі оцінити глибину протиріччя, що
виникає у взаєминах суспільства та молоді в поглядах на сімейне життя,
оскільки виховання сім’янина визначається не відповідністю між вимогами
суспільства, що постійно зростають до виконання громадянських,
батьківських, подружніх обов’язків у майбутніх батьків, матерів та рівнем
сформованості у них на сьогоднішній день понять та уявлень про духовні та
матеріальні основи сімейного життя. Ліквідація цієї суперечності повинна
знайти відображення у змісті освіти, що має змінитися кардинально.
Складні питання розвитку сучасної молоді, інноваційної спрямованості
змісту та методики її дошлюбної підготовки знаходились в центрі наукових
інтересів, таких дослідників, як І.Бех, І.Зязюн, В.Коган, В.Колбановський,
В.Кравець, І.Підласий, Л.Слинько, О.Сухомлинська, М.Фіцула та інших.
Особливої значущості впровадження інноваційної моделі формування
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готовності студентів до сімейного життя набуває в умовах інформаційного
суспільства та європейської інтеграції України. Через поширення
дегуманістичних тенденцій та складну ситуацію в суспільстві завдання
формування гуманістичного світогляду у майбутніх батьків та матерів стає
першочерговим. Водночас аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про
те, що проблема розроблена недостатньо.
Метою нашого дослідження є розробка інноваційної моделі
формування готовності студентів до сімейного життя, аналіз технології
виховання майбутнього сім’янина.
Ми розглядаємо виховання майбутнього сім’янина в умовах
інформаційного суспільства, як складний соціально-педагогічний процес
допомоги молодій людині, щодо цілеспрямованого регулювання засвоєння
особистістю ролі сім’янина. Інноваційний процес характеризується
наступною структурою: формування ціннісного образу сім’ї, установки на
створення подружжя, розвиток якостей особистості, її знань, вмінь та
навичок позитивно цінних для шлюбно-сімейного життя. Головним
критерієм інноваційної дошлюбної підготовки є готовність особистості до
сімейного життя.
Методичне забезпечення виховання органічно пов’язане із тими цілями,
які вирішують педагоги. Тому інноваційна модель формування готовності
студентів до шлюбу та сімейного життя містить такі структурні компоненти:
суб’єкти виховання – студентська молодь, соціальні інститути, що
здійснюють цілеспрямований і стихійний вплив: сім’я, суспільство, вищі
навчальні заклади, засоби масової інформації та інші; мета – формування
ціннісного ставлення та готовності особистості до шлюбу та сімейного
життя; зміст виховання – формування якостей особистості, які сприяють
розвитку адекватної самооцінки себе, як майбутнього сім’янина і готовності
особистості до шлюбу та сімейного життя; умови, в яких здійснюється
виховання – повсякденне життя родини студента, спеціально організована
виховна діяльність, що містить особистісно-розвивальний потенціал; засоби
виховання – технології, спрямовані на формування готовності особистості
до шлюбу і сімейного життя.
На нашу думку, технологія виховання майбутнього сім’янина належить
до особистісно-орієнтованих, інформаційно-операційних технологій, це
взаємопов’язана сукупність методів, засобів і прийомів, спрямованих на
формування готовності особистості до сімейного життя, активізацію та
інтенсифікацію самопізнання та самовиховання, і як наслідок формування
особистості майбутнього сім’янина.
Розроблена концепція передбачає, що виховання майбутнього сім’янина
повинно здійснюватися в різних формах аудиторної та позааудиторної
діяльності студентів. Поряд зі спеціальними заняттями вибіркових дисциплін
циклів самостійного вибору навчального закладу та студента (спецкурси,
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спецсемінари та факультативні курси: «Родинознавство», «Дошлюбна
підготовка молоді», «Школа відповідального батьківства», «Психологія
сімейного життя» та інші) доцільно розглядати сімейну проблематику в
процесі вивчення нормативних дисциплін циклів гуманітарної та соціальноекономічної підготовки навчальних планів спеціальностей. На заняттях із
таких дисциплін, як історія України, філософія, економічна теорія,
політологія, правознавство, соціологія, етика та естетика, психологія,
педагогіка, валеологія та інші створюються значні можливості для дошлюбної
підготовки молоді, розгляду різних аспектів майбутнього родинного життя,
передумов для формування гуманістичного суспільства.
За даними нашого дослідження, найефективніше сприяють
формуванню готовності студентів до сімейного життя такі типи аудиторних
занять із гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, як: заняття –
диспути (68%), заняття – рольові ігри (75%), заняття-консультації із
запрошенням спеціалістів (83%) заняття – аналізи родинно-спрямованих
досліджень (79%), проблемні заняття щодо розгляду шлюбно-сімейних
взаємин (81%), психолого-педагогічні заняття, спрямовані на вивчення себе,
як майбутнього сім’янина (83%), заняття – розв’язування сімейно-етичних
задач (69%), заняття – турніри (67%).
У складному та динамічному педагогічному процесі викладачу,
куратору групи доводиться розв’язувати різноманітні завдання виховання,
спрямовані на гармонійний розвиток особистості майбутнього сім’янина.
Тому важлива увага в педагогічній практиці приділяється методам
виховання, як шляхам досягнення поставленої мети. Ми розглядаємо метод
виховання майбутнього сім’янина, як спосіб впливу на мотиваційноціннісну і дієво-практичну сфери студента певної вікової групи з метою
формування у нього позитивно ціннісних для сімейного життя якостей
особистості. У такому визначенні простежується варіативність і
різноманітність методів виховання, орієнтованих на роботу зі студентами
різного віку. При цьому ми виділяємо поряд із загальними методами
виховання ще інноваційно-діяльнісні, тренінгово-ігрові та рефлексивні
методи формування особистості майбутнього сім’янина.
На наш погляд, в умовах інформаційного суспільства стратегічний
напрям розвитку системи вищої освіти має бути спрямований саме на
виховання студента, який вміє самостійно та творчо навчатися, працювати,
творити власну сім’ю та забезпечувати її життєдіяльність у сучасному
динамічному соціумі.
У багатьох європейський наукових дослідженнях знаходимо аналогічні
рекомендації щодо перенесення акцентів на індивідуальний розвиток студена
за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності, формування
гуманної особистості та її високих соціально адаптаційних механізмів.
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Отож, на нашу думку, саме вищий навчальний заклад повинен стати
тим основним осередком, який об’єднує зусилля, студентів, батьків,
педагогів у вирішенні проблеми підготовки молоді до сімейного життя та
формування гуманного суспільства. У своїй подальшій роботі ми плануємо
більш глибоко вивчати специфіку та особливості дошлюбної підготовки
студентської молоді, проблеми впливу виховних інновацій на формування
особистості майбутнього сім’янина.
Література
1. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності. – К.:Либідь, 2006. – 272 с.
2. Кравець В.П. Історія гендерної педагогіки. – Тернопіль: Джура, 2005. – 440 с.

Катеруша О.В.,
доцент, к.пед.н., доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Київського національного торговельно-економічного університету,
Україна, м. Київ
РОЗВИТОК АКСІОЛОГІЧНИХ СКЛАДНИКІВ МОВНОЇ
ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
У ЗМІСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Сучасна психолого-педагогічна думка апелює до підготовки
майбутнього спеціаліста, який насамперед повинен володіти компетенцією
проваджувати дискурс відповідно до фахової спрямованості; у рамках
нашого дослідження ідеться про модель мовної особистості майбутнього
економіста з позиції аксіологічного критерію її реалізації, який має реляцію
із поняттям ціннісних орієнтацій, сформованість яких виражає здатність до
творення культури й самотворення [2;3].
З огляду на те, що віднайдення необхідної фахової інформації, а також
культура її подальшого оброблення передбачає насамперед актуалізацію
творчих можливостей людини, що забезпечують реалізацію тісної взаємодії
мисленнєво-споглядальних
і
вольових
процесів,
що
постійно
об’єктивуються в артефактах, реалізуються на рівні фахової культури,
цінність постає як інтегральна категорія [1], що виражає теоретикопізнавальну й морально-аксіологічну активність майбутнього фахівця (у
рамках нашого дослідження – фахівця економічного профілю).
Потужний розвиток сучасного інформаційного суспільства стає
об’єктивним чинником задля цілісної самореалізації майбутніх економістів
в напрямку інформаційного оброблення інформації та її творчого
перероблення в умовах політично-економічної співпраці держав.
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Наведені вище міркування надають підстави для визначення основою
ціннісних орієнтацій полілогічне спілкування (у межах дослідження –
навчального спілкування майбутніх економістів); критерії і способи
оцінювання ціннісної значимості полілогічного економічного дискурсу
реалізовано в моральних принципах, нормах, ідеалах, установках, цілях.
Розвиток аксіологічного компонента у процесі формування мовної
особистості майбутніх економістів перебуває в корелятивному взаємозв’язку з
рівнем сформованості моральних цінностей, які сприяють виробленню
комунікативної компетентності, а також інтегративної грамотності. Іншими
словами, моральні цінності майбутніх економістів інтенсифікують процес їх
осмислення на рівні механізму відтворення культурного капіталу.
Цінності, їх характер, особливості, як і система цінностей у суспільстві
в цілому, є своєрідним орієнтиром у формуванні світогляду, духовного світу
особистості майбутнього фахівця. Економічна освіта, за умови формування
під впливом цінностей національної культурно-історичної традиції,
становить провідний чинник підготовки майбутнього економіста, оскільки
функціонально система освіти покликана зосередити в собі діяльність по
відтворенню економіко-культурного досвіду суспільства, що постає як у
формі знання, так і в інших формах, властивих духовній культурі.
Мовна освіта майбутніх економістів за такого розгляду становить
одночасно і складник процесу соціалізації, що перебуває в тісному
взаємозв’язку як із процесами стихійної соціалізації, так і цілеспрямованим
вихованням, і водночас освіта є чинником і засобом соціалізації. Процес
формування аксіологічних складників мовної особистості майбутніх
економістів розглядаємо і як складник процесу, і як результат планомірної
соціалізації особистості, що здійснюється в її інтересах і одночасно в
інтересах суспільства. Зазначений принцип розуміння сприймання мовного
економічного дискурсу передбачає пошук ознак мотивів і смислу як таких,
що спрямовують цільове сприймання соціокультурної дійсності; його
формування відбувається в діяльності; важливою характеристикою його є
соціальна природа діяльності майбутніх спеціалістів економічного профілю.
Викладене вище дозволяє дійти висновку про те, що розроблення змісту
аксіологічних складників мовної особистості майбутніх економістів
забезпечує успішну інтеріоризацію цінніснісних орієнтацій в особистісні,
перетворення їх на відповідні особистісні якості, що виявляються в
навчальній і подальшій професійній діяльності й повсякденній поведінці як
складники фахової мовної культури економіста на емоційно-чуттєвому рівні.
Критерієм сформованості аксіологічного складника мовної особистості
майбутніх економістів є сформованість предметно-практичних, предметнорозумових, знаково-практичних і знаково-розумових навичок і вмінь
декодування економічної інформації, що має аксіологічний ресурс, на
прикладі фрагментів тексту іноземною мовою.
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Отже, аксіологічний складник мовної особистості майбутніх
економістів визначає якість їхньої фахової підготовки, уможливлює
послідовне внесення змін до технологічної архітектоніки вищої економічної
школи з огляду на зміну пріоритетів щодо особистісного утворення
майбутнього професіонала. Розроблення змісту аксіологічної складової
уможливлює впровадження ціннісно-варіативної моделі освітнього вибору
(особистісна орієнтація іншомовної й економічної освіти; ціннісна
орієнтація мовної освіти економіста; моделювання освітніх програм з метою
задоволення освітніх потреб, урахування соціокультурних чинників
перетворень освітнього глобалізованого простору).
Розвиток аксіологічного складника мовної особистості майбутніх
економістів уможливлюється за організації процесу навчання студентів
іноземній мові на якісно новому рівні за умови послідовного впровадження
лінгвокультурологічного підходу має ґрунтуватися на таких положеннях:
1. Добір навчального мовного матеріалу буде здійснюватися на основі ідеї
одночасного навчання навчального спілкування та культури (культурологічна
детермінанта національної і світової економіки) й охоплюватиме
лінгвокультурологічні категорії, характерні для педагогічних ситуацій:
а) орієнтацію на розглядувані мовні теми і діалогічні ситуації, пов’язані з
лінгвокультурологічним контекстом економічної реальності; б) зміст
навчального текстового матеріалу міститиме фонові та енциклопедичні
економічні й культурологічні матеріали. 2. Лінгвокультурологічний підхід до
навчання студентів економічного профілю буде реалізовано як у текстовому,
так і позатекстовому компонентах навчального матеріалу: а) пріоритети у
використанні навчальних текстів як основних професійно спрямованих
інформаційних
навчальних
матеріалів;
б) широке
використання
культурологічних коментарів як додаткових пояснювальних текстів до
економічно спрямованих фрагментів; в) спрямування завдань на формування
аксіологічного компонента мовної особистості студентів; г) використання
прагматичних матеріалів як наочності.
Процес інтеріоризації аксіологічних цінностей у процесі формування
мовної особистості майбутніх економістів передбачає: сприйняття ціннісної
мовної й економічної інформації, усвідомлення її важливості для фахівця;
оцінювання інформації з точки зору особистісної актуальності з опорою на
усталені ціннісні смисли особистісного свідомості, зіставлення з останніми;
формування установки на довготривале запам’ятовування мовної інформації
у змісті економічного дискурсу, кореляцію з рівнем особистісної значущості
змісту зовнішнього впливу.
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ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ
СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
Реалії сьогодення вимагають уваги до проблеми виховання дитини в
сім’ї. Традиційно в українців родинне виховання розглядалося як фундамент
чи база у формуванні світогляду дитини, її ціннісних установок та
переконань. Саме на родину та школу покладена відповідальність за
майбутнє підростаючого покоління. На жаль, в силу економічних,
моральних, правових факторів сім’я не може повною мірою виконувати
свою виховну функцію. Постійна зайнятість батьків, розлучення, часті
хвороби членів подружжя негативно позначаються на виховній функції цієї
інституції. Часто сучасна українська сім'я часто неспроможна повною мірою
використовувати власний виховний потенціал внаслідок втрати традиційної
та низького рівня педагогічної наукової культури, незнання природи і змісту
духовного світу людини та власних дітей, недостатнього співробітництва зі
школою.
Тому робота навчально-виховних установ з сім’єю є головним
завданням сучасної системи освіти. Адже саме духовність особистості
доцільно розглядати як вагомий важіль її соціального становлення і
громадянської зрілості членів суспільства.
Виховання духовності дитини залежить від зовнішніх та внутрішніх
чинників. Вони сприяють формуванню життєвої програми особистості, її
світоглядних орієнтирів, цілей, цінностей, ідеалів та утвердження її в
соціумі. Саме про це йде мова у роботах В. Сухомлинського,
Р. Скульського, В. Постового, О. Вишневського, Г. Майбороди, В. Костіва,
М. Стельмаховича, Б. Ступарика, І. Беха, О. Сухомлинської.
Науковці підкреслюють, що будучи складним за природою, поняття
духовності найбільш зачіпає усі сторони життя людини. Та найбільше воно
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визначається через сімейні традиції, звичаї, обряди, українську культуру.
Остання сама по собі також є складним поняттям як за суттю так і за
історичним розвитком.
У сімейній традиційній культурі як у дзеркалі кожне наступне
покоління бачить образ своїх попередників, їх помилки і здобутки, їх
подвиги і поразки, історію роду.
Серед цінностей сімейної культури перше місце займає віра предків.
Вона є тим сакральним, що доповнювалося з покоління у покоління,
формувалося у процесі еволюції нації. Традиційною вірою для більшості
українців є християнство. Разом з тим кожна нація, що населяє державу має
право на власну церкву і на сповідання релігії, що успадкована від дідівпрадідів. Щоденні родинні походи до храму посилюють єдність сім’ї,
формують толерантність до потреб один одного, навчають прощенню
ближнього, формують програму самовдосконалення за образом і подобою
Бога. Разом з тим доцільно застерегти батьків від релігійної нетерпимості чи
від фанатичної віри, що несе не творче, але деструктивне начало. На це
неодноразово звертав увагу В. Сухомлинський. Тому зростає роль пастора,
священика, ксьонза, равина у пропаганді релігійних цінностей, правильному
роз’ясненні значення біблійних цінностей. На сьогодні на державному рівні
дозволено святкування великих релігійних свят, уроки з християнської
етики викладаються у більшості навчальних закладів як факультативний
курс, діє чимало програм та курсів з вивчення Біблії, а також практично
кожна діюча церква в Україні має власні недільні школи для дітей. І саме ці
заходи є полем співпраці навчально- виховних закладів, громадських
організацій, родини у напрямі виховання духовності дитини.
Не меншого значення ніж релігія у вихованні духовності дитини мають
традиції, звичаї й обряди українців. Наприклад, звичаї й обряди на Різдво та
Паску мають за мету показати дитині єдність роду, народу, нації. Вони
виховують повагу до старших членів родини, батьків, хрещених; навчають
шанувати вбогого, сироту, прибульця. Традиції язичництва і християнства
переплелися у родинних, весільних, поховальних обрядах. Засвоюючи їх на
уроках історії, трудового навчання, української мови та літератури школяр
пробує критично осмислювати дійсність, виражати своє ставлення до того,
про що йде мова, залучається до театралізованих дійств і отримує
можливість пережити почуття головних персонажів.
Посилюється значущість сімейних традицій артефактами. Це співання
народних українських пісень про кохання, дружбу, Батьківщину;
виконанням обрядових танців; одяганням на свята традиційних українських
костюмів; вишитими рушниками на стінах та під калачами. Одягаючи
вишиванку дитина має усвідомити, яка відповідальність лежить на ній за
примноження культурних надбань, виконуючи народну пісню, колядку,
щедрівку вона разом зі змістом запам’ятає мову предків і передасть її через
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колискову своїм дітям. Так не загине у віках нація з її неповторною
колоритністю, вірою, духовністю, культурою.
Народна мова порівняється з літературною у процесі домашнього
читання творів вітчизняних авторів та світової літератури. Сам процес
сприятиме не лише прищепленню любові до рідної мови, але й сприятиме
осмисленню історії рідного народу та народів світу. Розмірковуючи над
поведінкою героїв дитина розрізнятиме красиве і потворне у поведінці
персонажів, а спільні сімейні бесіди про прочитане сприятимуть
виробленню правильних етичних понять.
Спільне проведення часу з родиною у процесі перегляду телепередач,
кіно, спільні походи до театру вбережуть особистість, що формується від
необдуманих кроків, негативного впливу навколишнього середовища. При
цьому доцільно батькам зважати на вироблення оптимального власного
стилю спілкування з дитиною. Утриматися від нав’язування власних
дорослих поглядів на речі. Дитина має прожити власне життя, а дорослий
має стати лише його співорганізатором. У цьому процесі доцільною буде
організація спільних з батьками позакласних заходів. Екскурсії у природу,
пізнання людей рідного краю, поїздки до інших міст чи держав, змагання,
конкурси, виставки – це все є засоби формування духовності. Адже у
позакласній роботі дитина має можливість пізнати глибше той матеріал, що
вивчався на заняттях. Закріпити його, можливо зрозуміти те, що не змогла
осягнути у класі. Спілкування з батьками при цьому сприятиме кращому
пізнанню внутрішнього світу дитини, дозволить виявити помилки і успіхи
сімейного виховання, урізноманітнити форми виховного впливу.
Отже, сімейне виховання є вагомим фактором впливу на дитину у
формуванні її духовних орієнтирів. Батьки приклад і взірець для
наслідування, вони носії самобутньої культури українського народу і
культури роду з якого пішла дитина. Спільна праця навчально-виховних
закладів, громадських організацій і сім’ї забезпечить успіхи у формуванні
духовності як інтегральної якості молодого покоління.
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SELF-REALIZATION OF THE STUDENT'S PERSONALITY
IN THE INFORMATION SPACE
In the conditions of the information society rapid development, the position
of personality subjectivity is particularly significant – his/her ability to act
actively on the basis of conscious motivated attitude to the surrounding reality.
Formation of active initiative, successful personality, capable of making
decisions independently, realize his/her role in life, is effectively implemented in
his/her self-realization. This process is regarded as the highest manifestation of
the individual professional opportunities [1], based on the instincts, abilities,
inclinations, moral and ideological values.
In today's information space, the Internet is one of the most important means
of student's personality self-realization.
The use of Internet resources for the purpose of self-realization of an
individual first of all ensures freedom of choice of activities according to interests,
purpose, content, style and ways of self-expression, stimulates this process by
creating situations of success, "elimination of fear of activity", "personal
extraordinarity", "enhancement of motivation" etc. Each user is attracted by
innovation, mobility, dynamism in the exchange of information, gives him a
powerful impetus for self-determination, self-expression, self-affirmation.
The problem of Internet resources use in the life of a person was studied by
I. Kostenko, N. Matsenko, L. Zaliznoy, O. Krivtsun, I. Golovatskoy, O. Samoilenko,
V. Lunyachek and others.
The possibilities of personality self-realization by means of Internet resources are
based on taking into account his or her interests, inclinations, preferences. In
particulars: students’ literacy can be developed using Etherpad, Piratenpad,
Yourpart.eu, Wiki tools, as well as GoogleDocs, GoogleSheets, GooglePresentations.
Users can simultaneously work on the document, make adjustments and editions to
create a common text product.
The development of intellectual inclinations can be provided by means of on-line
platforms that allow a teacher to create and solve crosswords (Cross, Crossword,
Crossword puzzles, Crosswordus, LearningApps.org), create and perform quizes and
quiz tasks (Umapalata, LearningApps.org), webquests etc.
42

An artistically and aesthetically gifted personality can develop his/her abilities
through the sites that allow WordCloud texts, such as WordCloud, Worditout,
Tagxedo, to create collaborative drawings and pictures with the possobility to
exchange them with the representatives from different countries (WeaveSilk,
DrawAstickman, DrawACat, Droodle, SketchSwap, Pixelator, Bomomo) and
others. In addition, BallDroppings, Patatap, RonWinter, ButtonBass, IncrediBox
allow students with musical abilities to create their own musical compositions,
compile pre-recorded pieces of music, record new tracks, process music tracks using
on-line tools, learn musical instruments in a mode on-line (Pianu, Yousician), as
well as to share them in international groups with common interests.
Students who have good communicative skills and want to develop the oratory
art can view a large number of video presentations by well-known contemporary
scholars, politicians, businessmen who share their own experiences, or talk about the
latest advances in science, culture and technology (Youtube, TedTalks, Learnalist
etc.). They have the opportunity to take courses on the development of communicative
skills and communicative competence on the sites of world universities (University of
Philadelphia, Free Berlin University), distance learning courses (Coursera,
Prometheus, EdX, Coursmos, Highbrow, Skillshare, Curious, Lynda, etc.). In addition,
websites (Edublogger, Timblr, LiveMocha, Sharedtalk, Mylanguageexchange,
conversationexchange, speaking24), social networks (Facebook, LinkedIn,
GooglePlus) and communicators (Viber, Whatsup, WeChat, Telegram) allow you to
communicate and train your communication skills for free, to develop intercultural
tolerance in communication with the representatives of different countries.
Lovers of theatrical performances that seek to improve their acting abilities
and enhance their potential in the probable labor market can create their own
videos (HyperCam, BandiCamp), add a variety of special effects through video
processing applications (Pinnacle Studio, MovAvi, AdobeAfterEffects,
SonyVegasPro, Lightworks), open their own on-line video channels (Youtube), or
upload videos on special sites (Youtube, Facebook, Instagram, Flikr), view,
comment, discuss, evaluate the works of different cultures representatives.
Hobbies such as cooking, craftsmanship, quilting, embroidery are also
reflected in the modern educational information space. For example, the site
Snapguide offers thousands of pages with the tips on how to make something with
your own hands, Lynda – courses on creativity, CreativeLive has hosted free-formoney creative courses from world experts. Additionally, social networking users
often share step-by-step instructions, charts, and helpful tips for creating works of
art with their own hands.
Students with research inclinations have access to theoretical information on
various topics (HowStuffWorks, NASA, Discovery, Nature, PopSi, TreeHugger,
ScienceDaily, RedOrbit), video for conducting numerous experiments in various fields
of knowledge (PhEt, Knowledgeadventure), as well as provide access to eTwinning
international projects, in which representatives of different countries simultaneously
work on a research project, publishing the results of the study for a joint discussion.
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An important role in self-realization of the student's personality is played by
volunteering, public, environmental activities, etc. Access to the sites that help
people (VolunteerMatch, Idealist, HandsOnnetwork) and animals (GreenLiving,
Ecofabulous, The Chalkboard, Inhabitat, Freshome, The CoolHunter) call for
environmental protection, participation in on-line projects from the American
Councils, the British Council, Goethe-Institut, etc., stimulate the active
engagement of the students with the local communities and participation in public
life and environmental protection activities.
Thus, the use of Internet resources makes it possible to create a huge amount
of space for such processes as self-knowledge, self-determination, selfimprovement, self-development, self-assertion of the individual, which will
ensure his/her self-realization.
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ
ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Пріоритетним напрямком сучасної лінгводидактики у підготовці вчителя
іноземної мови є формування і розвиток мовної особистості, яка володіє
мовними знаннями і високим рівнем мовленнєвих і комунікативних умінь.
Термін «мовна особистість» увійшов у вжиток наприкінці ХХ – початку
ХХІ століття і впроваджений у життя необхідністю формувати сучасну людину,
яка буде успішною в комунікації, вмітиме спілкуватися, творчо мислити і діяти.
Мова відіграє важливу роль в житті людини, суспільства. Завдяки їй
особистість спілкується, займається певною діяльністю, орієнтується в
широкому інформаційному просторі. Мова є важливим чинником соціальноекономічного, науково-технічного, загальнокультурного процесу.
Теоретичними засадами формування мовної особистості вчителя
іноземної мови є лінгвістичні науки, предметом вивчення яких є мова,
мовлення і комунікація. Лінгвістика, стилістика, лексикологія, фонетика –
це ті базові лінгвістичні дисципліни, які є теоретичною основою
формування і розвитку комунікативних умінь студентів.
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Мова як найважливіший засіб спілкування, функціонування її в соціумі,
організація мовленнєвої діяльності стала предметом дослідження багатьох
вчених, перш за все лінгвістів (М. Арутюної, Н. Бабич, І. Білодіда,
Л.Булаховського, С.Єфименко, В.Звечінцева, Ю.Караулова, Г.Колщанського,
Л. Мацько, М. Плющ, О. Потебні, В. Русанівського, Ф. де Соссюра,
М. Хомського, Л. Щерби та ін.), психологів і психолінгвістів (Б. Баєва,
І. Гальперіна, І. Зимньої, М. Жинкіна, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, О. Лурії,
Ч. Осгуда, Є. Пассова, Ж. Піаже та ін.), лінгводидактів (О. Біляєва,
Л. Варзацької, М. Вашуленка, Є. Голобородько, О. Горошкіної, Т. Донченко,
Т.Ладиженської, Л.Лосєвої, В.Мельничайка, Г.Михайловської, С.Карамана,
Л. Паламар, М. Пентилюк, І. Хом’як та ін.).
Російський мовознавець Ю. Караулов визначає мовну особистість як
сукупність здібностей і характеристик людини, що зумовлюють створення
та сприйняття нею мовленнєвих висловлювань [2, с.238].
Ми розділяємо думку вченого і вважаємо, що необхідно врахувати
знання, вміння і навички особистості. Які потрібні для словесного
вираження думки.
Єрмоленко С. вважає, що «мовна особистість» – це поєднання в особі
мовця його мовної компетенції, прагнення до творчого самовираження,
вільного, автоматичного здійснення різнобічної мовної діяльності [1, с.3-17].
М. Пентилюк визначає мовну особистість через призму лінгводидактики
як людину, яка «добре володіє системою лінгвістичних знань, продукує
мовну діяльність, має навички активної роботи зі словом, сприяє розвитку
мови [5, с.85]».
У сучасних умовах підготовки вчителя іноземної мови формування
умінь і навичок спілкування починається з вивчення лінгвістичної теорії
(особливості функціонування мовних одиниць, характеристики текстів,
особливості ситуації спілкування), через спостереження й аналіз функціонування
мовних категорій у конкретних текстах і до створення власних
висловлювань з урахуванням всіх особливостей комунікативної ситуації.
На лінгвістичній основі формується мовна компетентність, яка
ґрунтується на знаннях мовних одиниць, а також на уміннях та досвіді їх
використання в усному та писемному мовленні. Лінгвістичні засади
формування мовної особистості вчителя іноземної мови охоплюють всі рівні
іноземної мови як системи: фонетичний, морфологічний, синтаксичний,
стилістичний та інші. Знання лінгвістики необхідні студентам для розвитку
мовної, мовленнєвої, когнітивної та діяльнісної компетентності.
Домогтись
формування лінгвістичних мовних, мовленнєвих
і
комунікативних знань, усвідомленого застосування їх студентами у навчальних і
життєвих ситуаціях – одне з найважливіших завдань викладача. Важливу роль у
цьому процесі відіграє поєднання навчальної діяльності (формування мовних,
мовленнєвих умінь) із розвитком мислення. Рівень розвитку лінгвістичних
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здібностей та знань студентів характеризується рівнем сформованості знань і
здібностей до виявлення і встановлення внутрішніх закономірностей
мовленнєвих явищ, таких, як мова, мовлення і мовленнєве висловлювання.
Вважаємо, що мовні здібності студентів включають здатність до швидкого
сприйняття і переробки лінгвістичної інформації, що виявляється в логічному
мисленні у сфері фонетичних, лексичних, граматичних і стилістичних явищ;
швидке, змістове і функціональне узагальнення мовних одиниць і мовленнєвих
актів; розвиток активної вербальної пам’яті і збереження лінгвістичної
інформації; комунікативне чуття мови та комунікативної ситуації. Дидактичною
основою формування мовної особистості вчителя іноземної мови є
вдосконалення змісту фахових дисциплін.
Важливим чинником, що впливає на формування особистості вчителя є
його креативні якості, які забезпечують творчий стиль його мовленнєвої
поведінки, продуктивність та унікальність способів та результатів діяльності,
а також готовність до творчих конструктивних перетворень у різних сферах
життєдіяльності. На думку Л. Мацько, Л. Кравець важливими є такі креативні
якості особистості: інтелектуально-креативні (дивергентне мислення, інтуїція,
здатність до перетворень); мотиваційно-креативні (зацікавленність, потреба в
самореалізації, творча позиція); комунікативно-креативні (здатність
мотивувати творчість інших, акумулювати творчий досвід) [4, с.17-18].
Комбінація цих якостей є основою загального типу творчого фахівця.
Процес формування мовної особистості здійснюється шляхом послідовного
моделювання в навчальній діяльності змісту, формі умов професійної
діяльності фахівців за допомогою методів навчання, які проектують зміст
професійної діяльності.
Ефективними методами навчання є інтерактивні методи, сутність яких
зводиться до того, що навчальний процес відбувається за умов постійної,
активної взаємодії всіх студентів [3, с.32].
У сучасній лінгводидактиці вищої школи питання вибору оптимальних
форм роботи є актуальним.
Ми вважаємо, що мовна особистість – це високоосвічена людина, яка
володіє високим рівнем мовної, мовленнєвої спроможності, духовності та
культури і здатна втілювати їх у суспільну діяльність для досягнення
успішного та поставлених життєвих цілей.
Мовна особистість характеризується такими якостями як знання
лінгвістичних одиниць, необхідних для їх реалізації в усному та писемному
мовленню, знання предмета висловлювання, знання поведінки у процесі
спілкування та інше…
Мовна особистість – це комунікативно-компетентна людина, яка оперує
життєво необхідними знаннями, вміннями і навичками, які формуються на
основі концептуальних положень лінгводидактики, філософії, соціології,
лінгвістики, психології та ін…
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Ткаченко В.В.,
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Титаренко Н.В.,
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Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»,
Україна, м. Київ
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД – ЗАКЛАД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ
Створення і функціонування опорних шкіл в Україні – справа нова,
пов’язана із процесами реформування освітньої галузі, зокрема сегменту
загальної середньої освіти, та децентралізації, з одного боку. З іншого –
створенням мережі опорних шкіл (ОШ) держава, органи управління освітою
планують вирішити головну проблему освіти – забезпечення рівного доступу до
якісної освіти для всіх учнів навчальних закладів, розташованих передусім у
сільській місцевості.
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Для успішної реалізації проекту «Розбудова системи опорних шкіл в
Україні» важливо зважити усі «про» і «контра», проаналізувати й оцінити
ризики, визначити шляхи їх запобігання. Цій меті сприяє вивчення світового
досвіду функціонування опорних закладів, розповсюдження алгоритму
успішної діяльності новостворених опорних шкіл в Україні, отримання
надійних статистичних даних та актуальної інформації щодо ОШ.
Проведені Державною науковою установою «Інститут освітньої
аналітики» два етапи (жовтень 2016 р, квітень 2017 р.) моніторингового
дослідження щодо функціонування опорних шкіл дозволили виокремити
типові помилки і ризики, яких зазнали організатори опорних шкіл на місцях.
Наприклад, результати кореляційного аналізу дозволяють констатувати, що
навчальні заклади, що були реорганізовані в опорні школи до початку
нового 2016/2017 навчального року, значно поліпшили своє матеріальнотехнічне забезпечення у порівнянні із закладами, що утворилися пізніше.
Належне матеріально-технічне забезпечення опорних шкіл – один з
важливих чинників, що визначає ефективність їх функціонування і
доцільність відкриття. Відсутність передумов для організації комфортного
освітнього середовища позбавляє мотивації місцеву владу і громаду щодо
ініціювання створення ОШ. Прикладом цьому є відсутність опорних шкіл у
Закарпатській області. Під час обговорення доцільності їх створення у
Закарпатському регіоні головним аргументом «проти» висунуто відсутність
фінансування як на державному, так і на обласному рівні, що, за словами
очільників області, унеможливлює забезпечення максимально належних
умов для учнів, починаючи з підвозу з навколишніх населених пунктів і
завершуючи сучасним шкільним обладнанням. Саме через це процес
створення опорних закладів у регіоні було «заморожено».
За результатами проведеного дослідження та з урахуванням
міжнародного досвіду створення мережі опорних закладів було узагальнено
типові помилки і ризики, а також сформовано шляхи їх подолання (табл. 1).
Таблиця 1 – Типові помилки і ризики організації опорних шкіл і шляхи
їх подолання
Типові помилки і ризики
Відсутність стратегічної моделі розвитку
опорної школи на рівні держави
Невизначеність на рівні держави мети
функціонування опорної школи
Відсутність на рівні держави плану
управління інфраструктурою

Шляхи подолання
Розробка нормативно-правової бази
забезпечення функціонування системи
опорних шкіл
Комунікаційна стратегія держави
Налагодження транспортної системи. Для
цього створення системи геолокації шкіл
– визначення оптимальної відстані між
школами
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Продовження таблиці 1
Типові помилки і ризики
Недостатній рівень автономії навчальних
закладів, що підпорядковуються
місцевим органам управління освітою
Невизначеність джерел фінансування,
нераціональний розподіл коштів
Відсутність надійних статистичних
даних для здійснення аналізу і прогнозів
щодо оптимізації навчальних закладів
Відсутність інституту відкритих даних
щодо функціонування ОШ
Відсутність налагодженої системи
моніторингу діяльності опорних шкіл
Спротив громади створенню ОШ

Шляхи подолання
Перехід на державно-громадське
управління освітою
Налагодження системи збору та аналізу
статистичної інформації про джерела й
обсяги фінансування опорної школи
Удосконалення існуючих форм звітності.
Створення реєстру опорних шкіл
Налагодження на спільній інформаційній
платформі системи відкритих даних
Створення системи моніторингу
діяльності опорних шкіл (кількісні
показники/якісні характеристики)
Залучення батьків до формування
політики держави по опорних школах,
реалізації цієї політики на рівні місцевих
громад, ОТГ

Відповідно до державної політики децентралізації влади в Україні та
реформування загальної середньої освіти процес формування мережі
опорних шкіл активно продовжується. Саме тому запропоновані шляхи
подолання виявлених і узагальнених типових помилок і ризиків дозволять
щойно утвореним об’єднаним територіальним громадам, використавши
зазначені вище рекомендації, успішно реалізувати проект щодо створення
опорних шкіл.

Дмітрієва О.І.,
к.пед.н., доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
Україна, м. Кам’янець-Подільський
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ УЧНІВ
З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАКЛАДАХ
Одним із найбільш актуальних питань реформування системи
спеціальної освіти у сучасних умовах в Україні є інклюзивна модель
навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі, дітей із
порушеннями слуху. Такий процес зумовлений, з одного боку, прагненням
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батьків уникнути ізоляції своїх дітей від чуючих однолітків, з іншого –
поступовими змінами що відбуваються у суспільстві. Важливе значення
відіграє й той факт, що відповідно до світової статистики, порушення слуху –
одна з найбільш поширених патологій у новонароджених.
За даними Міністерства охорони здоров’я України, частота народження
дітей з порушеннями слуху становить 1-2 на тисячу новонароджених,
протягом перших трьох років життя такі порушення виявляються ще у 2-3
дітей з тисячі. Усього в Україні налічується близько 300 тисяч дітей і більше
1 мільйона дорослих з порушеннями слуху [4].
У статті висвітлені окремі аспекти організаційно-методичного
забезпечення навчально-виховного процесу цієї категорії учнів.
Важливим акцентом в організаційно-методичному забезпеченні навчальновиховного процесу учнів з порушеннями слуху в інклюзивному навчальному
закладі є, на нашу думку, мобілізація усіх зусиль батьків дитини, медиків,
сурдопедагогів, психологів, педагогів навчальних закладів задля допомоги
дитині з порушенням слуху бути активною, впевненою та щасливою.
Реальна ситуація потребує детального вивчення та розуміння того, що
немає жодної формули, що гарантувала б позитивний результат у реалізації
інклюзивної освіти дітей з порушеннями слуху. Проте, на нашу думку,
існують організаційно-методичні аспекти, забезпечення яких сприятиме
успішному впровадженню цього процесу.
Надзвичайно важливим є володіння необхідною інформацією про
інклюзивну освіту та усвідомлення відповідальності батьків дитини з
порушенням слуху, які обирають інклюзивну модель навчання для своєї
дитини. Батьки мають чітко усвідомлювати власний вибір, мотивувати його
і бути готовими до щоденної співпраці з педагогами загальноосвітнього
навчального закладу щодо розвитку, навчання, виховання та корекції
порушень розвитку їхньої дитини. Надати батькам дитини реальну та
вичерпну інформації про можливості організації інклюзивної освіти дитини
з порушенням слуху можуть фахівці інклюзивних ресурсних центрів.
Наступним важливим аспектом організаційно-методичного забезпечення
ефективності інклюзивної освіти дитини з порушенням слуху є готовність
до діяльності педагогів загальноосвітніх шкіл та усвідомлення ними власної
відповідальності у реалізації даного процесу. Зазвичай вони мають справу із
дітьми з типовим розвитком, у них відсутні спеціальні знання про
особливості розвитку даної категорії учнів, вони не володіють спеціальними
методиками викладання навчальних предметів тощо. Тому закономірним є
адекватне ставлення до посади «асистент вчителя», у даному випадку,
сурдопедагога, не з позиції «помічник вчителя», а з позиції саме того
фахівця, який володіє спеціальними знаннями, застосування яких у процесі
інклюзивного навчання дитини з порушенням слуху забезпечить успішну
адаптацію дитини у класі, у навчальному закладі, успішне оволодіння
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дитиною з порушенням слуху необхідних знань, умінь та навичок. Самі ж
педагоги загальноосвітнього навчального закладу мають бути готовими до
«формування специфічного набору знань, умінь та якостей» [3, с.20].
Важливе значення для правильного розуміння особливостей психічного
розвитку дітей з порушеннями слуху, для ефективної організації їх навчання
та виховання мають знання педагогами:
1) класифікації таких дітей;
2) характерних особливостей психічного розвитку дітей з порушеннями
слуху (зниження здатності до прийому, переробки, збереження та
використання інформації; труднощі словесного опосередковування;
уповільнення процесу формування понять);
3) закономірностей психічного розвитку дітей з порушеннями слуху [1].
Важливим
аспектом
організаційно-методичного
забезпечення
навчально-виховного процесу дитини з порушенням слуху є ставлення
адміністрації навчального закладу, її зацікавленість у тому, щоб на базі
навчального закладу, керівництво яким вона здійснює, було організоване
інклюзивне навчання дитини з порушенням слуху. Інклюзивна модель
передбачає, що школи заздалегідь мають бути готовими приймати різних
учнів з унікальними потребами, вітати їх, враховувати індивідуальні
відмінності в своїх педагогічних підходах, в організації шкільних заходів та
плануванні навчального процесу.
Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує проблема залучення до
вирішення долі дітей з порушеннями слуху державних службовців, які є
компетентними у питаннях корекційної освіти.
На сьогодні існують дослідження науковців, які вважають, що немає
обмежень для спільного навчання і виховання дітей з порушеннями слуху та
типовим розвитком, що ступінь порушення слуху не є визначальним у процесі
реабілітації, що індивідуальні навчальні програми, диференціація навчального
процесу та впровадження особистісно-орієнтованих технологій
мають
компенсувати відмінності у наявному рівні знань та інтелектуальному
розвитку [5,6]. Недостатній рівень володіння дитиною словесним мовленням
пропонується компенсувати послугами сурдоперекладача. Також існує думка,
що можливість сумісного навчання дітей з порушеннями слуху і чуючих
полягає у тому, щоб усі учасники навчально-виховного процесу (батьки,
педагоги, чуючі діти і дорослі, з якими співпрацює дитина з порушенням
слуху) вивчили національну жестову мову і використовували її під час
навчально-виховного процесу та в позаурочний час.
У літературі висвітлюється також позиція, згідно з якою дитина не
повинна залежати від бажання та здатності батьків допомагати їй у навчанні,
натомість освітня система має будуватися таким чином і надавати освітні
послуги у такому обсязі, щоб повною мірою забезпечити навчальні потреби
та реалізувати інтелектуальний потенціал дитини [2].
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Проте реалії сьогодення та практика роботи дають змогу зробити
висновок, що ефективне впровадження інклюзивної освіти дітей з
порушеннями слуху в Україні потребує обов’язкового організаційнометодичного забезпечення умов, описаних нами вище.
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ФОРМАТ ПРОВІДНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ
В пошуках національної ідеї визначна роль належить етнічній ідеї
«проводу» та «провідництва». Це ідея соціального концепту, якому досі
складно знайти порівняльні аналоги. Наше дослідження – перша наукова
розвідка щодо ментальних засад етнічних форм соціального управління. В
історичному минулому українського етносу важко віднайти конкретний час
появи слова «провід» у вжитку.
Наші пошуки вказують на те, що вперше термін «провід» використано
І.П. Котляревським в 1798 році в поемі «Енеїда».
Слово «провідник», «провідництво» активно вживалося в політичному,
соціальному та літературному лексиконі до кінця Другої світової війни. Але
потім воно набуло статусу «табу» через те, що ця дефініція активно
експуатувалася ОУН – УПА.
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови»
знаходимо: «Провід – організаторська діяльність кого-небудь, чого-небудь.
Те саме, що й керівництво. Провідник – той, хто пропагує які-небудь ідеї,
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погляди і т. ін. Той, хто реалізує ці ідеї, погляди і т. ін., втілює їх у життя.
Організатор, керівник чого-небудь. // Той, кому належить провідна, основна
роль у чому-небудь. // Те саме, що верховод. // Ватажок» [1].
Народний депутат України Юрій Романович Шухевич пише:
«Український провід – то незавершений пласт нашої історії та культури! Це
державницька ідея українського наріду, ідея розвитку та національного
становлення. На жаль, в ХХ ст. ця ідея писалася в схронах та криївках. До
неї, та її провідників була нетерпимість і гоніння» [2].
Професор В.Лунячек вважаєщ, що провідники змінювали не лише
освіту. Вони змінювали характер української цивілізації [3].
Англійський письменник Чарльз Персі Сноу застерігав, що здатність до
провідництва притаманна лише тим, у кого «майбутнє в крові»[4].
Ігор Богданов, Сергій Лисаков, Василь Крижко та Марк Елькін
визначають провідництво в освіті як креативну позапарадигмальну
діяльність суб’єкта (суб’єктів) освітньої системи з розширення її
теоретичного та прикладного поля на основі унікального авторського
бачення усвідомлених перспектив, що лежать за межами існуючої
нормативної реальності [5].
Дефініція «формат» розуміється як можливий спосіб внутрішньої
організації, за певних умов спосіб побудови і подачі, форма здійснення
провідницької діяльності. В менеджменті формат – це вид організаційної
діяльності, який визначається сукупністю формальних і змістовних ознак. Ці
ознаки вказують на конвенції, тобто домовленості провідника, учасників
проводу та стейкхолдерських груп соціального оточення (середовища) з
приводу ролей і особливостей програми сумісної дії. Формат включає спосіб
або форми спілкування, пропагування нових ідей та міру їх «прийняття»
кожним учасником проводу. Звісно, що формат передбачає і певні форми
корпоративної поведінки в проводі та способи реагування провідника на
порушення цих конвенцій.
Наразі відомо три формати провідницької діяльності:
1. Провідник: ініціює, пропагує, впливає і вчить.
2. Учасники проводу, учні, колеги: слухають, обирають, підтримують і
вчаться.
3. Партнери (провідник та учасники проводу): обмінюються синергіями
(особистісними, ідейними, професійними, корпоративними) на рівних.
У царині нашого дослідження провідництва як феномену ми розглядаємо
його формат чи масштаб в декількох вимірах. Важливим є масштаб претензій
(амбітності) провідника на потенціальні зміни в системі чи її структурах.
Масштаб проблемного поля для провідництва має бути в рази більшим
та соціально значущим ніж у лідера. Лідер веде до вирішення проблеми.
Провідник веде за горизонт, він проторює шлях сам. Він осяяний ідеєю,
незрозумілий сучасниками, він «несе свій хрест». Він приймає жертовний
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сан. Лідерство пов’язане із ситуативними змінами. Провідництво вирішує
глобальні, нові за сутністю проблеми.
Американський професор Томас Серджіованні відносить провідництво
до трансактивної діяльності. [6]
Ми визначаємо декілька рівнів (форматів) освітнього провідництва:
1. Провідники – це всі, хто знаходиться в «окопах», на передовій лінії
освіти. Це вчителі, викладачі...(проекція В. Андрущенка, Л. Гриневич).
Вони проводять лінію освітньої політики держави визначеної в законах,
директивах, програмах, стандартах і курикулумах. Це начебто нормативна,
рутинна діяльність. Проте в її царині народжуються ті, хто здатен до
креативу, творчості в межах методик викладання та успішної
самореалізації.
2. Провідники – первинна ланка управління освітніми установами
(школами, дошкільними та позашкільними навчальними закладами, училищ,
коледжів та університетів). Вони здійснюють «провід» освітніми закладами,
створюють їх імідж, тренди, бренди і корпоративну культуру в боротьбі за
конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.
3. Провідники – носії кардинальних змін засадничих основ системи
освіти. Якщо лідери (формальні і неформальні) гармонізують ці системи, то
провідники здійснюють вихід за межі нормативного, усталеного практикою.
Лідери є в кожному колективі, провідників мало навіть в межах
століття. Це найбільш жертовна категорія освітян.
4. Провідники – носії змін, які отримали визнання та умови для
реалізації (проводу) своїх ідей в освітніх і наукових установах. Це так звані
«унормовані» провідники, діяльність у них обмежена масштабами
авторської школи, колективу, наукових конференцій та видавництв.
5. Провідники – автори теорій, концепцій. Вони (провідники)
орієнтовані на їх запровадження в методологію освіти, «завоювання»
освітнього простору та прихильників.
6. Провідники – державні посадовці, які формують державну освітню
політику на рівні законів, директив, стандартів і здійснюють її провід.
7. Провідники – особистості, що проголошують глобальні зміни в
освітньому просторі сучасної людської цивілізації (Доповідь Ж. Делора в
ЮНЕСКО, доповіді Римського клубу, Педагогічна Конституція Європи...)
8. Мережеві провідники – виклик суспільства знань (knowledge society).
Не байдужі до долі освіти люди. Ті, хто вже має чи мав досвід проводу.
Амбітні працівники, що бажають реальних змін, але не мають доступу до
офіційних владних трибун.
Ми констатуємо, що вітчизняне дискурсивне поле з проблематики
провідництва ще не сформоване. Це змушує нас шукати нові, раніше не
увиразненні підходи щодо провідницької діяльності відомих вітчизняних
провідників.
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ПЕДАГОГІКА ТОЛЕРАНТНОСТІ
«Ваші ідеї мені глибоко осоружні,
але я віддам життя за право їх виголошувати!».
Ф.Вольтер

Мета: розкрити поняття «толерантність»; показати певні рівні
толерантної поведінки людини; розвивати адекватну самооцінку, вміння
аналізувати; приймати рішення; вибирати правильну позицію; виховувати
уважність до інших людей; встановлювати взаємини на доброзичливій
основі; сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне
спілкування та навичок толерантної поведінки, звичок; виховувати чуйність,
взаємоповагу, людяність, терпимість і небайдужість.
Форма проведення: педагогічні читання.
Обладнання: мультимедійний проектор, презентації, таблиці «Категорії
толерантності», «Критерії та показники толерантності», роздатковий
матеріал, «чарівна скринька думок», афоризми про толерантність.
Останнім часом слово «толерантність» набуло значної популярності.
Що означає словосполучення «толерантна людина»? Що таке толерантний
підхід? Чи так важливо бути толерантним? Як виховувати толерантність?
Автор матеріалу робить спробу відповісти на ці запитання під час проведення
педагогічних читань.
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(Викладач просить педагогів повернутися обличчям одне до одного та
потиснути одне одному руки. Після цього наголошує, що, мабуть, кожен
відчув тепло долонь колеги, адже це тепло їхніх сердець і душ.)
Досить часто в житті люди відчувають потребу в душевному спілкуванні,
підтримці, сприйнятті себе та інших такими, якими вони є насправді.
Погодьтеся, шановні колеги, що надзвичайно важливо вміти терпимо, з
розумінням, толерантно ставитися до поглядів, переконань, думок, традицій
інших людей. Ми живемо у складний і неспокійний час, а причини занепаду
нашої моралі ми пояснюємо, виправдовуємо економічною та екологічною
кризами, недоліками ринкових відносин тощо. Глобальні проблеми, що їх
має вирішувати людство, дедалі більше загострюються, а конфлікти стають
ще небезпечнішими, і тому зростає усвідомлення необхідності співпраці
людей і привабливість ідей толерантності.
16 листопада проголошено ЮНЕСКО Міжнародним Днем толерантності.
Свою терпимість, розуміння ми можемо виявляти по-різному, інакше
кажучи, на різних рівнях: відсторонено, без зайвої критики; витримано,
спокійно, вичікуючи компромісного для усіх варіанта; доброзичливо, дійсно
розуміючи мотиви поведінки людини, намагаючись допомогти в разі
необхідності.
Для того щоб досягти успіху в житті, не витрачати сили на конфлікти,
«побутові війни», доцільно сформувати в собі толерантність як рису характеру.
А тепер розглянемо визначення категорії «толерантності» за різними
джерелами (проекторна демонстрація).
Визначення категорії «толерантність»
*. Толерантність – це терпимість до сторонніх думок, вірувань, поведінки,
повага до будь-чого та будь-кого (Тлумачний словник).
*. Толерантність – здатність до визнання або фактичне визнання та повага
переконань і дій інших людей (Словник іншомовних слів).
*. Толерантність – це обов'язкова вимога у стосунках всіх активних
учасників суспільного життя, що усвідомлює необхідність упорядкованих
цивілізованих відносин як у межах держави, так і між державами (Політична
енциклопедія).
*. Толерантність – здатність чинити опір: стресам, шкідливим впливам
навколишнього середовища, лікам, роздратуванню поведінкою іншого індивіда
(Психологічний словник).
*. Толерантність – це терпимість до іншого роду поглядів, активна
позиція особистості, що є ознакою впевненості у собі, ознакою людини, яка не
боїться порівняння з іншою точкою зору. (Філософський енциклопедичний
словник).
Толерантність – це активна моральна позиція і психологічна готовність
до терпимості та взаєморозуміння між етнічними та соціальними групами,
та позитивної взаємодії з людьми іншої культури, національності, або
релігійного та соціального середовища.
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Існує багато висловлювань відомих людей про толерантність, тому ми
пропонуємо розділитися на три групи та висловити свої думки щодо кількох
тверджень.
Картка 1
Крапля терпіння коштує більше, ніж торба розуму
(датське приспів)
Картка 2
Побач себе в інших
(Платон)
Картка 3
Гідність людини полягає втому, щоб любити тих, хто її ображає.
(Марк Аврелій)

Ми ознайомилися із кількома визначеннями слова «толерантність» та
висловлюваннями про неї. Пропонується толерантність визначити як
терпимість до критики, протилежної думки, поведінки.
Виходячи з визначення поняття «толерантність», ми можемо визначити
основні критерії та їх показники (демонстрація таблиці «Критерії та
показники толерантності»)
Критерії

Показники

Стійкість особи – сформованість
соціально-моральних мотивів поведінки
особи у процесі взаємодії з людьми
інших соціальних груп

• емоційна стабільність;
• доброзичливість, ввічливість, терпіння;
• соціальна відповідальність;
• самостійність

Емпатія – адекватне уявлення про те, що
відбувається у внутрішньому світі іншої
особи

 чутливість

Дивергентність мислення – здатність
незвичайно вирішувати звичайні
проблеми, завдання (орієнтація на
пошук декількох варіантів розв'язання)
Мобільність поведінки –
здатність до швидкої зміни стратегії або
тактики з урахуванням обставин
Соціальна активність – готовність до
взаємодії в різних соціальних міжетнічних ситуаціях з метою досягнення
поставленої мети та формування
конструктивних відносин у суспільстві

партнера;
рівень співпереживання;
 чемність;
 здатність до релаксації
 відсутність стереотипів, забобонів;
 гнучкість мислення;
 критичність мислення
 високий

 відсутність

напруги у поведінці;
тривожності;
 комунікабельність;
 уміння знайти вихід із складної ситуації;
 автономність поведінки, динамізм
• соціальна самоідентифікація;
• соціальна адаптованість;
• креативність;
• соціальний оптимізм;
• ініціативність
 відсутність
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Виховання у дусі толерантності не обмежується засвоєнням понять
«толерантність» та «толерантна особистість».
Необхідно розвивати такі її складові, як емпатія, довіра, уявлення,
співчуття, співпереживання, розуміння суті «інакості», відокремленості від
інших.
Але, крім всього цього, в світі існують групи людей, які, з одного боку,
відображають різноманіття життя, але, з іншого боку, нерідко сприймаються
більшістю як антисоціальні явища. Злочинці, наркомани, представники
сексуальних меншин – всі ці люди, без сумніву, є "іншими" у нашому
суспільстві.
(Діалог з аудиторією)
• Як ставитися до них?
• Чи повинна толерантність бути безмежною, а ми терплячими та
поблажливими у таких випадках?
• У зв'язку з цим можлива ще одна позиція. Можна жити, як би не
помічаючи цих факторів, байдужо проходячи повз них. Чи буде подібне
ставлення толерантним? Або толерантним буде активна протидія їх
розповсюдженню? Таким чином, проблема меж толерантності – це ще і
питання про межі між толерантністю та байдужістю.
Наше з вами завдання – не просто навчити толерантній поведінці та
виробити загальну установу на прийняття іншого, а сформувати таку якість
особистості, котру можна зазначити як активна толерантність, формула якої:
розуміння + співпраця + дух партнерства (демонстрація формули).
Яка різниця між толерантною та інтолерантною особистостями?
Поділ людей на толерантних та інтолерантних є достатньо умовним.
Крайні позиції зустрічаються достатньо рідко. Кожна людина у своєму
житті здійснює як толерантні, так і інтолерантні вчинки. Проте схильність
поводити себе толерантно або інтолерантно може стати стійкою
особистісною рисою, що і дозволяє виявляти розбіжності між толерантною
та інтолерантною особистостями та характеризувати їх.
(Виноситься "чарівна скринька думок", з якої викладачі дістають і
зачитують ряд характеристик і ставлення до них як толерантної, так і
інтолерантної особистостей)
Перший викладач
Розуміння самого себе. Толерантні люди більше знають просвої
позитивні риси і недоліки. Критично ставлячись до себе, вони
необвинувачують у всіх своїх бідах оточуючих. Психологи виявили, що у
толерантної особистості значно більший розрив між "Я-ідеальним" (тобто
уявленням про те, ким би я хотів бути) і "Я-реальним"(уявлення про те, який
я є), ніж у інтолерантної людини (у якої я-ідеальний і я-реальний практично
співпадають). Толерантні люди краще знають самих себе, причому не тільки
свої позитивні риси, а й недоліки, тому менш задоволені собою.
58

Інтолерантна людина помічає в собі більше позитивного, ніж недоліків,
тому у всіх проблемах частіше звинувачує оточуючих.
Другий викладач
Захищеність. Інтолерантній людині важко жити, як у згоді з самим
собою, так і з іншими людьми. Він боїться свого соціального оточення і
навіть себе, своїх інстинктів. Над ним немов нависає відчуття постійної
загрози. Толерантна людина зазвичай почуває себе в безпеці. Тому вона не
намагається захищатися від інших людей і груп. Відсутність загрози або
впевненості, що її можна здолати - важлива умова формування толерантної
особистості.
Третій викладач
Відповідальність. Інтолерантна людина вважає, що дії, які
відбуваються, від неї не залежать. Вона непідвладна своїй долі. Вона
впевнена, наприклад, що багато речей пояснює астрологія. їй легше думати,
що щось відбувається поза її волі. (Студент отримав "2", тому що не його
день, бо так розташувалися зірки, - це доля. А не тому, що недостатньо
вивчив матеріал). Толерантні люди, напроти, впевнені, що доля залежить не
від розташування зірок, а від них самих. Толерантні люди не перекладають
відповідальність на інших, а несуть її самі. Інтолерантні намагаються зняти з
себе відповідальність за те, що відбувається з ними і навколо.
Четвертий викладач
Потреба у визначеності. Інтолерантні особи ділять світ на дві частини чорну та білу. Для них не існує полутонів, є тільки два сорти людей - погані
та гарні, тільки один правильний шлях у житті. Вони чітко ділять на "свої" і
"чужі" групи людей. Вони не можуть відноситися до чогось нейтрально, все,
що відбувається, або сприймають, або ні. Толерантна людина, напроти,
визнає світ в його багатогранності і готова вислухати будь-яку точку зору.
П'ятий викладач
Здатність до емпатії. Здатність до емпатії визначається як соціальна
чуттєвість, вміння давати правильне судження про інших людей, поставити
себе на місце іншого, бачити світ очима іншої людини.
Шостий викладач
Почуття гумору. Почуття гумору і здатнність шуткувати над собою важлива риса толерантної особистості. У того, хто може шуткувати над
собою, менша потреба відчувати перевагу над іншими.
Сьомий викладач
Авторитаризм. Інтолерантну особу влаштовує життя в упорядкованому
авторитарному суспільстві з сильною владою. Толерантна людина віддає
перевагу життю у вільному, демократичному суспільстві.
Висновок: таким чином, виділяють два шляхи розвитку особистості інтолерантний і толерантний.
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Навіщо потрібна толерантність?
Усі процеси, що відбуваються в суспільстві, повною мірою
відображаються на діяльності навчальних закладів. Це потребує від
педагогів, держави впровадження у практику роботи навчальних закладів
засад толерантної педагогіки, що розробляє методи, засоби терпимих,
доброзичливих, безконфліктних взаємин між людьми різних націй, рас,
політичних і релігійних поглядів, різного віку та матеріального й
культурного рівня.
Педагогічні умови впровадження ідеї педагогіки толерантності
Виховання представників молоді на ідеях толерантності, взаєморозуміння є
однією з актуальних проблем державної політики України, освіти та
педагогічної науки загалом. Реалізація цього завдання потребує активних
дій навчальних закладів, спрямованих на формування в молодого покоління
толерантності та виховання в її дусі.
Як виховувати толерантність?
Нині серед важливих чинників, що впливають на соціальний розвиток
молодої особистості, одне з пріоритетних місць належить сім'ї, її виховній
функції.
Саме в родині дитина вчиться поважати людей, дбати про рідних,
співчувати й виявляти милосердя до тих, хто переживає горе.
Сім'я має прищепити шанобливе ставлення до традицій, звичаїв,
обрядів, історії та культури свого народу.
Підбиття підсумків
Ідеї толерантності, толерантної педагогіки набувають дедалі більшого
визнання у сучасному світі, розглядаються як найдієвіший засіб досягнення
злагоди, миру між людьми в суспільстві та світі. У XXI ст. людство покладає
великі надії на педагогіку толерантності. Тож ця педагогіка має стати
надбанням кожного навчального закладу, кожного вчителя, майстра своєї
справи, вихователя, педагога, кожної сім'ї.
Оскільки виховання в наш час зосереджене в навчальному закладі, тому
саме на нього (учителя) лягає основний тягар відповідальності за подальшу
долю людства.
Успіхи у вихованні можливі лише за умови, коли у взаєминах між
учнями, педагогами і сім'єю запанують довіра, співпраця, доброзичливі,
щирі, гуманні взаємини, коли навчальний заклад і педагог подолають, відкинуть
вияви авторитаризму, покарань, конфліктів.
Освітяни повинні розуміти, що це мають бути наднові підходи, нова
ідеологія, в основі якої – ідея терпимості, ненасильства, злагоди. Організація
навчально-виховного процесу на ідеях толерантності допоможе створити
необхідні умови для всебічного й гармонійного розвитку творчої
особистості, життя в нових економічних умовах, з почуттям особистої
гідності й можливостями вдосконалюватися та самореалізовуватися.
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Україна, м. Ніжин
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ»
ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ
У філософському розумінні спосіб життя – це синтетична характеристика
сукупності типових видів життєдіяльності людей (індивідів та соціальних
утворень) у поєднанні з умовами життя суспільства. Спосіб життя охоплює
всі сфери суспільства: працю і побут, суспільне життя і культуру, поведінку
(стиль життя) людей та їх духовні цінності. Тобто, поведінка, або стиль
життя, є одним з найважливіших елементів способу життя в цілому, який не
може не впливати на здоров’я окремої особи або на здоров’я тих чи інших
соціальних груп населення [1,2].
Поведінка є однією з основних детермінант здоров’я, ступінь впливу
якої значно перевищує вплив багатьох інших детермінант. За визначенням
науковців, вона разом з біологією людини, медичною допомогою та
навколишнім середовищем відноситься до чотирьох основних чинників, що
визначають рівень здоров’я. Результати спеціальних досліджень,
проведених у 70-х роках у США з метою кількісної оцінки впливу різних
чинників на здоров’я виявили, що група чинників названих
„біхевіоральними” (поведінковими) постійно випереджувала інші [7].
Найважчі хвороби у розвинутих країнах у наш час пов’язані з
індивідуальними звичками, особливо постійними, які у сукупності часто
називають способом життя.
Звіт ВООЗ про здоров’я у світі 1995 р. підтверджує ці дані і свідчить,
що захворювання та стани, пов`язані із способом життя людини, є причиною
70-80% смертності у розвинутих країнах і приблизно 40% – в країнах, які
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розвиваються. Передбачається, що і в країнах, які розвиваються, ситуація
погіршуватиметься. Кількість захворювань, пов`язаних із способом життя,
зростатиме через те, що мають місце негативні зміни в харчуванні та
поведінці середнього класу. Розвиток цивілізації породжує такі зміни в
способі життя, які підвищують ступінь ризику виникнення так званих
„хвороб сучасної цивілізації”, що найбільш розповсюджені в індустріально
розвинутих країнах. Це, зокрема, захворювання серцево-судинної системи,
окремі типи онкологічних захворювань та ожиріння. Багато з них зумовлені
цілою низкою чинників [5, с.22-23].
Поведінкові чинники можуть бути як сприятливими, так і шкідливими
для здоров’я, що залежить від вибору способу життя конкретною особою.
Поведінка людини важлива для здоров’я, оскільки впливає на нього
безпосередньо через спосіб життя або опосередковано – через економічні чи
соціо-економічні умови, які, безперечно, є основною детермінантою
здоров’я. Щоб вплинути на поведінку людини, необхідні зусилля з боку
самої людини, сім’ї та суспільства.
З позицій викладеного розуміння феномена здоров’я людини походить
визначення поняття здорового способу життя (ЗСЖ): це все в людській
діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє
виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з
оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту [3,4].
Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер
здоров’я – фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них –
харчування (в тому числі споживання якісної питної води, необхідної
кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів,
спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість житла, умови для
пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на
території життєдіяльності), умови праці (безпека не тільки у фізичному, а й
психічному аспекті, наявність стимулів і умов професійного розвитку),
рухова активність (фізична культура і спорт, використання засобів
різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня
фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил після фізичних і
психічних навантажень) [3,4].
Для усвідомлення ЗСЖ важливі проінформованість і можливість
доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати
природний процес старіння, наявність належних екологічних умов, інших
складових ЗСЖ, що стосуються переважно не тільки фізичного і психічного,
а також соціального і духовного здоров’я.
Проблема формування здорового способу життя досить ретельно
висвітлюється
в
багатьох
соціально-філософських,
педагогічних,
соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика
набула у другій половині ХХ століття як у світі в цілому, так й в Україні.
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Тенденції розвитку країн колишнього Радянського Союзу протягом 8090-х років змусили суспільство по-новому поставитись до складових
здоров’я та формування здорового способу життя, зокрема молодого
покоління. Слід підкреслити, що цим питанням приділяють увагу різні
науки – медицина, гігієна, охорона здоров’я, екологія, педагогіка,
психологія, соціологія, фізична культура і валеологія. Формуванню
здорового способу життя в учнівської молоді, формуванню ціннісних
орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя, організації здорового способу
життя школярів, медико-біологічним та психолого-педагогічним основам
здорового способу життя, принципам формування здорового способу життя
молоді присвячені наукові праці та посібники [7]. У більшості шкіл
викладається курс валеології – наука про здоровий спосіб життя.
Наш підхід розглядає формування здорового способу життя молоді як
важливу складову молодіжної та соціальної державної політики. Втім, вона
передбачає: по-перше – вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя
та розробку методів оцінки здоров’я індивіда; по-друге – формування
свідомості та культури здорового способу життя; по-третє – розробку
методик навчання молоді здоровому способу життя; по-четверте –
впровадження соціальних програм культивування здорового способу життя
та збереження здоров’я; по-п’яте, – розробку та впровадження системи
скринінгу і моніторингу здорового способу життя молоді [6, с.35-38].
Ми акцентуємо увагу на формуванні здорового способу життя саме
молоді, оскільки саме у молоді роки відбувається сприйняття певних норм
та зразків поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення
потреб та мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, інтересів та уявлень.
Література
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загальної середньої та позашкільної освіти,
Державна наукова установа «Інституту освітньої аналітики»,
Дронь Т.О.,
провідний фахівець відділу статистики і аналітики
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти,
Державна наукова установа «Інституту освітньої аналітики»,
Україна, м. Київ
УСПІШНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ОСВІТНІ
ІНДИКАТОРИ)
Один з напрямів реформування загальної середньої освіти є
децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що
сприятиме реальній автономії школи [1]. Для ефективного управління
закладом освіти, як автономною структурою, керівник повинен бути в
першу чергу менеджером – ключовою фігурою, яка управляє розвитком
закладу, організовує і стимулює професійну діяльність педагогічних
працівників, сприяє формуванню культури організації педагогічної
діяльності, вивчає попит на освітню діяльність в регіоні, організовує та
забезпечує якість цієї діяльності. Натомість бачення стратегії розвитку й
прогнозування організації життєдіяльності закладу освіти в умовах
реформування загальної середньої освіти зумовлює необхідність врахування
найкращого світового досвіду й особливостей розвитку освіти в регіонах
України [2].
Під час розробки у 2016 році національних освітніх індикаторів
членами робочої групи враховувався міжнародний досвід створення системи
освітніх індикаторів таких як ОЕСР, ЮНЕСКО, ЄВРОСТАТ. Уведення в
дію розроблених освітніх індикаторів затверджене наказом Міністерства
освіт і науки України від 19.09.2016 р. № 1116. Наразі здійснюється їхня
поетапна візуалізація на сайті Інституту освітньої аналітики
(http://iea.gov.ua/indicators/). Для обчислення індикаторів використовується
статистична інформація, яку збирає Інститут освітньої аналітики в системі
ДІСО (державна інформаційна система освіти) (http://diso.gov.ua/) у вигляді
форм галузевої статистичної звітності, затверджених Державною службою
статистики України і Міністерством освіт і науки України. А саме, заклади
загальної середньої освіти в системі ДІСО заповнюють форми звітності ЗНЗ1 (звіт денного загальноосвітнього навчального закладу), ЗНЗ-2 (звіт
вечірньої(змінної) школи) та 83-РВК (звіт про чисельність і склад
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педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів). Далі,
також в системі ДІСО, цю інформацію узагальнюють районні, а потім
обласні відділи/управління освіти. Зібрана галузева статистична інформація
акумулюється в системі ДІСО.
Керівники закладів загальної середньої освіти, відповідальні особи і
керівники районних/обласних відділів/управлінь освіти мають доступ до
бази даних в системі. Це дозволяє, в першу чергу, керівникам закладів
освіти бачити й порівнювати показники індикаторів свого навчального
закладу з аналогічними показниками різних регіонів України, а саме, з
закладами загальної середньої освіти міст обласного значення, районів,
областей, об’єднаних територіальних громад.
Оскільки під час розробки переліку індикаторів за основу бралися
індикатори Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
для порівняння шкільних показників з міжнародними показниками, можна
скористатися щорічними збірниками “Education at a Glance. OECD
INDICATORS” цієї організації у галузі освіти. Вони доступні на сайті
організації http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance.
Отже, за даними своєї школи, які введені у форми статистичної
звітності в систему ДІСО, керівник закладу загальної середньої освіти
обчислює цікаві йому індикатори (їхній обрахунок наведено в наказі
Міністерства освіти і науки України від 19.09.2016 р. № 1116) і порівнює з
національними показниками, які наведені на сайті Інституту освітньої
аналітики http://iea.gov.ua/indicators/, або з міжнародними показниками,
наведеними в збірниках ОЕСР.
Обізнаність керівника як менеджера закладу загальної середньої освіти
у статистичних даних ефективності загальної середньої освіти дозволить
здійснювати свідоме прогнозування розвитку свого закладу освіти. Це, в
свою чергу сприятиме об’єктивному прийняттю управлінських рішень щодо
ефективного провадження освітньої діяльності з метою підвищення її якості.
На нашу думку, наразі керівники закладів загальної середньої освіти
особливу увагу мають звернути на формування навичок роботи з базами
відкритих даних. Це зумовлює необхідність формування вмінь аналізу і
використання галузевої статистичної інформації для прийняття
управлінських
рішень.
Що
дозволить
забезпечити
ефективне
функціонування закладу освіти у поточному навчальному році і сформувати
стратегію його розвитку на майбутню перспективу.
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ПРАКТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Реформи в системі вищої освіти України спрямовані зокрема і на
забезпечення якості освітнього процесу в закладах вищої освіти (ЗВО).
Дієвим інструментом для цього є внутрішня система забезпечення якості
освіти, яка передбачає «забезпечення дотримання академічної доброчесності
працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому
числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату» [1]. Зазначену вище
поправку до Закону України «Про вищу освіту було внесено ухваленим у
вересні цього року рамковим Законом України «Про освіту» [2].
Уведення поняття академічної доброчесності в законодавчу сферу
освіти лише прискорить зміни, що вже розпочалися в українських вишах у
цьому контексті. Підтвердженням цьому є результати проведеного
Інститутом освітньої аналітики в 2016 році комплексного дослідження, яке
дозволило окреслити наявну ситуацію і визначити заклади вищої освіти, що
вже мають досвід уведення у свою діяльність основних практик сприяння
академічній доброчесності.
Об’єктом проведеного Інститутом дослідження стали університети,
академії й інститути, підпорядковані Міністерству освіти і науки України
(МОН) та Міністерству охорони здоров’я України. У межах дослідження
здійснено огляд сайтів 172 вишів на наявність кодексів честі студента,
етичного кодексу викладача або їх аналогів (лише для ЗВО,
підпорядкованих МОН) і положень щодо протидії плагіату (за цим
показником досліджено сайти 206 ЗВО). Також було проведено
стандартизоване опитування (реалізоване за допомогою ресурсу Google
Forms) щодо існуючих практик сприяння академічній доброчесності, участь
у якому взяли 139 представників адміністрацій вишів.
Проведене дослідження дозволило сформулювати такі висновки:
– кодекси честі студента або його аналоги виявлено на сайтах 27 ЗВО (що
становить 15,5% досліджених сайтів) та на сайтах 19 ЗВО – етичні кодекси
викладача або його аналоги (11%);
– окреме положення протидії плагіату чи його аналог виявлено на сайтах 26
вишів (13%); на сайтах 9 ЗВО (4%) дане положення є складовою іншого
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документа; для 18 вишів (8,7 %) правила перевірки на плагіат затверджені
редакціями наукових журналів для подання робіт на публікацію. Варто
зауважити, що лише у 25 ЗВО в оприлюднених положеннях про плагіат
наведено приклади програм і сервісів, за допомогою яких можна здійснити
перевірку;
– за результатами опитування представників адміністрації вишів,
кодекси честі студента у відкритому доступі мають 26 ЗВО, у закритому
доступі або в паперовому вигляді – 6 ЗВО; етичні кодекси викладача в
публічному доступі у 23 ЗВО, у закритому доступі або в паперовому вигляді
у 5 ЗВО; окремі нормативні документи щодо протидії плагіату у відкритому
доступі мають 18 вишів, у закритому доступі або в паперовому вигляді – 11
ЗВО, ще у 9 ЗВО процедури для запобігання та протидії плагіату є
складовою іншого документа.
Разом з тим наявність нормативних документів ще не вказує на їх
якість, оскільки усі виявлені документи відрізняються за обсягом, формою
та змістом. З огляду на це було проведено контент-аналіз кодексів. Так,
умовно за формою загалом кодекси ми поділили на повноцінні документи
(складаються з кількох розділів, преамбули, достатньо деталізовані);
брошури (складаються з 2-3 текстових частин і містять загальні
твердження); прості короткі переліки (стислий виклад переважно одним
абзацом, на кшталт присяги); розділ в іншому нормативному документі
(складається з 2-3 текстових частин). Лише у 14 ЗВО кодекс честі студента
чи його аналог з іншою назвою і в 11 ЗВО етичний кодекс викладача чи його
аналог представлено у вигляді повноцінного документа, при цьому в 6
вишах це спільний документ, норми якого поширюються на всіх
представників академічної спільноти закладу.
Здійснений контент-аналіз дозволив констатувати, що в існуючих
кодексах честі студента чи їх аналогах більшу увагу приділено загальним
принципам, меншу – вимогам щодо самостійності виконання завдань і зовсім
мало – принципам поваги до авторського права. Проаналізовані етичні
кодекси викладача більше, ніж кодекси честі студента та їх аналоги насичені
загальними принципами доброчесності. Також варто відзначити в цих
документах популярність тез про повагу до учасників освітнього процесу,
зокрема толерантність та неупередженість при оцінюванні рівня знань. Проте
визначення ключових понять наявні менше ніж у половині етичних кодексів
викладача, а принципи контролю та пропагування академічної чесності майже
так само непопулярні, як і тези щодо поваги до авторського права.
За відповідями представників адміністрацій ЗВО, у понад 60 % вишів
практикується автоматизована перевірка робіт на плагіат, найбільш
популярними програмами для перевірки на плагіат є Etxt.ru; Advego
Plagiatus; Anti-Plagiarism (розробка Хмельницького національного
університету), а відповідальність за перевірку робіт на плагіат покладено на
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наукових керівників та кафедри; у випадку публікацій – на видавничий
відділ. Перевірку проходять передусім магістерські дипломні роботи, на
другому місці – кандидатські, на третьому – бакалаврські дипломні роботи.
Проте здебільшого випадки виявлення плагіату закінчуються вживанням
«м’яких заходів» щодо порушників, а саме: повернення роботи виконавцю і
зарахування переробленої роботи після повторного подання; усними
зауваженнями. Серед найбільш поширених практик упередження плагіату
респонденти зазначили проведення інформаційної роботи зі студентами.
Таким чином, проведене дослідження дозволило узагальнити досвід
запровадження практик академічної доброчесності, наявний в українських
вишах. Це дозволило з огляду на прийняття Закону України «Про освіту» і
внесення змін до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» окреслити
потребу в подальшому поширенні серед академічної громади принципів
доброчесності як необхідної складової внутрішньої системи забезпечення
якості освіти.
Література
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Шайнер А.І.,
к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов
Національного університету «Львівська політехніка»,
Вільховченко Н.П.,
к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов
Національного університету «Львівська політехніка»,
Україна, м. Львів
ПРЕСТИЖ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У сучасному світі знання іноземної мови є складовим компонентом
входження України у Європейську Спільноту. Розвиток мобільності освіти
порушує вимоги до рівня іншомовної підготовки фахівців, які мали б
високий професійний рівень, були конкурентоспроможними на сучасному
ринку праці. На цьому етапі розвитку науки, культури та техніки саме
знання англійської мови є обов’язковим для фахівця будь-якого профілю.
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Тому у сучасному інженерному професійному суспільстві зросла суттєва
роль іншомовної підготовки студентів. Згідно зі стандартом дисципліни
«Англійська мова» у технічному виші має носити комунікативний та
професійно-орієнтований характер.
Для успішної діяльності підприємства на міжнародному ринку,
запорукою кар’єрного росту виступає високий рівень лінгвістичної
підготовки фахівців різних галузей. Саме володіння англійською мовою
стало обов’язковою характеристикою сучасного фахівця, що потребує
суттєвих якісних змін в організації навчального процесу викладання
іноземних мов. Згідно Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту",
Концепції мовної освіти України та інших офіційних нормативно-правових
документів держави, іноземна мова у ВТНЗ в останній час перетворилася із
допоміжної дисципліни, яка лише сприяла оволодінню знаннями за фахом, в
засіб професійної реалізації сучасної особистості. У результаті інтеграції
України у європейський та світовий освітній простір та розширення
міжнародних, економічних та культурних зв’язків виникло нове бачення
основної мети, назріла необхідність виділення ефективних методик
вивчення та навчання іноземних мов у ВНЗ, що також являє собою
необхідність підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців.
Результатом багаторічної плідної праці ряду науковців під керівництвом
Ради Європи стали лінгводидактичні засади вивчення європейських мов у
контексті до навчання іноземних мов у ВТНЗ. Впровадження основних його
принципів в практику навчання іноземних мов було здійснено з метою
збереження і збагачення багатої мовної і культурної спадщини різних народів
для інтенсивного обміну науково-технічною інформацією, досягненнями в
галузі культури, підвищення мобільності людей.
У сучасних дослідженнях іншомовну комунікативну компетентність
тлумачать як необхідний людині рівень сформованості досвіду
міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в суспільстві з
огляду на власні здібності й соціальний статус [2, с.13]. Особливості
викладання іноземних мов у технічному ВНЗ досліджувались вітчизняними
та зарубіжними педагогами та науковцями. Роль професійно-орієнтованого
навчання іноземної мови досліджується в роботах Л. Алєксєєвої,
П. Образцова, Н. Шишкиної та ін. Розвитку вмінь мовленнєвої діяльності
присвячені роботи Д. Булатової, Ч. Джаннузі, П. Дуан та ін. Методи
організації самостійної роботи вивчені в працях С. Архангельського,
В. Горової, А. Харрабі.
Необхідно
зауважити,
що
в
процесі
навчання
повинні
використовуватися сучасні дидактичні принципи наочності, аудіо- та
мультимедійні засоби. Беручи до уваги систему вправ, що передують
усному мовленню, викладач повинен пам’ятати про їхню загальну побудову
та рівень складності. Працюючи в технічному виші, викладач іноземної
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мови зобов’язаний бути проінформованим про особливості наукових і
спеціалізованих текстів з відповідної спеціальності та поступово
впроваджувати їх у навчальний процес.
Важливим фактором є те, що студенти технічних вишів виявляють
зацікавленість і готовність до подолання труднощів вивчення іноземних
мов, розуміють важливість лінгвістичної компетенції. Основними мотивами
для вивчення іноземної мови є подальше навчання в магістратурі та
аспірантурі, спілкування з іноземцями за кордоном, майбутнє
працевлаштування [4; с.233]. Зміни в навчанні іноземної мови повинні
починатись із виховання мотивованого студента європейського зразка.
Особлива увага повинна приділятись самостійній роботі, а також створенню
навчальних комплексів фахового спрямування відповідно до вимог
сучасного суспільства. Необхідно вдосконалити роль викладача в
навчальному процесі, а також внести зміни у процес педагогічної діяльності.
У загальній стратегії навчання іноземних мов у ВНЗ передбачена
вимога щодо розвитку іншомовної комунікативної компетенції в різних
сферах спілкування. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти
визначають основні напрями підготовки студентів ВНЗ як майбутніх
фахівців, що передбачає досягнення студентами достатнього рівня
іншомовної комунікативної компетенції у сферах загальної та професійної
комунікації [3, c.14].
Через всезростаючу роль англійської мови перед викладачами та
студентами технічних вищих навчальних закладів стоїть проблема
обмеженої кількості годин, виділеної на вивчення іноземної мови. Саме
тому повинні використовуватися методи та технології навчання,
застосування яких сприятиме раціональному використанню часу
відведеному на проведення практичних занять та самостійної роботи
студентів. Тільки орієнтоване навчання відповідає вимогам сучасного життя
та сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця.
Багато вчених ставлять під сумнів твердження, що оволодіння
іноземною мовою як формально-мовною системою чи сукупністю засобів,
необхідних для спілкування, представляють собою основну і навіть єдину
суть процесу навчання. Тому комунікативна направленість повинна бути
основоположною в процесі викладання іноземної мови, оскільки вона
спрямована на спілкування з іншою людиною.
Традиційно навчання іноземній мові в немовному вузі було більш
орієнтоване на читання, переклад та розуміння спеціалізованих,
професійних текстів, а також вивчення наукового стилю. Зараз необхідно
акцентувати увагу на розвиток навичок мовлення на професійно-орієнтовані
теми та ведення наукових дискусій [1, с.136-139].
Таким чином, сучасна методика викладання іноземної мови – це гнучке
інформаційно-навчальне середовище. При активному використанні
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сучасних педагогічних технологій в процесі навчання іноземної мови
студентів немовних спеціальностей дає позитивний результат на засвоєння
та використання іноземної мови майбутніми фахівцями в їхній професійній
сфері. Необхідно наголосити, що для викладача XXI століття важливим
елементом є постійне вдосконалювання власних знання щодо інноваційних
методів навчання іноземних мов, впроваджувати у власну педагогічну
практику новітні освітні концепції.
А метою навчання іноземної мови у ВТНЗ є як засобом комунікації, так
і набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності для
успішного виконання подальшої професійної діяльності.
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Інноваційні технології в освіті
Герлянд Т.М.,
к.пед.н., ст. науковий співробітник лабораторії технологій професійного
навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України,
Україна, м. Київ
ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ПТНЗ
Проектна технологія навчання являє собою сукупність дослідницьких,
пошукових, проблемних методів. Особливо активно він використовується у
професійно-навчальних закладах (ПТНЗ). Відповідно до вимог проект
реалізовує діяльнісний підхід, який передбачає відмову від репродуктивних
форм роботи на користь активного включення учнів в самостійну
пізнавальну діяльність.
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Включення до навчального процесу завдань подібного типу дозволяє
викладачу, адміністрації ПТНЗ системно відстежувати шляхи становлення,
насамперед, способів роботи і способів дій учнів у нестандартних ситуаціях
поза конкретного (окремого) навчального предмета або окремої теми, тобто
здійснювати моніторинг формування навчальної діяльності учнів. Слід
також зазначити, що регулярне використання таких завдань сприяє
підвищенню їхнього пізнавального інтересу [1, c.67].
У аграрних ПТНЗ склалася практика комбінованого вивчення як
промислового, сервісного, так і сільськогосподарського виробництв. Для
учнів, з урахуванням сезонності робіт у сільському господарстві,
створюються комплексні програми проектів, що включають розділи з
агротехнологій, а також базові та інваріантні розділи аграрного
спрямування. Комплексний навчальний план їх складається з урахуванням
сільськогосподарських робіт у конкретному регіоні.
У зв’язку з перерозподілом часу між зазначеними розділами в
комбінованих програмах проектів зменшується обсяг і складність практичних
робіт зі збереженням усіх інформаційних складових мінімуму змісту навчання.
Пріоритетними методами є вправи, лабораторно-практичні, практичні
роботи, участь в олімпіадах, конкурсах, шкільних конференціях,
дослідницьких роботах на ділянці.
Особистісними, метапредметними і предметними результами освоєння
проекту є формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок,
універсальних способів діяльності та ключових компетентностей.
Особистісними результатами освоєння учнями проекту аграрного
спрямування є:
– формування цілісного світогляду, відповідного сучасному рівню
розвитку аграрної освіти;
– прояв пізнавальної активності у галузі аграрної освіти;
– формування відповідального ставлення до навчання, готовності й
здатності до саморозвитку та самоосвіти на основі мотивації до навчання і
пізнання; оволодіння елементами організації розумової та фізичної праці;
– розвиток працьовитості і відповідальності за результати своєї
діяльності, бажання вчитися для задоволення перспективних потреб;
– усвідомлений вибору і побудови подальшої індивідуальної траєкторії
освіти на базі усвідомленого орієнтування у світі професій і професійних
переваг з урахуванням стійких пізнавальних інтересів, формування
шанобливого ставлення до праці аграрія;
– формування основ екологічної культури, що відповідає сучасному
рівню екологічного мислення;
– формування дбайливого ставлення до природних і господарських
ресурсів свого регіону;
– розвиток естетичної свідомості, творчої діяльності естетичного характеру.
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Отже, підсумовуючи вищезазначене, для того щоб правильно
організувати самостійну роботу над проектом аграрного спрямування,
важливо враховувати такі особливості: обов’язково попередньо планувати
всі самостійні заняття на ділянці; проводити ґрунтовну роботу над
змістовною частиною проекту; важлива також систематичність одержуваних
знань; періодичний самоконтроль.
Для того щоб проект був результативним, повинні бути дотримані певні
педагогічні умови: присутність позитивної мотивації в учнів; точна
постановка цілей і завдань, конкретизація шляхів їх вирішення; визначення
педагогом варіанту звіту, його обсягу, форми і часу подання; вибір
консультативної допомоги, підбір критеріїв оцінювання [2, c.104].
Розглянуті особливості використання проектної технології аграрного
спрямування, звісно, не вичерпує всіх аспектів цієї проблематики.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у створенні навчальнометодичного забезпечення щодо використання проектних технологій
навчання майбутніх аграріїв; розробленні цілісної системи їх використання
у навчально-виробничому процесі аграрного ПТНЗ; формування готовності
у педагогів інших напрямів підготовки та спеціальностей використовувати
цю технологію у власній роботі.
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ВИВЧЕННЯ
ІСТОРИЧНИХ ПЕРСОНАЛІЙ
Cogito ergo sum (мислю, отже існую)
Р. Декарт

Одна з найважливіших тенденцій розвитку сучасної науки – орієнтація
на людину, «людиновимірність» науки. Справа в тому, що проблема
людини, її ролі й місця у сучасному світі нині стала не лише актуальною
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теоретичною, але і гострою соціальною проблемою, що зачіпає основи
людського буття [8, с.368].
Нове суспільство – суспільство майбутнього – висуває нові вимоги до
освіти. «Технології завтрашнього дня, – зазначав англійський філософфутуролог О.Тоффлер, – потребують не мільйонів поверхово начитаних
людей, готових працювати в унісон на безкінечних монотонних роботах, не
людей, котрі виконують накази не моргнувши оком, усвідомлюючи, «що
ціна хліба – це механічне підкорення владі», але людей, котрі можуть
приймати критичні рішення, котрі можуть знаходити свій шлях у новому
оточенні, котрі достатньо швидко встановлюють нові стосунки у реальності,
що швидко змінюється». Реалізація нових завдань освіти потребує нових
підходів, звернення до особистості учня з її потребами та інтересами. Такий
підхід у педагогічній літературі дістав назву гуманістичного або
пошукового, в основу якого покладено метафору – сприйняття навчального
процесу як вільного зростання, розвитку живої істоти. Відповідно до нього
основним завданням учителя є сприяння активізації пізнавальної активності
учнів, створення умов для їх самонавчання [2, с.5].
Однією із найбільш оптимальних форм організації діяльності учнів на
уроках історії у напрямку активізації пізнавальної активності та формуванню
навичок критичного мислення є лабораторно-практичні роботи.
Лабораторно-практична
робота
не
може
охоплювати
всю
багатогранність історичного розвитку, тому, звичайно, йдеться лише про
вивчення якоїсь події, історичної постаті, позиції певного діяча щодо події,
загальних рис якогось явища тощо. Відтак метою лабораторно-практичних
робіт є не стільки вивчення певної навчальної теми за допомогою
історичних джерел, скільки розвиток певних здібностей, умінь і навичок,
пізнавальної активності та самостійності учнів.
Істотними ознаками лабораторно-практичних робіт з історії є висока
ступінь самостійності учнів у процесі їх виконання; менший, ніж звичайно,
контроль з боку вчителя, який тільки коригує готові висновки під час усної
відповіді й при потребі надає учням загальні консультації; відсутність
чіткого розмежування використовуваних елементів лабораторних і
практичних занять [2, с.12].
Проілюструємо окремі елементи проведення лабораторно-практичних
робіт з курсу всесвітньої історії на прикладі вивчення постаті Людовика
ХVІІІ (1755 – 1824 рр.), короля Франції (з 1814 р.) з династії Бурбонів.
Доцільним є використання інформаційних карток, що сприятимуть
злагодженій організації роботи учнів. Наприклад:
Інформаційна картка №1. Людовик ХVІІІ ретельно вивчав історію своєї
країни й свого роду з тим, щоб персоніфікувати в собі епохи правлінь,
королів, велич свого роду і нагадати колись Франції, нагадати через самого
лише себе, всі видатні приклади або принаймні спогади про свій рід [6, с.92].
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Інформаційна картка №2. Нав’язлива ідея величі, стародавності,
достоїнства, величності його роду давала Людовику ХVІІІ справжню владу.
Усі відчували його владу; навіть самі генерали Бонапарта зізнавалися в
цьому: їх більше лякав цей старий безсилий чоловік, ніж страшний
властитель, який командував ними в сотнях битв. У Парижі, коли Людовик
ХVІІІ ушановував монархів-переможців, запрошуючи до свого столу, він
безцеремонно проходив першим перед цими вінценосцями, чиї вояки
розбили табір у дворі Лувра; він ставився до них як до васалів, які лише
виконали свій обов’язок, привівши воїнів своєму сюзеренові. Непорушна
віра Людовика ХVІІІ в його сан – ось та реальна сила, яка повернула йому
скіпетр; саме ця віра двічі клала на нього корону, в яку не вірила Європа й
не бажала заради неї виснажувати свої народи й скарби. Вигнанець без
війська наближався до кінця всіх битв, які він не давав. Людовик ХVІІІ був
утілено легітимністю; вона зникла з-перед очей, коли його не стало [6, с.93].
Інформаційна картка №3. Людовик ХVІІІ є також монарх, «що діє в
тіні». Він має численні нитки й мережі інформаторів. Його агенти розкидані
по всій Європі – у Римі, Відні, Берліні, Палермо, Лондоні й СанктПетербурзі. Найбільше його агентство знаходиться в Парижі й діє там під
орудою абата Бротьє та графа Антреге… Усі ці агенти давали йому змогу
принаймні до 1804 р., коли припинилися перші регулярні контакти завдяки
вправності поліції Бонапарта, бути в курсі справ щодо розвитку ситуації у
Франції, а також, за нагоди, керувати дуже ефективними кампаніями на
користь поміркованої королівської влади, як це було в 1797 р. [6, с.91].
Інформаційна картка №4. Якщо інтелект його був «на висоті
обставин», його характер був менший за його справи. Він був реалістом і
вмів пристосовуватися до подій завдяки своєму особистому талантові. Це
був монарх штибу Монтеск’є, який у знаменитому діалозі «Сулла і Євфрат»
писав: «Хай Господь береже нас від великих людей. Щастя, що небо
позбавило рід людський від великої кількості таких людей, як ви. Ми
народжені для буденного, і нас гнітять люди вищого розуму. Якщо хтось
має стояти над людством, це коштує надто дорого всій решті [6, с.94].
Інформаційна картка №5. Він жорстоко розправився з прихильниками
Наполеона, які підтримували його впродовж «ста днів». Проте король був
змушений зберегти Конституцію 1814 р., що гарантувала недоторканність
приватної власності, навіть набутої в роки революції, зокрема відібраних у
церкви й емігрантів земель. Політична влада в країні перейшла до старої
феодальної аристократії [4, с. 314]
Інформаційна картка №6. Серед заарештованих, розстріляних або
засуджених до тривалого тюремного ув’язнення було багато офіцерів і генералів,
які віддано служили свої батьківщині. Маршал Брюн став жертвою самосуду в
Авіньйоні, маршал Ней був розстріляний за вироком верховного суду, маршал
Бертьє покінчив життя самогубством. Військові суди і надзвичайні трибунали
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загалом винесли 10 тис. звинувачувальних вироків. З армії були звільнені
видатні воєначальник (маршали Даву, Массена, Сульт та ін.), яких побоювалися
генерали коаліції.
«Чистка» була проведена і в цивільній адміністрації. Загальна кількість
звільнених зі служби чиновників досягла 100 тис. «Чистка» стосувалася
також і наукових установ. Відомий художник Давид, видатний математик
Монж та 19 інших діячів науки і мистецтва були виключені за політичними
мотивами з Академії…
Надзвичайно реакційною за своїм складом виявилася новообрана
палата депутатів. Із 388 її членів 235, тобто майже дві третини, були
великими поміщиками, вихідцями зі старих дворянських родів. Майже всі
вони належали до партії ультрароялістів [5, с.178-179].
Інформаційна картка №7. Одначе реставрація монархії не означала
відновлення абсолютизму. Рішення Віденського конгресу зобов’язували
Людовика ХVІІІ запровадити Конституцію. Згідно з «Хартією 1814 р.», як її
називали, Франція ставала конституційною монархією, щоправда, з
величезними повноваженнями короля. Король мав право законодавчої
ініціативи. У закон її перетворював двопалатний Законодавчий корпус. Його
першу палату (палату перів) призначав король, друга палата обиралася на
основі дуже високого вікового та майнового цензу. Право голосу у Франції
мали лише 80 – 100 тис. осіб [3, с.66].
Перед початком роботи з інформаційними картками, учні отримують
план-характеристику історичної особи наступного змісту: 1) Історичні умови і
вплив суспільного середовища на формування поглядів. Життєві цілі людини.
2) Риси характеру особи, їх залежність від виховання, ідеалів суспільства того
часу. Якості особистості, які допомагали або перешкоджали досягненню мети
й вирішенню історичних завдань, висунутих тогочасним суспільством. 3)
Зв’язок між цілями і можливостями діяльності. 4) Засоби, що застосовувалися
для досягнення мети. 5) Значення і роль в історії за результатами діяльності,
значенням для певної людської спільності (племені, народу), впливом на
подальший перебіг подій, впливом його прикладу на інших людей. 6) Власне
ставлення до історичної особи з урахуванням цілей, мотивів, засобів і
результатів досягнення мети з погляду людини того часу [1, с.104].
Висновки. Формування гармонійно розвиненої, творчої особистості потребує
«особистісної» переорієнтації, трансформації всього навчально-виховного
процесу в системі освіти. Це можливо за умови, коли педагоги добре розуміють
природу, побудову і закономірності розвитку особистості, орієнтуватимуться у
своїй практичній роботі на систему її психічних властивостей, володітимуть на
рівні психолого-педагогічної майстерності засобами організації системи
навчально-виховних діяльностей, через які формуються необхідні властивості
особистості [7, с.175-176]. Саме організація та проведення лабораторнопрактичних робіт з історії є одним з головних складників такої трансформації у
напрямку розвитку критичного мислення учнів.
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РОЛЬ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В сучасному світі закономірно постає питання про нову систему освіти
студентів вищих навчальних закладів, яка б створила умови для повноцінного
фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку особистості
студента та виховання його здатності будувати демократичну державу.
На даному етапі необхідною є підготовка кваліфікованих робітників
відповідного рівня та профілю, конкурентоздатних на ринку праці,
компетентних, відповідальних, які вільно володіють своєю професією та
можуть орієнтуватися у суміжних галузях діяльності, здатних до ефективної
праці за спеціальністю на рівні світових стандартів.
З даною метою система освіти України повинна перейти в особливий
інноваційний режим розвитку, в якому необхідно зберегти кращі традиції
вітчизняної освіти та одночасно врахувати світові тенденції розвитку
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освітніх систем, співставляти нашу освіту зі світовими нормами та
стандартами.
За сучасних умов реформування освіти триває активний пошук
інноваційних підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців. Це
актуалізує значущість проектної технології, спрямованої на активізацію
навчальної діяльності студентів через дослідження проблемної ситуації та
визначення засобів її вирішення.
Сутність методу проекту перш за все полягає у стимулюванні інтересу
студентів до надбання нових знань, умінь та навичок, через участь у
проектній діяльності, тому даний метод навчання все більш широко
використовується у навчальній діяльності студентів вищих медичних
навчальних закладів для розвитку їх творчих здібностей, пізнавальної
активності та самостійності студентів.
Результати дослідження.
З метою дослідження ефективності застосування методу проектів в
навчальному процесі вищих медичних навчальних закладів було проведено
порівняльне дослідження навчання за даним методом під час практичносемінарських занять з медсестринства в інфектології студентів 4-го курсу
спеціалізації «Сестринська справа» Чернівецького медичного коледжу
Буковинського державного медичного університету.
У дослідженні взяли участь 12 студентів, які працювали на практичносемінарських заняттях за методом проектів. Контрольну групу становили 22
студенти, які займалися на заняттях за класичною навчальною методикою.
Студенти дослідної групи самостійно обирали тематику проектів з нижче
наведених – «Шигельоз», «Сальмонельоз», «Вірусні гепатити», «Чума»,
«Ботулізм», «Малярія», «Сказ», «Сибірка», «ВІЛ-інфекція», «Грип»,
«Дифтерія», «Правець».
Студенти дослідної групи працювали над проектами у декілька
послідовних етапи :
1. Розробка проектного завдання
2. Реалізація проекту
3. Оформлення результатів
4. Презентація та захист проекту
5. Рефлексія
Робота починалася з процесу розгляду викладача та студента завдання
проекту, а саме – постановки мети, завдання та проблеми, яку необхідно
студенту вирішити у процесі роботи.
Після цього студенти розпочинали етап реалізації проекту, який
включав проектування суті питання, аналіз теоретичних положень та
емпіричних фактів, розробку гіпотези дослідження.
Наступним етапом діяльності студентів був етап моделювання –
побудова моделі процесу освоєння тематики проекту.
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Закінчувалося виконання проекту етапом емпіричного дослідження,
тобто здійснювалася розробка експерименту з отриманням емпіричних
даних з оцінкою та інтерпретацією результатів дослідження.
Етап оформлення результатів проводився у вигляді реферату.
Етап захисту проекту проводився у вигляді доповіді із використання
мультимедійних презентацій, схем, плакатів.
Останнім етапом дослідження була рефлексія – робота студентів над
власними помилками, розбір додаткових запитань інших студентів шляхом
проведення дискусії за обраною темою.
Результати
своїх
досліджень
студенти
дослідної
групи
продемонстрували на практично-семінарських заняттях згідно з графіком
навчального процесу одночасно з навчальним процесом студентів
контрольної групи.
При дослідженні було досягнуто 100% позитивного результату
проведення студентами дослідної групи вивчення обраної ними тематики з
використання методу проектів. Доповіді студентів з використанням
мультимедійних презентацій були логічними, структурними, повністю
відповідали тематиці.
За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки, що
«метод проектів» позитивно впливає на підготовку студентів вищих
медичних навчальних закладів до практично-семінарських занять. Методика
сприяє більш глибокому вивченню тематики, активізації студентів при
проведенні самого дослідження та у процесі дискусії з тематики заняття.
Перспективою даного дослідження являється більш широке
впровадження «методу проектів» у систему навчання студентів у вищих
медичних навчальних закладах та при підготовці майбутніх спеціалістів.
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Зеліско Л.І.,
к.пед.н., доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика,
педагогічний філософський факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»,
Україна, м. Івано-Франківськ
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
ІНТЕГРОВАНИХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
У ПРОЦЕС КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
У процесі дослідження впровадження інтегрованих освітньопрофесійних програм у діяльність юридичної клініки було проаналізовано
реалізацію програми Street Law – Практичного права.
Програма Street Law, передусім, розрахована на студентів II–IV курсів,
які проводять уроки практичного права для учнів, всіляко уникаючи старих
традиційних прийомів, натомість застосовуючи новітні, інтерактивні
методики, які орієнтуються на ситуацію практичної дії; навчальна ж
інформація, стаючи базовим підґрунтям, набуває статусу знань, що
формують у свідомості юриста складові професії. Отже, основним
компонентом такого навчання є соціальна проблемна ситуація, яка
визначається учасниками навчального процесу продуктивного мислення,
обміну його результатами, узгодження інтересів, взаємодії й активного спілкування.
Саме в нетрадиційності та новітності методів викладання полягає
найбільша перспектива програми Street Law. У контекстному навчанні
програми відбувається поступ діяльності студента від навчальної до
професійної: засвоєння тем та інформації в процесі навчально-пізнавальної
діяльності використовується як засіб вирішення практичних проблемних
ситуацій і задач професійного змісту.
Учням також подобається програма, оскільки на уроці вони відчувають
себе рівноправними учасниками пізнавального процесу, виходять на
самостійне вироблення рішень, здатність робити вибір. Як зауважує
В.Г. Кремінь, педагогічна наука, її теорія і практика, перетворювальні
технології мають розвивати в кожній особистості конструктивні способи
буття в освіті, формуючи в неї відповідні інтелектуальні й духовно
практичні здібності [1].
Вчителям навчальних закладів програма Street Law демонструє певні
педагогічні методи та прийоми (дебати, моделювання, рольові ігри,
дискусійні групи, мозковий штурм, проектні групи тощо) і одночасно дає
змогу перевірити їх ефективність на практиці.
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Програма Street Law є вигідною в багатьох аспектах. Вона дозволяє
краще підготувати студентів до практичної роботи, глибше розібратися в
процесі викладання й освіти. Адже жодна з університетських дисциплін не
вчить їх практичних прийомів роботи з аудиторією саме в сенсі
юри¬дич¬ної освіти. Крім того, студент повинен вийти на осмислене й
глибоке оволодіння теоретичними основами права – ніхто не може
передбачити, які питання виникатимуть під час уроку. Це дисциплінує та
робить студентів більш відповідальними за власну професійну підготовку.
Клініка Street Law і відрізняється від інших клінік тим, що студенти не
подають правову допо-могу, а поглиблюють процес вивчення учнями
праворозуміння сутності права й закону.
Беручи до уваги мотивації позитивної діяльності учасників програми
Street Law, зауважимо, що в процесі навчання мається на меті:
– ознайомити учнів з практичними аспектами права й правової системи
як необхідними умовами їх життєдіяльності;
– поглибити розуміння фундаментальних принципів і цінностей, які є
підґрунтям Конституції України, законів і правової системи: ролі, яку
відіграють право, юристи, правоохоронні органи та правова система в
нашому суспільстві;
– визначити актуальні й полемічні проблеми права та правової системи
в цілому;
– розвинути в учнів розуміння необхідності активної участі громадян у
функціонуванні правової системи, готовність і здатність вирішувати
проблеми правового характеру за допомогою офіційних правових
механізмів, базові навички критичного мислення і мотивування спілкування,
спостереження і розв’язання проблем;
– ознайомити учнів з різноманіттям професій, які існують у рамках
правової системи.
Реалізація програми допомагає краще підготувати студентів до
практичної роботи; сприяє активізації методів та прийомів у процесі
викладання, висуває додаткові вимоги до якості навчально-методичних
комплексів, породжує прагнення поекспериментувати, спробувати
різноманітні інтерактивні техніки; виводить на реалізацію завдань щодо
формування професійної компетентності юриста.
В силу обмеженості об’єму тексту ми не можемо висвітлити процеси
підготовки й апробації студентами уроків з права під час проведення
семінарських занять. Зауважимо, що згідно з реалізацією програми
“Практичне право” усі студенти – учасники клініки зобов’язані провести не
менше дванадцяти уроків протягом семестру, тобто по три тематичних
уроки в чотирьох школах.
У зв’язку з тим, що робота в клініці зараховується студентам як
практика, вони зобов’язані, згідно з навчальними нормативами, подати звіт
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про своє стажування (у зазначеному випадку – це річний період роботи за
програмою “Практичне право”).
Клініка Street Law для середньої школи надає студентам-юристам
унікальну можливість покращити свої власні знання в галузі права й у той
самий час зробити вагомий внесок в освіту старшокласників. Одним з
основних принципів програми клініки є принцип “Кращий спосіб навчитися
самому – це навчити інших” [2].
Окрім того, майбутні спеціалісти права мають можливість оволодівати
методикою викладання права, що відкриває перед ними перспективи
здобути ще одну професію в педагогічній галузі.
Нині вже визначені й нові перспективні напрями роботи клініки:
– подальше налагодження зв’язків з громадськими організаціями в
питаннях надання юридичних консультацій громадянам (“Суспільна
амністія”, “Прикарпатський центр правничих студій”, Центр підтримки
малого та середнього бізнесу, “Клуб Л’екстрім”, локальний осередок
Європейської Асоціації студентів-правників “ELSA”, “Центр підтримки
жіночого бізнесу” при ГЦ “Ділові ініціативи” та ін.);
– укладення і виконання пакета договорів про співпрацю з
організаціями, установами та підприємствами (можливо, і державними
органами) щодо надання юридичних консультацій;
– подальше розгортання програми Street Law;
– розвиток кримінально-правової секції клінічного проекту в плані
захисту прав потерпілих;
– продовження практики надання юридичних консультацій по телефону
в рамках співпраці з громадською організацією “Суспільна амністія”.
Як бачимо, культурологічна концепція формування професійної
культури фахівця-юриста орієнтує на соціокультурну компетентність як
структурний елемент, що включає такі складові:
– визначеність професіонала щодо розуміння впливу правової
діяльності на соціокультурний розвиток середовища;
– розвиток творчого потенціалу фахівця, його інтересу до результатів
професійної діяльності;
– формування морально-духовного, етичного й соціального розуміння
професійної діяльності, позитивної особистісної філософії життя.
Література
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Кордонська А.В.,
голова циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
Дрючило О.А.,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
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голова циклової комісії
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Байлюк Л.А.,
викладач спецдисциплін, спеціаліст,
Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу
Вінницького національного аграрного університету,
Україна, м. Могилів-Подільський
ВЕБ-КВЕСТ – ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ
ДЖЕРЕЛ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів і форм
організації навчальної діяльності. Навчання має розвивати самостійне
критичне і творче мислення студентів. З цією метою багато викладачів вже
давно використовують проектну технологію, залучаючи ресурси мережі
Інтернет. Але велика кількість інформації в мережі та її якість не тільки не
спрощують процес роботи над проектом, але й ускладнюють його. Одне з
можливих рішень даної проблеми це технологія веб-квест.
Вперше модель web-квесту була представлена викладачем університету
Сан-Дієго Берні Доджем у 1995 р. Сьогодні ця технологія використовується
як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на заняттях.
Веб-квест містить такі основні елементи:
– вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і
надається вихідна ситуація або завдання;
– посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для вебквесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні
посібники з бібліотечних фондів;
– поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів
обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, причиннонаслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.;
– висновки, які мають містити приклад оформлення результатів
виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної роботи
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із зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих результатів і
навичок [1].
На першому етапі проводимо підготовчу роботу, знайомимо студентів із
темою, формулюємо основну проблему, студенти розподіляють ролі в команді.
Завдання веб-квеста є окремими блоками питань і переліками адрес в
Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Питання
сформульовані так, щоб при відкритті сайту студент розумів принципи для
відбору матеріалу, виділення головного з усієї інформації, яку він
знаходить. Ця стадія веб-квесту має найбільший розвивальний потенціал:
при пошуку відповідей на поставлені питання удосконалюється критичне
мислення, уміння порівнювати і аналізувати, класифікувати об'єкти і явища,
мислити абстрактно. Певне керування процесом з боку викладача може
проводитися через надання списку запитань, поширення прикладів, схем.
Наступним є етап оформлення результатів, у межах якого відбувається
осмислення проведеного дослідження. Робота передбачає відбір значимої
інформації і представлення її у вигляді слайд-шоу, буклету, анімації,
постеру або фоторепортажу. Обговорення результатів роботи над вебквестами проводимо у вигляді заняття-конференції, щоб студенти мали
можливість продемонструвати власний практичний доробок. Результати
веб-квеста для звіту можуть мати різноманітні форми: база даних; діалог,
історія або приклад для вивчення; он-лайн документ, який містить аналіз
неоднозначної ситуації, повідомляє основні тези і спонукає користувачів
додати власні коментарі або не погодитися з авторами; проведення псевдоінтерв’ю з експертом протягом заняття або публікація його у мережі
Інтернет. На цьому етапі розвиваються такі риси особистості студента як
відповідальність за виконану роботу, самокритика, взаємопідтримка і
уміння виступати перед аудиторією.
Можна практикувати розміщення результатів роботи над веб-квестом в
мережі Інтернет на спеціалізованих сайтах, таким чином досягаючи трьох
цілей: студенти розуміють, що завдання є матеріальним
і
високотехнологічним; вони отримують аудиторію, зацікавлену у
результатах їх праці; у них з’являється можливість зворотного зв'язку з боку
аудиторії.
Завершальним етапом є оцінювання, однак обов’язковим для веб-квесту
є попереднє (до початку роботи) оголошення його принципів. Критерії
оцінки можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю,
новаторством та інше). В оцінці підсумовується досвід, який був отриманий
студентами при виконанні самостійної роботи за допомогою технології вебквест. У завданнях з деяких тем логічним є включення до заключної частини
риторичних питань, які стимулюватимуть активність пошукової роботи.
Використання веб-квест технології сприяє: пошуку в Інтернеті
інформації, яку доручає студентам викладач, розвитку мислення в них на
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стадії аналізу, узагальнення та оцінки інформації, розвитку комп'ютерних
навичок і підвищенню словникового запасу, заохоченню навчатися
незалежно від викладача, розвитку дослідницьких і творчих здібностей,
підвищенню особистісної самооцінки та мотивацію студентів до вивчення
дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у
навчальній діяльності, з іншого.
Веб-квест являє собою не простий пошук інформації в мережі, адже
студенти, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію,
роблять висновки. Крім того учасники веб-квесту вчаться використовувати
інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої
діяльності.
Алгоритм створення веб-квесту:
1) визначте теми;
2) виберіть сайт, на якому розміщена матриця (шаблон) для створення
веб-квесту;
3) надайте завдання, вибравши одну із форм: у вигляді презентації, у
вигляді тексту, візуальний матеріал;
4) придумайте систему оцінювання;
5) знайдіть джерела інформації, якими користуватимуться студенти для
пошуку відповідей;
6) маючи на аркуші приблизний план і основну інформацію
приступайте до розміщення веб-квесту на сайті.
Веб-квест можна вважати формою активної студентської діяльності з
елементами «перевернутого навчання» та вона є наближеною до змішаного
навчання, тому що саме цей підхід інтегрує традиційне навчання та
комп’ютерно опосередковане навчання в педагогічному середовищі [3, с.61].
Отже, інформаційні технології суттєво змінили освіту, тому що
неможливо уявити навчальний процес без використання джерел Інтернетресурсів. З’явилися нові педагогічні підходи, а технологія веб-квесту – один
із них. Саме вона сприяє оптимізації навчального процесу та розвиває
психологічну гнучкість, комунікабельність, креативність, практичність
особистості студента.
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Української інженерно-педагогічної академії,
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ –ПЕДАГОГІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються в Україні,
висувають нові вимоги до змісту освітньої діяльності ВНЗ. Якість
підготовки фахівців на сучасному етапі розвитку вищої професійної освіти
оцінюється через такі показники, як компетентність, самостійність,
готовність до прийняття рішень в ситуаціях альтернативного вибору, вміння
адаптуватися в швидко мінливих політичних, соціальних і виробничих
умовах, наявність мотивації до безперервної освіти і професійного
зростання. У зв'язку з цим зміст і технології вищої освіти орієнтовані на
визначення і формування сукупності спеціальних знань, умінь і досвіду
діяльності, що, згідно з новим освітнім стандартом, складає набір
загальнокультурних і професійних компетенцій, оволодіння якими в цілому
характеризує компетентність майбутнього фахівця.
Аналіз актуальних досліджень. Стосовно галузі професійної підготовки
у літературі широко представлені праці з вивчення інтерактивних
технологій навчання майбутніх спеціалістів різних напрямів підготовки.
Так, розглядаються особливості використання інтерактивних технологій у
навчальному процесі (Г.Д. Вороніна, Г.Д. Ковальчук, А.М. Кокарєва,
В.А. Мартинюк, В. Євдокимов, С. Подмазін, І. Прокопенко, В. Серіков,
І. Якиманська та інші), досліджується застосування різних педагогічних
технологій та їхній вплив на формування професійної компетентності
(В.П.Беспалько, П.М.Воловик, О.А.Гушко, І.М.Дичківська, Н.О.Микитенко,
С.О. Сисоєва, С. Артюх, Л. Бачієва, О. Бєлова, Н. Брюханова, І. Васильєв,
Р. Горбатюк, О. Коваленко, Н. Корольова, В. Кулешова, В. Лобунець,
Н. Ничкало, Є. Шматков, О. Щербак та інші ).
Реальністю сьогодення є розширення міжнародних зв’язків України та
її інтеграція до світової спільноти. За таких умов усе більше уваги
приділяється вивченню іноземних мов, при чому це стосується усіх сфер
життя, де іноземні мови є ключем для розвитку міжнародних відносин,
проведення наукових конференцій, культурного обміну між представниками
різних країн та обміну інформацією. Багатомовність та полікультурність
вважаються необхідними для громадян нової Європи, і відповідно –
України. До випускників вищих навчальних закладів висуваються додаткові
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вимоги щодо володіння іноземними мовами. Потреба сучасного суспільства
у спеціалістах інженерно-педагогічного профілю, які вільно володіють
іноземною мовою у побуті та у професійній діяльності, зумовлює
необхідність пошуку нових конструктивних ідей для вирішення проблеми
оптимізації та інтенсифікації навчання іноземних мов, здобування нових
знань та удосконалення рівня мовної та мовленнєвої підготовки.
Традиційно цілі освіти визначалися набором знань, умінь, навичок,
якими повинен володіти випускник. Сьогодні такий підхід виявився
недостатнім. Соціуму (професійним навчальним закладам, виробництву,
сім'ї) потрібні випускники, які готові до включення в подальшу
життєдіяльність, здатні практично вирішувати життєві і професійні
проблеми, що постають перед ними. [2]
А це багато в чому залежить не тільки від отриманих знань, умінь та
навичок, а й від додаткових якостей, для позначення яких і вживається
поняття «компетенції» і «компетентності», більш відповідні розумінню
сучасних цілей освіти. Впровадження цих понять у педагогічну практику
потребує зміни змісту і методів освіти, уточнення видів діяльності, якими
повинні оволодіти студенти до закінчення навчання і при вивченні окремих
предметів. Потреби суспільства вимагають від сучасного інженера-педагога
високої культури, глибокої моральності, сформованої системи цінностей і
переконань, громадянської позиції, зацікавленості педагога в розвитку
творчого потенціалу, здатності до інноваційної діяльності, самовдосконалення, професійної активності тощо. У зв'язку з цим одним з основних
завдань поряд із формуванням гармонійно розвиненої особистості, є
завдання формування професійно компетентного фахівця.[1]
Формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів
відбувається у рамках сконструйованої системи у процесі навчання
іноземної мови. Концепція полягає у засвоєнні іноземної мови, де студент
повинен володіти комунікативною компетенцією, достатньою для
іншомовної діяльності по вивченню зарубіжного досвіду в профілюючій
галузі науки і для професійного спілкування, а також для кваліфікованої
інформаційної та творчої діяльності в різних сферах і ситуаціях ділового
партнерства, на професійному рівні. [3] Метою застосування інтерактивних
методів у процесі вивчення будь-якої дисципліни є створення комфортних
умов навчання, в яких, наприклад, усі студенти взаємодіють між собою. На
заняттях створюється можливість обговорення різноманітних проблем,
доведення, аргументування власного погляду, тобто відбувається взаємодія
викладача і студента, яка орієнтує особистість на розвиток її творчих і
розумових здібностей та комунікативних навичок. У процесі навчання за
комунікативним методом студенти набувають комунікативної компетенції –
здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони
навчаються комунікації у процесі самої комунікації.
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Вихідні положення концепції ґрунтуються на реалізації моделі
формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів в
процесі вивчення іноземної мови.
Система формування професійних компетенцій майбутніх інженерівпедагогів в процесі вивчення іноземної мови інтегрована в цілісний процес
професійної підготовки у ВНЗ. Методологічний концепт включає
фундаментальні філософські, психолого-педагогічні, культурологічні ідеї,
які базуються на загальнонаукових і конкретно наукових підходах щодо
проблеми формування професійних компетенцій майбутніх інженерівпедагогів у процесі навчання іноземних мов. Серед них – гуманістичний,
діяльнісний, культурологічний, акмеологічний, аксіологічний, синергетичний,
системний, особистісно орієнтований та компетентнісний підходи.
Формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів у
процесі вивчення іноземної мови припускає реалізацію комплексу
педагогічних умов формування і екстраполяції професійних компетенцій на
інші учбові предмети. [4] У відповідності з сучасною концепцією мовної
освіти студентів немовних спеціальностей вузівські навчально-методичні
комплекси повинні відображати конкретні умови вивчення іноземної мови в
тому чи іншому вищому навчальному закладі. Підручники, різноманітні
наочні посібники, аудіо-та відеоматеріали, комп'ютерні та технічні засоби,
що використовуються в навчально- методичному комплексі, дозволяють
формувати у студентів немовних спеціальностей іншомовне професійне
спілкування. Традиційні навчальні матеріали підкріплюють електронними
курсами або підручниками, мультимедійними навчальними програмами.
Електронні підручники, практикуми, мультимедійні навчальні програми
можна використовувати не тільки для роботи над мовним матеріалом, але й
для розвитку основних видів мовленнєвої діяльності.
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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АКТИВІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
В умовах реформування системи вищої освіти України все більшої
актуальності набувають інтерактивні технології навчання, які є активним
відгуком на проблемні ситуації, що виникають як перед окремою людиною,
так і перед суспільством у цілому. Державна національна програма ''Освіта''
(Україна ХХІ ст.) передбачає формування національно-мовної особистості, що
володіє даром слова – усного і писемного, умінням вільно, комунікативно
виправдано користуватися мовними засобами під час сприйняття, створення
висловлювань у різних сферах, формах, стилях і жанрах мовлення, тобто
забезпечення її всебічної мовленнєвої компетенції [2].
У процесі інтерактивного навчання на основі активної співпраці та
динамічної мовленнєвої взаємодії студентів будується модель професійних та
особистісних якостей майбутніх спеціалістів. Умовою створення такої моделі
є наявність позитивного ставлення до обраної професії, моральна готовність
до професійної діяльності, оволодіння певними процесуальними і
технологічними операціями.
Ми поділяємо думку про те, що інтерактивність – це не просто процес
взаємного впливу, взаємодії, а спеціально організована пізнавальна діяльність,
що має яскраво виражену соціальну спрямованість [4].
Метою навчання іноземної мови є оволодіння іноземною мовою як
засобом комунікації для успішного виконання подальшої професійної
діяльності [3]. В даному випадку йдеться про комунікативність як основний
компонент навчання, що визначає кінцеву мету навчання іншомовного
спілкування – набуття студентами комунікативної компетенції в усному і
писемному мовленні, тобто здатності міжкультурного іншомовного
спілкування залежно від конкретної ситуації.
Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес
відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх студентів. Це
співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці).
Метою застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення будь-якої
дисципліни є створення комфортних умов навчання, в яких, наприклад, усі студенти
взаємодіють між собою. На заняттях створюється можливість обговорення
різноманітних проблем, доведення, аргументування власного погляду, тобто
відбувається взаємодія викладача і студента, яка орієнтує особистість на розвиток її
творчих і розумових здібностей та комунікативних навичок.
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У процесі інтерактивного навчання студент стає суб’єктом навчання, він
відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це
забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності,
зростає цікавість до процесу навчання. Отже, інтерактивне навчання як
складова передового педагогічного досвіду є важливою умовою ефективного
формування професійних умінь у майбутніх педагогів та активізації їх
навчально-пізнавальної діяльності.
Так на сьогодні отримали широке поширення такі інтерактивні види
діяльності як метод проектів (це спосіб досягнення дидактичної мети через
детальну розробку проблеми (технологію), яка повинна завершитися цілком
реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або іншим
чином; це сукупність прийомів, дій студентів в їх певній послідовності для
досягнення поставленого завдання - вирішення проблеми, особисто значимої
для студентів і оформленої у вигляді деякого кінцевого продукту); технологія
співпраці (педагогіка, що ґрунтується не на класичному принципі «роби, як я
сказав», а на «роби, як я». Спочатку ставиться велика і потрібна мета, а потім
всіляко підтримується віра в її здійснимість); метод мозкового штурму
(оперативний метод вирішення проблеми на основі стимулювання творчої
активності, при якому учасникам обговорення пропонують висловлювати
якомога більшу кількість варіантів рішення, у тому числі найфантастичніших.
Потім із загального числа висловлених ідей відбирають найбільш вдалі, які
можуть бути використані на практиці); кейс-метод (студентам пропонують
осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відбиває не лише
яку-небудь практичну проблему, але й актуалізує певний комплекс знань,
який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми. При цьому сама
проблема не має однозначних рішень); використання завдань, розроблених в
PowerPoint; використання Інтернет ресурсів на занятті (підбір автентичної
інформації, інтерактивне спілкування безпосередньо з носіями мови тощо).
У свою чергу використання інтерактивних технологій навчання дає
студенту педагогічного коледжу чітку й сильну мотивацію до вивчення
іноземної мови, оскільки носять практичний і наочний характер. Так,
використання аудіо- та відео-матеріалів для вивчення іноземної мови дуже
корисні, оскільки вони активізують одразу декілька видів діяльності і дають
можливість неодноразового повторення матеріалу, що вивчається.
Використання мультимедійних ресурсів має набагато більшу міру
інтерактивного навчання, ніж робота в аудиторії. Застосування Інтернет
ресурсів забезпечує наочність подання матеріалу, різноманітність подання
інформації.
Отже, в умовах реформування освіти мають змінюватися освітні
технології викладання іноземних мов, що ставить перед викладачем іноземної
мови у вишах нові вимоги. Для викладача сьогодні важливо постійно
вдосконалювати власні знання про методи навчання іноземних мов,
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впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні концепції, йти в
ногу із часом. Викладачам важливо знати новітні методи викладання
іноземної мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально
підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб,
інтересів студентів. У методичному арсеналі викладачів іноземних мов в
даний час повинні превалювати поряд із традиційними формами, нові форми:
тематичні дискурсивні бесіди, диспути, дискусії, інтерв'ю, круглі столи,
конференції, захист проектів, рецензування, реферування, спілкування по
електронній пошті та в Інтернеті з наступним обговоренням отриманої
інформації, рольові ігри, вікторини, драматизації, переклади (синхронні,
послідовні, чи дослівні, художні), тощо.
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Полтавець Н.О.,
вчитель початкових класів
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №109,
Україна, м. Кривий Ріг
ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТІ
Однією із ключових засад Нової української школи є інтегрованість
змісту на основі ключових компетентностей.
Одного дня при обговоренні питань сучасної освіти серед коментарів на
Фейсбуці я зустріла такий коментар щодо інтегрованого навчання від
користувача: «Якщо сьогодні тема «Каштани», то діти повинні їх і на
математиці рахувати, й на уроках природознавства розглядати…» Така думка
побутує серед тих, хто ще не знайомий з поняттям «інтегроване навчання».
Про це говорила і Світлана Скворцова у своєму виступі на семінарі,
який проходив цього року у нашому місті: «Інтеграція не в тому, щоб
рахувати соняшники, каштани тощо. Це використння знань і понять у різних
сферах життя».
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Для розуміння поняття «інтегроване навчання» важливо прояснити, що
таке інтеграція.
Інтеграція – об’єднання в єдине ціле раніше розрізнених частин та
елементів системи на основі їх взаємозалежності і взаємодоповнюваності.
Іншими словами, інтеграція – це процес взаємодії, об’єднання,
взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності
двох або більше систем, результатом якого є утворення нової цілісної
системи, яка набуває нових властивостей та взаємозв’язків між оновленими
елементами системи.
Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному
підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться
на окремі дисципліни. (Адаптовано з «Natural Curiosity: A Resource for
Teachers” University of Toronto OISE»)
Взагалі, питання інтеграції є наскрізним питанням у новій системі
освіти. Так, робочою групою, яка розробляє Модельну навчальну програму
для пілотування Стандарту початкової загальної освіти, було створено
навчально-методичний посібник «Порадник для вчителя» з метою
методичної підтримки вчителів пілотних шкіл. Посібник розміщено на сайті
Нової української школи. Він містить 9 розділів, і саме у п’ятому,
присвяченому інтеграції у навчанні, зазначено: «Предметні межі
(роздільники) зникають, коли вчителі заохочують учнів робити зв’язок між
дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних
областей. Учням потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і навичок
з різних дисциплін і критичного оцінювання того, як всі ці частини
взаємодіють.»
На сайті Нової української школи кожного тижня публікуються
матеріали модельної навчальної програми для 1-го класу. В пояснювальній
записці до даної програми вказано: «Більшість орієнтовних видів навчальної
діяльності відображає синергетичний підхід до освітнього процесу, коли
виконання завдань із різних галузей, їх взаємопроникнення та переплетення
підсилюють ефекти навчання. Проте, інтегрований підхід, відображений не
тільки через специфічні «синергетичні» завдання, що моделюють життєві
ситуації, з якими стикаються діти, а й через курс «Я досліджую світ».
Стрижнями інтегрованого підходу є теми тижня та проблемні
дослідницькі запитання, які варто розглядати з урахуванням схеми:
• математика (3 год. на тиждень окремо +1 год. інтегрована в курс «Я
досліджую світ»);
• українська мова (5 год. на тиждень окремо +2 год. інтегровані в курс
«Я досліджую світ»);
• іноземна мова, мистецтво, фізична культура – окремі предмети.
Педагог зможе поширювати розгляд теми тижня та проблемних
запитань і на окремі предмети, якщо це дозволятиме зміст програми.»
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Загалом, інтегрований курс «Я досліджую світ» повністю реалізує зміст
освітніх галузей Стандарту початкової освіти: «Громадянської, соціальної і
здоров’язбережувальної», «Природничої» – із залученням змісту інших
галузей: «Технологічної», «Мовно-літературної», «Математичної», «Мистецької».
Так, у методичному супроводі для учителя до видання «Математика. 1
клас. Навчальний зошит» зазначено: «На рівні інтеграції освітніх галузей
встановлюються зв’язки між цілями і завданнями однієї освітньої галузі та
цілями і завданнями інших освітніх галузей. Виконуючи інтегровані
завдання в ході спільної з учителем діяльності, дитина за допомогою
дорослого «притягує» ланцюжки асоціативних зв’язків і виділяє якусь
ознаку не саму по собі, а в системі інших властивостей і зв’язків
інтегрованих освітніх галузей, що є основою узагальнення. Процес
виділення істотних ознак відбувається тим успішніше, чим ширше
орієнтується дитина в даній освітній галузі.
У навчальній програмі можливості міжпредметної інтеграції подано
після кожного змістового блоку.
Міжпредметна інтеграція може бути реалізована, з одного боку, в
системі навчальних завдань до уроку математики шляхом використання
сюжетів, інформації з інших освітніх галузей, а з іншого боку – шляхом
застосування математичних знань, умінь і навичок для вивчення інших
освітніх галузей.
У сюжетах математичних завдань можна використовувати:
• інформацію про природу нашої планети;
• відомості із суспільного життя нашої країни;
• сюжети літературних творів.
На одному з моїх уроків діти самі підказали мені зміст поняття
інтеграції.
На даний час я працюю за зошитом з математики С. Скворцової.
Однією з перших тем уроку була тема «Ознаки предметів. Узагальнення.
Класифікація», при вивченні якої діти об’єднували предмети за формою,
розміром та кольором.
Та яким було моє здивування, коли на уроці навчання грамоти при
використанні матеріалів із навчального зошита «Навчання грамоти», за яким
працюють 100 пілотних шкіл, діти складали речення за схемою. Коли їм був
запропонований варіант речення «Кіт рудий, а мишка маленька», учні
одразу заперечили, тому шо «рудий – то за кольором, а маленька – за
розміром».
Ще одним прикладом міжпредметної інтеграції є використання знань
про геометричні фігури, одержані на уроці математики, на уроці
природознавства при вивченні теми «Як людина досліджує світ.» При
вивченні цієї теми було використано завдання із навчального зошита «Я
досліджую світ».
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І таких прикладів безліч: Математика «Ознаки предметів.
Узагальнення. Класифікація», «Геометричні фігури» – природознавство «Як
людина досліджує світ».
Підсумовуючи, можна сказати, що інтеграція – це досить широке
поняття, яке передбачає цілісність навчання.

Рева Т.І.,
вчитель початкових класів
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №109,
Україна, м. Кривий Ріг
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ – ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Діти, які пізнали радість напруженої, організованої,
успішної навчальної праці, накопичують величезний
запас оптимізму та творчої енергії (С. Лисенкова)

«Учитель – майстер життя», – кажуть у народі. Основне його завдання –
навчити дітей жити, бути людьми на землі. Тому ідеал сучасного навчання –
це не особистість з енциклопедично розвиненою пам’яттю. Це особистість з
гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з повноцінними,
розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з
комунікативними навичками та креативним підходом до вирішення
виникаючих питань.
Отже швидкий розвиток науки, зростання обсягів нової інформації
потребують від школи підготовки активних, самостійних людей з
розвиненими творчими здібностями.
Навчати ефективно – основна проблема сучасної школи. В.О.Сухомлинський
висловив думку, яка, нажаль, актуальна і сьогодні: «Однією з найсерйозніших хиб
нашої шкільної практики є те, що навчаючи дітей, працює переважно вчитель.»
Засвоєння знань, формування умінь і навичок на уроці – це нелегкий процес,
особливо для маленьких школярів. Насамперед це відчувається, коли працюєш із
учнями першого класу. Адже до школи прийшли діти, в яких ще не сформовані
організаційні, загальномовленнєві, загальнопізнавальні, контрольно-оцінні уміння
і навички. І сформувати ці навички – головне завдання педагога. Але праця учня,
який роками мовчки сидить за партою, слухає вчителя і намагається запам’ятати
те, що йому говорять, – не може забезпечити ні формування повноцінної
особистості, ні найвищої насолоди людини від власних успіхів і досягнень своєї
діяльності. Тож розвиток творчого потенціалу особистості – це основне завдання
школи.
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Моє глибоке переконання – урок в сучасній школі повинен носити
творчий характер. Тому і сам вчитель повинен знаходитись у стані
безперервного пошуку та творчого горіння, вивчати найкраще в
досвіді передових вчителів, самому шукати можливі, більш ефективні
підходи пояснення нового матеріалу і повторення вивченого матеріалу.
Вчитель не повинен займати домінуюче становище в класі. Він не повинен
давати готові формули і розв’язки. Завдання вчителя стати тією людиною, яка
допоможе учневі знайти власний розв’язок, дійти власної правди.
У такій ситуації надзвичайно цінними й продуктивними видаються
спільні пошуки педагогічної науки й практики щодо розробки інтегрованих
курсів і уроків.
Традиційної методики проведення інтегрованих уроків ще немає. Але
вчитель завжди усвідомлює головне дидактичне завдання уроку: чи то
повторення навчального матеріалу, його закріплення, чи то набуття умінь і
навичок, засвоєння нових понять, закономірностей, або ж прагне до реалізації
декількох дидактичних завдань, що має місце в комбінованому уроці.
Інтегровані ж уроки більш різноманітні, пов’язані з чисельними асоціаціями,
наповнені різними емоціями, що надзвичайно важливо в роботі зі школярами.
Інтегровані уроки в початковій школі дають можливість підводити учнів
до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої
думки на запропоновану тему. Діти мають можливість застосовувати при
цьому арсенал своїх знань, життєвий досвід, зробити власні, нехай незначні,
але дуже необхідні кожній дитині, умовиводи і пошукові відкриття.
Інтеграція навчальних предметів – це не лише вимога часу, це і
творчість, самобутність, мистецтво педагога . Такий урок
• стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу
учнів;
• дає можливість підводити дітей до усвідомленої і емоційно пережитої
потреби міркувати і висловлювати свої думки;
• дає змогу учням розкрити їх потенціальні можливості;
• розкриває простір для самореалізації особистості в різних видах
діяльності;
• створює умови для формування позитивної мотивації навчання;
• дає поштовх для інтелектуального розвитку і рефлексії;
• впливає на розвиток комунікативної сфери учнів а також сприяє
створенню позитивного міжособистісного мікроклімату в учнівському
колективі;
• вчить робити обґрунтований особистісний вибір на уроці;
• дає можливість засвоїти певний соціальний досвід та реалізувати
природні задатки;
• створює ситуацію успіху;
• сприяє підвищенню самооцінки дітей.
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Класичним прикладом навчального предмета, який передбачає
встановлення можливих типів і видів міжпредметних зв'язків та забезпечує
інтеграцію в початкових класах, є курс «Я і Україна» та «Природознавство».
Зміст курсу може являти собою органічне співвідношення природничого,
гуманітарного і художнього циклів, що дозволяє здійснити формування
провідної ідеї курсу – взаємозв'язок природи, людини, суспільства, а значить,
активізувати розумову діяльність, сприяти формуванню світогляду та
естетичних почуттів дитини.
Інтегрований урок, як і звичайний традиційний урок, направлений на
досягнення триєдиної мети. Плануючи інтегрований урок, слід враховувати
основні положення, за якими він повинен будуватися:
• Використання нових досягнень науки, передової педагогічної практики;
побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу.
• Інформація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних
принципів і правил.
• Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності
учнів з врахуванням їх інтересів здібностей і потреб.
• Зв’язок з раніше засвоєними знаннями і вміннями, опора на досягнутий
рівень розвитку учнів.
• Мотивація і активізація розвитку всіх сфер особистості.
• Логічність і емоційність всіх етапів навчально-виховної діяльності.
• Ефективність використання педагогічних засобів.
• Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних
прийомів мислення і діяльності
• Формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати об’єм знань.
• Ретельна діяльність, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.
• Зв’язок з життям, особистим досвідом учнів.
З урахуванням цього загальні вимоги до уроку конкретизуються в
дидактичних, виховних і розвиваючих вимогах.
До дидактичних (навчальних) вимог відносяться:
• чітке визначення задач кожного предмета, що інтегруються на уроці;
• раціоналізація
інформаційного
навчання
уроку,
оптимізація
інтегрованого змісту з урахуванням соціальних і особистих потреб;
• раціональне поєднання різноманітних форм і методів;
• творчий підхід до формування структури уроку;
• забезпечення оперативного зворотного зв’язку.
Виховні вимоги до інтегрованого уроку включають:
• визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на урок,
• постановку тільки тих виховних завдань, які органічно витікають із цілей
і змісту навчальної роботи;
• формування життєво необхідних якостей: охайності, відповідальності,
самостійності, уважності, чесності, колективізму тощо;
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• увага і гуманне відношення до учнів, дотримання вимог педагогічного
такту, співробітництво зі школярами і зацікавленість у інших успіхах.
До розвивальних вимог відносяться:
• формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчальнопізнавальної діяльності, інтересів, творчої ініціативи і активності;
• вивчення та врахування рівня розвитку і психологічних особливостей
учнів, проектування «зони найближчого розвитку»;
• проведення інтегрованого уроку на випереджаючому рівні,
стимулювання нових якісних змін у розвитку.
Таким чином, внаслідок дотримання технології проведення інтегрованих
уроків забезпечується висока ефективність навчально-виховного процесу.
Використання цих форм уроків має певні переваги, оскільки вони
дозволяють урізноманітнювати навчальну діяльність, відійти від чітких рамок
стандартного уроку з його незмінною структурою: опитування, пояснення,
закріплення, домашнє завдання; сприяють підвищенню активності учнів, а
отже – і ефективності уроку. Стимулюючи творчу діяльність учителя та його
вихованців, нестандартні уроки створюють сприятливі умови для співпраці,
що є надзвичайно важливим у роботі початкової школи.
Мої вихованці з великим задоволенням сприймають подібні уроки. І хоча
мої першокласники ще маленькі, та мають уже певні навички міркування,
висловлення власної думки, формулювання висновків. Звісно, це ще
відбувається не без участі і допомоги вчителя, але перспективи формування
всебічно розвиненої та творчої особистості відкриваються вже зараз.

Rodina S.V.,
associate professor, PhD in psychology, Institute of management in environmental,
economic and social systems of Engineering-technological Academy
of Southern Federal University,
Russia, Rostov-on-Don region, Taganrog
BUSINESS GAMES AT THE LESSONS OF FOREIGN
LANGUAGE IN HIGHER SCHOOL
In today's world foreign language for professional communication is an
important condition for the competitiveness of a specialist in the labor market. The
effectiveness of foreign language communication depends on the ability to take into
account cultural characteristics of the country of the interlocutor, i.e. from the level
of formation of competence of intercultural communication [2]. All this requires from
the teacher special care in the selection of methods and techniques of teaching. A
modern lesson in a foreign language must contain interactive forms of training, which
include training discussion, project method, brainstorming, technique games and much
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more. But we would like to elaborate on gaming technologies in teaching
professional communication in a foreign language, namely, such methods as role
playing and simulation games.
The game used in the training process, performs the following functions [1]:
1. Training (development of memory, attention, perception of educational
information of different modalities);
2. Entertainment (create a positive atmosphere in the classroom);
3. Communication (association of students, establishing between them
emotional contact);
4. Relaxation (stress relief caused by the load on the nervous system at
intensive training);
5. Psychotechnical (adjustment of the psyche to assimilate large amounts of
information).
Role play can be used in many teaching situations. Modeling exercises used in
role-playing games, involve the students in the events, which are people in real life
that allows you to understand better their behavior. Role-playing games facilitate
individualization of learning, giving the opportunity to talk insecure and
uncommunicative students. Perhaps, it is difficult to deny that interpersonal skills
are the most valuable qualities of what the man may have, and role-playing is of
great importance in their formation [4].
The business games have become more common in the field of teaching
foreign languages in universities lately. The business game is a kind of the roleplaying, but it has certain specific features. Let us now consider the distinctive
features of business games from role-playing games used in the classroom for
foreign language in higher school:
1. In business simulation games are models, close to real professional activity.
Role playing a situation for interaction is not limited to the professional field [4].
2. In the business game, the participants assert themselves as individuals and as
future professionals in their professional field.
3. Business game allows to simulate a more adequate in comparison with
traditional training conditions of formation of the professional personality and
professionally significant qualities.
4. Business game activates creative abilities of individuals, as it involves
the imagination, and allows you to see what does not fit into previously learned
knowledge [3].
5. In addition to the acquisition of certain competencies such as the ability to
negotiate, to plan, to organize their activities, to work in teams, in business games to
develop the ability to respond emotionally to the feelings of another person, to recognize
his psychological state, the ability to convey to another person an understanding of his
experiences.
6. The undoubted advantage of business games is that they combine theory and
practice, contributing to the formation including professional knowledge and practical
skills.
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7. Business games contribute to the efficiency of the educational process at the
senior phase of learning. Focus on self-affirmation, desire to self-reflect is an
incentive to the development of spontaneous speech if it is related to the solution of
certain problems of communication and professionally-oriented tasks [1].
Business games can be grouped as follows:
1. "Warm-up" game: "brainstorming", "club experts", and the like. Their task is
to liberate the imagination of participants, to increase motivation, to focus on
unconventional approach to the material under study.
2. Situational role-playing. Include case studies and role playing.
3. Constructive role-playing, problem-role-playing and discussion games. The
purpose of their use is the development of skills-making and the effective execution
of the business roles, training productive cooperation.
4. Creative play. It is the collective work on creation projects. The inclusion of
students into these games promote creativity, courage, perseverance, responsibility.
In the classroom of foreign languages at Institute of management in economic,
environmental and social systems of Engineering-technological Academy of
Southern Federal University are widely used business games at all levels of
education. On the 1-st and 2-nd courses, the teacher organizes the "warm-up" games
and situational role- playing at the end of the study a specific subject or section of a
book. Very popular among students of the basic level of learning a foreign language
is a method of brainstorming as a widely used method of producing new ideas for
solving scientific and practical problems. At senior undergraduates (III-IV course)
in the classroom of foreign languages are used quite often next business games: a
constructive-role-playing, problem-role-playing, discussion and creative games.
Examples of business games used in the classroom of foreign languages on the 3-d
and 4-th courses in Engineering-technological Academy are:
– Problem-role-playing "Environmental court";
– Discussion game-talk show, "Problems of youth";
– Creative game-scientific-technical conference "New technologies in the field
of nanotechnology in the 21-st century";
– Constructive role-playing "Solution to the problem of the lack of necessary
parts for production machines" and others.
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Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №119,
Україна, м. Кривий Ріг
ГУМАННА ПЕДАГОГIКА – ПЕДАГОГIКА МАЙБУТНЬОГО
Гуманне педагогiчне мислення, як вiчний пошук iстини i як стрижень
будь-якого вищого педагогiчного досягнення, приховує в собi можливiсть
для постiйного оновлення життя школи, для багатогранної творчої
дiяльностi вчителя та цiлих учительських колективiв. Своїми основними
постулатами – вiра в можливостi дитини, розкриття її самобутньої природи,
повага й утвердження її як особистостi, спрямування її на служiння добру й
справедливості – гуманне педагогiчне мислення запалює iскри для
народження нових педагогiчних систем залежно вiд конкретних iсторичних,
соцiальних, нацiональних та економiчних умов, сприяє виникненню
особистого творчого педагогiчного досвiду, «своїх методiв i форм». Гуманне
педагогiчне мислення не є абстрактним поняттям, воно не є вiдкриттям
сучасної науки i практики. Життєвiсть його принципiв залежить вiд рiвня
розвитку суспiльства i вiд якостi культури вчителя. Гуманне педагогiчне
мислення знаходиться в постiйному пошуку свого «моменту iстини», через
що кордони його бiльш розширенi, нiж кордони вiдповiдної практики.
Суть теорiї гуманно-особистiсного пiдходу укладена в групi основних
понять: Школа, Життя, Школа Життя, Освiта, Виховання, Дитина, Мiсiя,
Духовнiсть, Розвиток, Дорослiшання, Свобода, Спiвпраця, Спiлкування,
Учитель, Учень, Урок. Сенс цих понять розкривається через духовний аспект.
Духовним аспектом гуманної педагогiки є фундаментальнi допущення.
Вони є умовою розширення педагогiчної свiдомостi. Такими допущеннями
є: iдея Творця, iдея безсмертя духу й iдея його спрямованостi до вiчного
вдосконалення й сходження. Звiдси, робляться висновки: дитину треба
розглядати як явище в нашому життi, вона несе конкретну особисту мiсiю, в
нiй укладена найбiльша енергiя духу.Через розгляд цього духовного аспекту
розкривається змiст названих вище понять.
Школа означає сходи, сходинки, якi ведуть вгору. Це поняття має
духовно-релiгiйне походження i мислиться як процес вдосконалення,
сходження душi i становлення духовностi людини: Школа (сходинки) є
скелястi-важкi, що вимагають сили волi, старанностi, вiдданостi – сходинки
сходiв сходження, пiднесення душi, школа «вчить кувати порядок з хаосу».
А носiєм скелi є вчитель, тобто вчитель i є школа, школа в ньому самому, а
не десь осторонь. Школа трактується також як будинок радостi (грец.), але
це не спростовує складностi сходження по скелi, бо справжню радiсть
можна пережити лише в процесi подолання труднощiв, у процесi сходження.
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Життя є первiсною силою виникнення й розвитку всього сущого,
включаючи природу, людину i людськi спiльноти. У нескiнченному
ланцюжку розвитку життя на планетi iснують i конкретнi iсторичнi епохи,
що характеризуються певними якостями. У розвитку людських спiльнот
(держав, нацiй, народiв) виникають iсторично сформованi умови, якi
спричиняють якостi сьогодення й майбутнього.
Життя є явищем Духу. Носiєм початкового iмпульсу життя є вся
Природа, Все свiт у цiлому, кожен їх конкретний прояв, у тому числi й сама
людина. Живий той, хто хоче жити. Людина є носiєм свiдомого,
усвiдомленого ним iмпульсу життя.
Отже, гуманно-особистiсна педагогiка основана на класичнiй формулi:
дитина не тiльки готується до життя, вона вже живе…
А ми живемо разом iз дiтьми. Немає дiтей, є люди з рiзним досвiдом. А
дiти – це народ, який дiє за законами правди, справедливостi, довiри.
Система гуманно-особистiсного пiдходу надихає вчителя на створення
такого освiтнього процесу, в якому Дитина, живучи, навчається змiнювати,
покращувати, вдосконалювати умови цього життя, пiдвищувати його якiсть,
а не пристосовуватися до вже сформованих умов. Вона вчиться
упорядковувати свiт навколо себе й змiнювати себе для Всесвiту. Джерелом
такого прагнення має стати висока духовнiсть.
Поняття Школа Життя, що виноситься в якостi назви школи гуманноособистiсної спрямованостi, вбирає в себе саме цей змiст. Звiдси i принцип,
який є основою освiтнього процесу в Школi Життя: розвивати i
виховувати в дитинi життя за допомогою самого життя.
Початковий сенс слова Виховання – за версiєю авторiв гуманної
педагогiки – укладений iз складових «вiсь» i «харчування »: харчування
духовної осi, харчуваннi душi. Ми з свого боку бачимо семантичний змiст
слова Виховання, як висвiтлення та примноження певного схованку в
дитинi, який вже є, вiн закладений природою, генами, родом – «витягнення»
того, що «сховано». Ми, дорослi – батьки, родичi, вчителi, викладачi,
наставники, iз цього сховку виносимо на поверхню внутрiшнiй свiт дитини
й наповнюємо його життєвою вартiстю, допомагаємо обрати напрямок
збагачення духовного свiту дитини.
Як можна осмислити поняття Освiта? Виховання, як процес
наповнення духовного свiту дитини, вимагає певних духовних ферментiв.
Такими можуть стати:
- образи любовi, краси, спрямованостi, доброти, вiдданостi, творчостi,
мужностi, майстерностi, спiвтворчостi, спiвчуття, спiврадостi, спів переживання, розсудливостi, моральностi; знання, осяянi серцем i духом;
- прагнення до блага за допомогою знань, прагнення до поглиблення в
знаннях;
- знання у виглядi вищих законiв природи, Всесвiту, речовин, Гармонiї;
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- вищi творiння рiзних мистецтв;
- образи людського спiлкування; образи добрих думок, вiдповiдальностi
за свої бажання; образи словесностi й мови;
- образи розширеної свiдомостi, образи цiлеспрямованої дiяльностi;
- образи, народженi в процесi саморозвитку, самопiзнання,
самовдосконалення;
- образи матерiального й духовного плану; образи, народженi
свiтоглядом i вiрою.
А носiєм цих цiнностей є знову-таки вчитель; спiлкуючись з дiтьми, вiн
постiйно випромiнює вищi духовно-моральнi та пiзнавальнi образи, дає
уявлення про свiт у цiлому, про дитину як частину Всесвiту. Знання дiйсно є
сила, але добра чи зла – це залежатиме вiд якостi серця i духовностi людини.
Важко перелiчити всi тi джерела, якi народжують безлiч одухотворених
образiв, тим бiльше неможливо перерахувати самi образи. Процес
сходження повинен повнiстю бути пройнятий пiднесеними й витонченими
образами, якi живлять душу й серце дитини й ведуть її до розкриття й
прояву укладеного в нiй самiй власного духовного образу. Освiта не є
лiпленням людини з певними якостями без участi самої людини, що йде по
шляху розвитку, дорослiшання й свободи. Освiта – це процес харчування
душi й серця дитини всiма кращими плодами людської культури, на основi
прихованих первiсних здiбностей. Таким чином, закладений в дитинi
духовний образ за допомогою духу людей-вихователiв зростає й знаходить
свiй iндивiдуальний вигляд. Освiтнiй процес насичений образами так само,
як земний простiр збагачений повiтрям, вони так само необхiднi для
становлення благородної особистостi в дитинi, як необхiдне повiтря для її
життєдiяльностi.
Поняття Учитель i учень мiстять найвищий духовний змiст, що має те ж
саме джерело, що й головнi для нас поняття: Школа, Виховання, Освiта,
Просвiта, Урок, Життя. Учитель i учень є головними узагальнюючими
поняттями; всi iншi групуються навколо них i служать їм. Суть сенсу понять
Учитель i учень укладена в їх єдиному ядрi – УЧ, яке, зi свого боку, несе в
собi два початки: У i Ч. Перший початок У, як i в словi Урок, означає: Ура,
Свiтло, Логос, Слово (яке було на початку), Життя, Любов, Бог. Другий
початок Ч слiд розумiти, як Чоло, тобто Дух, який приходить Столiттями.
Виходячи з цього, виявляється, що поняття Учитель має наступну
смислову основу: Дух, який творить, випромiнює, дарує Свiтло, Життя (сенс
Життя), Любов, Знання, Мудрiсть. Вiдповiдно поняття учень означає: Дух,
який шукає, приймає Свiтло, Життя (сенс Життя), Любов, Знання, Мудрiсть.
З цiєї точки зору слiд осмислити також поняття: Вчення, Вчити, Вчитися,
Навчати i т.п.
Цю цiлiснiсть поняття Учитель-учень, всю палiтру взаємозалежностi,
укладену в нiй в глибоких алегоричних формулах, розкриває Новий Завiт:
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«Я посадив, Аполлос поливав, а Бог виростив… Той, хто садить i хто
поливає, є одна суть; кожен отримає свою винагороду за працю. Бо ми ж
спiвробiтники Божi, а ви – Боже поле, Божа споруда»…
Учитель є спiвпрацiвником iз Богом, Його помiчником у твореннi
людини. Якщо вiн не буде садити й поливати з почуттям i розумiнням
глибокої вiдповiдальностi й не буде насичувати дитину глибокими
знаннями й творчiстю, – як i в яку пору садити, як поливати й плекати, — то
зерно духу не отримає потрiбного розвитку, життя й доля дитини будуть
спотворенi, мiсiя її буде знищеною.
Учитель – це душа, це носiй свiтла, це захисник. В.Сухомлинський,
створивши «Школу Радостi», говорив, що дiтей треба вести вiд радостi до
радостi, любити їх, любити безкорисно, вiддано, тонко; умiти терпiти – саме
цi якостi допомогли кожному пiд час вибору професiї – Вчитель.
Урок – це основа життя, своєрiдна модель життя. Слово складається iз
У – Ура, Свiтло, а Рок – удар долi. Основна мета як стрижень усього
освiтнього процесу в системi завдань Школи Життя вiдповiдає на
питання: до освiти й виховання якої людини прагне школа?
Виходячи з вищесказаного, особистiсно-гуманна педагогiка прагне до
виховання Благородної Людини, Благородної Особистостi, Благородного
Громадянина. Немає необхiдностi давати тлумачення сутi Благородної
Людини, бо вiковi iдеали суспiльства в свiдомостi людей малюють
багатогранну картину благородних громадян. Якi б якостi Благородної
Людини не вкладав учитель у це поняття, вiн не помилиться. I батькам
зрозумiлий сенс Благородної Людини, бо в ньому батькiвський iдеал
простежується бiльш яскраво, нiж у таких поняттях, як «Хороша людина»,
«Вихована людина», «Освiчена людина».
Школа Життя служить здiйсненню цiєї основної мети. Сенс, сутнiсть її
роботи полягає в тому, щоб усiма своїми освiтнiми засобами сприяти
становленню, розвитку, вихованню в дитинi Благородної Людини шляхом
виявлення її особистiсних якостей.
Гуманно-особистiсний освiтнiй процес приймає дитину такою, якою
вона є, наповнюючи творчою любов’ю, бо кожен предмет пiзнається в
повнiй мiрi тiльки при любовi, кожна труднiсть перемагається силою
любовi. Тим самим освiтнiй процес створює кращi умови для виявлення
майбутньої особистостi, спрямовуючи на пошук своєї мiсiї. Людина стає
особистiстю в тiй мiрi, в якiй вона шукає себе, вiдкриває в собi мету свого
служiння й служить їй, не зважаючи нi на якi життєвi труднощi.
Гуманно-особистiсний освiтнiй процес будується на цiлiсностi Природної
складової в дитинi. З моменту зачаття й одразу пiсля народження Природа ще
протягом певного тривалого часу продовжує своє становлення в дитинi,
олюднює й окультурює себе в нiй. Дитина розвивається за законами Природи,
за її календарним планом. Усе природне рухається шляхом здобуття своєї
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неповторностi в особi кожної даної дитини, шляхом набуття заданої їй форми
й примноження наданих їй ресурсiв. Цей рух Природи в дитинi вiдбувається
через сили, якi ми називаємо стихiйними пристрастями. Вони стихiйнi тому,
що «накидаються» на Дитину несподiвано й «захоплюють» її в «полон»; вони
пристрастi тому, що сама дитина прагне до них, хоче бути ними захоплена i,
перебуваючи в полонi своїх пристрастей, вiдчуває себе вiльною. Вся загадка в
тому, що саме рух стихiйних пристрастей забезпечує виявлення природних
багатств дитини. Це – пристрасть до розвитку, пристрасть до дорослiшання й
пристрасть до свободи.

Хортіва О.В.,
вчитель англійської мови Рубіжанської спеціалізованої школи I-III ступенів №7
художньо-музичного профілю,
Україна, м. Рубіжне
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Одним із завдань сучасної загальноосвітньої школи є виховання
підростаючого покоління, що відповідає за своїм рівнем розвитку умовам
інформаційного суспільства. Для цього учням необхідно освоювати способи
роботи з інформаційними потоками, вчитися шукати необхідну інформацію,
аналізувати її, структурувати і перетворювати в текстову і мультимедійну
форми. Крім того, при все зростаючому потоці інформації та високому рівні
вимог, що пред'являються до учнів, дітям часто буває складно сприймати
навчальний матеріал, а застосування ІКТ на уроці й у позаурочній діяльності
допомагає полегшити і привнести інтерес у вивчення різних предметів, у
тому числі і іноземної мови.
Ось чому, провідним напрямком підвищення ефективності навчального
процесу і формування компетентної особистості учнів є інформатизація
освіти, яка, насамперед, пов'язана з широким застосуванням інформаційних
технологій в навчальному процесі, які допомагають перенести навчальний
процес на новий, якісно вищий рівень пізнавальної активності, і зумовлює не
лише використання нових технічних засобів, але і нових форм і методів
викладання, нового підходу до процесу навчання в цілому. А ефективність
уроку залежить, перш за все, від вміння вчителя мислити по-новому,
впроваджувати у власну практику нові інформаційні технології,
використовувати Інтернет, медіа ресурси, які допомагають реалізувати
особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і
диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань.
Сьогодні нові методики з використанням ІКТ – ресурсів протиставляються
традиційному вивченню іноземних мов. Як відомо, одним із ведучих принципів
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при вивченні англійської мови є принцип наочності. Саме він в певній мірі
компенсує відсутність мовного середовища, повним зануренням в яке в
ідеалі має бути урок англійської мови, заповнюючи потребу учня в
чуттєвому сприйнятті мовних одиниць. З іншого боку, щоб навчити
спілкуванню іноземною мовою, потрібно створювати реальні життєві
ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування),
які стимулюватимуть вивчення матеріалу і вироблятимуть адекватну
ситуативну поведінку учнів. Однак, тільки майстерності вчителя і творчого
підходу замало для реалізації поставленого завдання. Потрібні додаткові
ресурси, які б створили в класі такий ефект занурення. Такими ресурсами на
сьогоднішній день є цифрові носії інформації: навчальні програми, аудіо і
відео додатки, тести, мультимедійні презентації.
Мультимедійні презентації можна використовувати на будь-якому етапі
уроку: в процесі підготовки до вивчення нового матеріалу, при поясненні
нового матеріалу, в практичному блоці – при використанні набутих знань та
підведенні підсумків уроку, – на будь-якому з названих етапів мультимедійна
презентація є доцільною і якісно покращує уроки , оскільки дозволяє зробити
їх цікавими, включає в процес сприйняття не лише зір, а й слух, емоції, уяву,
допомагає дітям глибше зануритися в навчальний матеріал , зробити процес
навчання менш стомливим.
За умови оснащення кабінета англійської мови мультимедійнними
системами («Triumph Board», то що) вчитель має можливість також
використовувати різноманітні електронні таблиці, відео і аудіо матеріали,
електронні словники, інтерактивні посібники з граматики. Електронні тести,
вікторини, анімаційні таблиці, малюнки та схеми, відеофільми та аудіо записи
сприяють більшій результативності засвоєння навчального матеріалу, за
рахунок підвищення позитивної мотивації до навчання і активізації
пізнавальної діяльності учнів, ефективному використанню часу на уроці,
мають велику практичну направленість завдяки зв’язку з реальним життям та
іншими шкільними предметами.
Можливості використання Інтернет – ресурсів в процесі вивчення
англійської мови взагалі необмежені. Глобальна мережа створює умови для
здобуття будь-якою необхідною учням і вчителям інформації, що може
знаходитись в будь-якій точці земної кулі: країнознавчих матеріалів, новин з
життя молоді, статей з газет і журналів та інше. На уроках англійської мови за
допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань:
формувати навички і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної
мережі; поповнювати словарний запас учнів та удосконалювати їхні уміння
усної і письмової комунікації через налагодження і підтримку контактів зі
своїми однолітками в англомовних країнах. Сьогодні учні не просто можуть
переписуватися з однолітками з інших країн, а мають змогу брати участь в
різноманітних
вікторинах,
конкурсах,
тестуваннях,
олімпіадах,
відеоконференціях та інше, що проводяться по мережі Інтернет, що не лише
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сприяє розширенню кругозору школярів, а і дозволяє формувати позитивну
практичну мотивацію до вивчення англійської мови.
Особливо важливим є той факт, що завдяки глобальній мережі українські
вчителі не тільки отримали доступ до навчальних ресурсів таких визнаних
світових лідерів викладання англійської мови як видавництва Macmillan
English, MM Publications, Oxford University Press, Cambridge English Language
Assessment, National Geographic Learning та інших, що надає можливість
піднімати якість організації вивчення англійської мови в Україні на якісно
новий рівень, а також відкрили широкі можливості для власного професійного
розвитку через участь в різноманітних заходах (вебінарах, он-лайн
конференціях, конкурсах, тощо) для викладачів англійської, які проводяться
цими інституціями.
Таким чином, як показує практика, ІКТ найбільш повно задовольняють
дидактичним вимогам і максимально наближають процес вивчення англійської
мови до реальних умов, істотно розширюють можливості викладачів з
активізації пізнавальної діяльності учнів, дозволяють максимально адаптувати
процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Застосування на уроках
іноземної мови ІКТ значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При
комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим
це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Перевагами
застосування інформаційно-комп’ютерних технологій під час проведення
уроків англійської мови, на мій погляд, також можна вважати: підвищення
якості викладання та ефективності контролю навчальних досягнень учнів,
збільшення кількості додаткової інформації, скорочення часу подачі матеріалу,
зорієнтованість на сучасні методи навчання, які стимулюють мотивацію учнів.
Використання ІКТ дозволяє проводити уроки на високому естетичному та
емоційному рівні, забезпечувати образність та наочність, підвищувати об’єм
виконаної роботи на уроці та високий рівень диференціації навчання.
Крім того зусилля, затрачені на управління пізнавальною діяльністю
учнів за допомогою засобів ІКТ, виправдовують себе з розвивальної сторони,
бо стимулюють загальний розвиток учнів, допомагають подолати труднощі у
вивченні предмета, приносять емоційне задоволення від навчання, дозволяють
вести випереджуюче навчання, або навчання в зоні найближчого розвитку,
створюють умови для кращого взаєморозуміння вчителя та учня. Комп’ютер є
ефективним помічником учителя, він змінює роль учителя від учителяінформатора на вчителя-організатора навчальної діяльності сучасної дитини.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГОНЧАРНОГО РЕМЕСЛА
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Особливості надання освітніх послуг в умовах реформування системи
освіти в Україні потребує пошуку та внесення нових інноваційних технологій.
Уманська дитяча школа мистецтв – це один із перспективних навчальних
закладів, який здійснює пошуки у реформуванні освітніх послуг.
З 2016 року в УДШМ діє клас гончарного мистецтва. За період
функціонування напрямку учнями було здійснено 16 акцій (виставки,
майстер-класи), вихованці взяли участь у чотирьох Всеукраїнських проектах,
двох Міжнародних проектах та здобули одну перемогу в Міжнародному
фестивалі «Золотий каштанчик». Викладання здійснюється за принципом
доступності, доцільності, індивідуального підходу до кожного учня,
всебічного розвитку особистості учня.
Інноваційним є формат навчання.
Умови навчання:
– Усі учні здійснюють завдання за круглим столом, маючи змогу
невербального спілкування та відслідковувати за виконанням завдання інших
учасників процесу.
– Всі учасники процесу можуть вільно долучатися до заняття та залишати
роботу після завершення уроку .
– Кожен учасник самостійно відповідає за організацію робочого місця та
забезпечення себе всім необхідним обладнанням та сировиною (губками,
стеками, серветками, качалками, різновидом та кількістю глини).
– Учні старших класів мають можливість здійснювати наставництво над
новоприбулими учасниками процесу.
– Усі уроки проходять в атмосфері добро зичності та підтримки.
– Заняття супроводжуються українськими народними піснями,
композиціями відомих українських композиторів.
Мистецька діяльність:
– З метою розвитку кругозору учасники мають можливість переглядати
відео із поясненнями щодо виконання роботи в певній техніці.
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– Викладач гончарного мистецтва забезпечує систематичну участь у
регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах та проектах з метою
обміну досвідом та розвитком можливостей вихованців.
– Учні 2-го та 3-го класу проводять показові майстер-класи під час
проведення мистецько-культурологічних заходів у місті Умань та
Уманському районі.
Дослідницька діяльність:
– Учні класу «Гончарне мистецтво» щорічно здійснюють археологічні
розкопки, проводячи дослідження із місць розташування покладів глини, її
структурних властивостей, територіального поширення (у кожному регіоні
глина має різну структуру а відповідно і властивості),
– Учні старших класів мають змогу здійснювати підготовку глини,
відпрацьовуючи процеси замочування, проціджування, сушки, формування,
чистки.
– Здійснюється дослідницька діяльність із процесу змішування різних
глин та вивчення їхніх властивостей (щільності, кольору, пластичності,
відсотку усушки, відсотку поглинання вологи після випалювання).
– Вивчення різних традиційних українських технік виготовлення дитячої
традиційної іграшки та глиняного посуду, сакральних глиняних виробів, їхнє
територіальне поширення та місце в сакральних обрядових дійствах
представників регіону та України загалом.
– Педагогом Швець Тамарою Миколаївною здійснюється пошук
раритетних видань, ексклюзивних відео та фото, які допомагають розкрити
всю специфіку ремесла та зробити її більш змістовною та цікавою для дітей.
Співпраця:
– Педагог здійснює тісну співпрацю із психологами міста, зокрема із
кризовими психологами, арт-терапевтами, сімейними психологами, оскільки
серед учнів класу є діти із сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, діти учасників бойових дій з метою пошуку індивідуального
підходу до кожного вихованця.
– Викладач здійснює співпрацю із педагогами, мистецтвознавцями,
науковцями Уманського державного педагогічного університеті імені Павла
Тичини, Черкаської, мистецтвознавцями Державного історико-археологічного
заповідника «Стара Умань» .
Арт-терапія:
– В рамках здійснення суботніх зустрічей розроблена студія «Народні
ремесла» спільно із ГО «Development Foundation», Відділом культури
Уманської міської ради, арт-терапевтами. Суботні зустрічі – це унікальна
програма, під час якої для батьків здійснюються тренінгові заняття з питань
психологічного здоров’я дитини, особливості підліткового періоду, способи
розвитку особистості, пошук індивідуального ресурсу з метою вироблення
навиків виходу із кризових ситуацій. Під час роботи психологів з батьками
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для дітей організовані майстер-класи з провідними майстрами народної
творчості із гончарства, писанкарства, виготовлення традиційної лялькимотанки, ткацтва, мистецтва витинанки, лозоплетіння. В рамках роботи студії
заплановані літні арт-фестивалі для учасників курсу «Народні ремесла»
сімейного типу.
– Проводяться арт-терапевтичні заняття з ткацтво терапії, глино терапії,
інших напрямків арт-терапії.
Висновки. Таким чином інноваційний підхід до викладання гончарного
ремесла дозволив забезпечити дозвілля учнів, відновити міжособистісні
стосунки в родинах вихованців, підвищити зацікавленість учнів
дослідницькою, мистецькою, науково-дослідною діяльністю як в межах
навчання в Уманській дитячій школі мистецтв, так і в навчальних закладах за
основним місцем навчання; сприяти відновленню психологічного
благополуччя родин учасників навчально-виховного процесу.

Неперервна освіта: стан, проблеми, перспективи
розвитку
Білик Н.І.,
доцент, д.пед.н., професор кафедри педагогічної майстерності
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського,
Україна, м. Полтава
КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНОЮ ОСВІТНЬОЮ СИСТЕМОЮ
Загальною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно
зорієнтована освіта, що спрямована на комплексне засвоєння знань і
способів практичної діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе
в різних галузях своєї життєдіяльності. Тому особливого характеру набуває
нинішня ситуація в системі освіти як перелому двох педагогічних епох
(переходу від маніпулятивної педагогіки до педагогіки співробітництва,
партнерства, взаєморозвитку та співтворчості, від старої авторитарної
системи освіти до компетентнісно зорієнтованої).
З огляду на це, основною метою післядипломної освіти визначаємо
підвищення кваліфікації педагогічного працівника відповідного рівня та
профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, який вільно
володіє професією та орієнтується в суміжних галузях діяльності, готового
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до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності.
Одним зі шляхів розв’язання зазначеної проблеми є оновлення
післядипломної освіти, перенесення уваги з процесу навчання на його
результат, перехід на компетентнісно зорієнтований підхід в управлінні
регіональною освітньою системою [1].
Механізми управління регіональними освітніми системами окремих
розвинених країн відображено у працях Н.Абашкіної, І.Зязюна, О.Локшиної,
В. Лугового, Л. Пуховської, А. Сбруєва, Б. Мельниченка, С. Калашникової,
В. Олійника, С. Майбороди, К. Корсака та ін. Дослідженню державногромадського управління освітою як поєднанню двох складових – державної
й громадської – присвячено праці: Д. Вердієва, Л. Гаєвської, Г. Єльникової,
С.Крисюка, П.Кухарчука, В.Майбороди. Базові теоретичні та прикладні аспекти
формування регіональної політики висвітлені у працях зарубіжних учених
А. Маршалла, М. Калдора, Я. Тімбергена, М. Фрідмана, Р. Лукаса та ін.
Виникнення компетентнісно зорієнтованого підходу є результатом
розвитку концепцій знаннєвої, діяльнісної, особистісно зорієнтованої та
особистісно-діяльнісної парадигм освіти і наслідує базову педагогічну
лексику, притаманну названим концепціям.
На думку Л. Коваль [2, с.46], у професійно-педагогічній освіті перехід
на компетентнісно зорієнтовану підготовку розглядається в двох аспектах.
По-перше, відбувається модернізація змісту професійної освіти, що
передбачає його відбір і структурування з одночасним визначенням
результативної складової освітнього процесу – набуття студентами
компетентностей. По-друге, постає потреба навчити майбутніх учителів
цілеспрямовано формувати в учнів ключові та предметні компетентності.
У вітчизняній системі післядипломної педагогічної освіти існує
багаторічна
практика
укладання
кваліфікаційних
характеристик
педагогічних працівників, у яких закріплювались вимоги до знань, умінь і
навичок педагогів різних фахових спрямувань, де, окрім понять знаннєвої
парадигми, використовувались терміни «готовність», «здатність»,
«відповідність», «розуміння» та «свідомість», зміст яких є значно ширшим,
ніж обсяг названої парадигми. У той самий час, самі принципи розроблення
моделі фахівця піддавалися критичному аналізу та вдосконалювалися.
Компетентнісна освіта в системі післядипломної освіти має бути
зорієнтована на практичні результати. При цьому надбання психологопедагогічної науки, досвід проведення курсів підвищення кваліфікації та їх
методична організація мають переплітатися з досвідом особистої
професійної діяльності педагогічного працівника і набувати спрямованості
на систематизацію, комплексність та індивідуалізацію, що буде сприяти
зростанню його компетентності.
Останнім часом поширеними виступають періодизації професійного
розвитку, що базуються на досягненні особистістю рівня професіоналізму.
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А. Маркова серед критеріїв визначення етапів розвитку і становлення
професіонала визначає такі рівні професіоналізму: допрофесіоналізм, що
містить етап первинного ознайомлення з професією; професіоналізм, що
містить етапи адаптації до професії, самоактуалізації у професії, вільного
володіння професією в формі майстерності; суперпрофесіоналізм, що
містить етапи вільного володіння професією в формі творчості, оволодіння
низкою близьких професій, творчого самопроектування себе як особистістю;
непрофесіоналізм, що обумовлює виконання праці за професійно
деформованими нормами і деформацією особистості; післяпрофесіоналізм,
який зумовлює завершення професійної діяльності [3].
Ураховуючи вищезазначене, можемо зробити висновок щодо
професійного розвитку фахівця в післядипломний період, коли він досягає
таких вершин: фази професіоналізму (кваліфіковане виконання трудової
діяльності, вільне володіння професією у формі майстерності,
наставництво); фази суперпрофесіоналізму (досягнення професіоналом
високої кваліфікації, авторитет, творче самопроектування себе як
особистості).
За Т. Савустьяненко [4], формування професійної компетентності
слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників треба
здійснювати в умовах цілісного педагогічного процесу з особистісно
зорієнтованою спрямованістю навчального процесу. Саме цей принцип
вкладено дослідником у модель формування компетентності педагогічного
працівника у системі післядипломної освіти.
З погляду нашого дослідження звертаємо увагу на застосування
компетентнісно зорієнтованого підходу в регіональній освітній системі
підвищення кваліфікації й на те, що кожний педагогічний працівник
повинен по-новому розуміти свою професійну діяльність. Педагог працює
не з учнем, а з предметом, і як головне завдання висуває завдання навчити
свого предмета. Необхідно підтримувати в дитині прагнення до
самостійності, самопізнання, самоаналізу й самооцінювання, «зрощувати» в
неї здатність знаходити опору у самій собі.
Отже, педагогічного працівника, який уміє ефективно й результативно
виконувати професійні завдання, фахові обов’язки і посадові функції, що
входять до сфери його повноважень, будемо називати професійно
компетентним. Професійна компетентність у цілому характеризується
сукупністю інтегрованих знань, умінь і досвіду, а також особистісних
якостей, які дозволяють людині ефективно проектувати і здійснювати
професійну діяльність у взаємодії з навколишнім світом.
Важливою для нас є думка В. Філіппової про те, що водночас існує
чимало чинників, що перешкоджають розвитку інноваційних освітніх
процесів у регіонах. Серед інших визначаються такі: відсутність науковометодологічної бази формування національної інноваційної системи;
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несформованість цілісної регіональної інноваційної освітньої політики;
науковий і освітній потенціал регіону не розглядається як основа для
побудови економіки, заснованої на знаннях; недостатня підтримка науковотехнічного та освітнього комплексу як на законодавчому, так і фінансовому
рівнях; недостатньо ефективне державне управління інноваційними
освітніми процесами на рівні регіону [6].
У той же час органи управління освіти є спеціальними елементами
регіональної освітньої системи, хоча й не виконують навчальні функції, і
належать до системи управління (управлінський функціональний вимір у
структурі регіональної освітньої системи). Звідси є зрозумілим вплив
системи управління на регіональну освітню систему. Він полягає у
формуванні законодавчої бази для функціонування елементів регіональної
освітньої системи, програм розвитку освіти в регіоні, розподілення коштів і
стимулювання розвитку приватної освіти й співпраці з реальним сектором
економіки [7, с.41].
Перехід до сталого інноваційного розвитку регіональної системи освіти,
де інноваційна освітня політика з метою підготовки конкурентоспроможних
професійних кадрів має розв’язати такі завдання: забезпечити достатню
підтримку освітніх установ на всіх рівнях суспільства і влади у сфері
інноваційного розвитку в країні; організація всебічного та повноправного
партнерства на державному та регіональному рівнях держави і
громадянського суспільства в інноваційному розвитку вітчизняної освіти;
фінансування інноваційної діяльності; створення вільних освітніх територій;
удосконалення інноваційного законодавства, що розвивається повільно і
непослідовно, без чіткої концепції, без визначення предмета і методів
правового регулювання, а також кола регульованих відносин; формування
інноваційного мислення на рівні як міністерств, так і обласної адміністрації;
розв’язання проблеми інтелектуальної власності [5, с.222-223].
На наш погляд, при визначенні ролі й місця освіти в підготовці
професійних кадрів у контексті реалізації інноваційної регіональної
освітньої політики в Україні треба враховувати досвід західних країн, де
навчальні заклади є обов’язковим елементом інфраструктури національної
інноваційної системи, що пов’язує науку, освіту й бізнес, та багато в чому
визначають конкурентоспроможність країни на світовому ринку. Так, у
Данії існує чітка координація інноваційної політики щодо розвитку
комерціалізації результатів наукових досліджень і стимулювання співпраці
між вишами як державними структурами інноваційної системи та
промисловість. У Норвегії виші тісно співпрацюють з місцевою владою та
організаціями, при цьому загострюється міжрегіональне змагання за
фінансування. Створюються програми, що стимулюють довгострокове
партнерство науково-дослідного і комерційного секторів. У Швеції
пріоритетний напрям діяльності держави в рамках розвитку інноваційної
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системи – підприємницька культура і виховання «інноваційних» людей.
Отже, національну інноваційну політику зарубіжних країн у галузі освіти
зорієнтовано на підвищення рівня конкурентоспроможності запропонованих
освітніх послуг, фахівця, речової, інформаційної продукції, стимулювання
ролі вишів в економічному, соціальному і політичному розвитку як регіонів,
так і держави загалом.
Професійний і соціальний досвід педагогічних працівників виступає як
своєрідний фільтр для передбачуваної інформації на курсах підвищення
кваліфікації в навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти. При
цьому процес навчання дорослих наповнюється особистісним смислом, а
вимоги компетентності професійної діяльності є системотворювальними, що
визначають логіку відбору й проектування всього змісту навчання у будь-якій
регіональній освітній системі України. Вважаємо, що саме компетентнісно
зорієнтований підхід якнайкраще характеризує регіональну освітню систему
підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Цей підхід розглядаємо як
модернізацію та проектування змісту навчання дорослих з одночасним
визначенням результативного складника процесу навчання – високого рівня
професійної компетентності, суперпрофесіоналізму педагогічних працівників
регіону.
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БЕЗПЕРЕРВНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА МОЛОДІ
Екологічне виховання є важливо складовою формування сучасної,
освіченої людини. Передумова для цього стають екологічні знання, наслідок
яких є – екологічний світогляд.
Визначальними напрямками діяльності багатьох міжнародних
екологічних організацій стає формування нової системи цінностей яка
базується на глобальному осмисленні людством екологічних проблем.
Відбувається становлення нового освітнього простору – системи безперервної
екологічної освіти [2].
В Україні на цей час сформувалася загальна Концепція безперервної
екологічної освіти, яка охоплює екологічне виховання та навчання починаючи з
дошкільного віку, потім екологічні уроки в школі, вивчення екології та охорони
довкілля в закладах освіти І, II, III та IV рівня акредитації. Проте важливим
елементом безперервної екологічної освіти є розробка і впровадження
спеціальних програм, які враховують можливості дітей (в залежності від віку)
сприймати, розуміти та засвоювати ту чи іншу інформацію.
Екологічну свідомість як моральну категорію потрібно виховувати у
дітей з раннього дитинства. Початковою ланкою у безперервній екологічній
освіті є дошкільне виховання. Саме дошкільному віці закладаються основи
культури спілкування і поведінки дітей у природі, любов і шанобливе
ставлення до природного довкілля.
Старші дошкільники здатні розуміти й усвідомлювати зв'язки
навколишнього світу. Діти цього віку мають об'єктивні можливості для
самостійного спілкування з природою. Емоційна чутливість, сприятлива для
розвитку моральних почуттів [1].
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Важливим моментом екологічного виховання молоді є застосування
нових підходів до екологічної освіти. Одним з таких напрямків є метод
«польової екології». Особливість цього методу в тому, що учні вивчають
навколишній світ безпосереднє у природних умовах. Тому основною формою
виховання є польові практикуми, екскурсії, походи, експедиції тощо.
Фактично це вивчення природи в природних умовах. Цей метод стає дуже
ефективним і популярним, проте вимагає спеціальної підготовки від
педагогів. Широкого спектру знань у ботаніці, мікології, зоології та в інших
природничих науках. Проте дослідження, які проведені нами показують, що
такі заняття з успіхом замінюють класні уроки і на довго відкладаються в
пам’яті учнів. А якщо вони відбуваються регулярно, то запам’ятовуються на
все життя.
Наступне нововведення, яке ми стали застосовувати у екологічному
вихованні молоді є поєднання зусиль учбових закладів і національних
природних парків. Національні парки відповідно до їх статутів, повинні
займатися еколого-виховною роботою. Таке поєднання зусиль дає можливість
вирішити цілий ряд проблем. По-перше, залучити професійних екологів,
зоологів, ботаніків та ін. до виховного процесу; по-друге, використання
території парку, яка є еталоном природного середовища і дає можливість
безпосереднього спілкування з нею, втретє – можливість широкого
застосування різних методів і форм екологічного виховання.
На нашу думку саме природна територія, яка охороняється – це відкрита
класна кімната, у якій приходить більш глибоке розуміння взаємин між
людиною й природою, що в остаточному підсумку сприяє збереженню всіх
природних багатств не тільки усередині границь таких природних територій,
але, що є головним – поза її межами.
На базі національного природного парку «Гомільшанські ліси», який
розташований у мальовничому куточку Харківської області, спільними
зусиллями був створений учбовий польовий центр. Він вже декілька років
поспіль приймає школярів і студентів для проведення польових екологічних
практик. Студенти та школярі у супроводі викладачів можуть приїхати на
територію парку від одного до декількох днів, ставити наметові містечка, або
розміщуватися у стаціонарних умовах і проводити навчання, ходити на
екскурсії і проводити наукові спостереження спільно з науковцями парку за
різними групами рослин та тварин.
Близьке знайомство і спілкування з природою дуже позитивно впливає на
школярів і студентів. Проведений аналіз показав, що частина школярів, які
пройшли через учбовий центр, потім приїжджала сюди самостійно і проводила
власні наукові дослідження. Деякі з них вирішили обрати біологічні або
екологічні спеціальності і вступати до відповідних навчальних закладів.
Дуже важливим був той факт, що старшокласники передавали набуті
знання молодшим школярам.
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Слід зазначити, що діти які пройшли екологічне навчання у польових
таборах і спостерігали за роботою національного парку, стали краще
розумітися на проблемах охорони природи та збереженню довкілля. Тому
вони отримали важливу складову сучасної досвідченої людини – екологічний
світогляд.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ З УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ
З метою дослідження ефективності впровадження моделі управління
освітнім середовищем професійного розвитку вчителів загальноосвітніх
навчальних закладів нами був проведений порівняльний аналіз узагальнених
результатів параметрів управління. Зміни, що відбулись у процесі
управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів
експериментальної групи, обумовлені використанням сучасних ефективних
методів і форм впливу на професійний розвиток учителів, здійсненням
методологічних підходів, впровадженням цільової програми розвитку
«Професійний розвиток педагогів» тощо.
Порівняльні дані параметрів управління освітнім середовищем
професійного розвитку вчителів для експериментальної та контрольної груп
на початку й після завершення експерименту представлено в таблиці 1.
Аналізуючи таблицю 1, необхідно зазначити, що упродовж
упровадження моделі управління освітнім середовищем професійного
розвитку вчителів загальна оцінка параметрів управління експериментальної
групи підвищилася на 29,2%, зокрема, за першим параметром –
управлінський приріст становить 0,053, за другим параметром – ресурсний –
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0,064, за третім параметром – методичний – 0,06, за результативним
параметром – 0,015. У той же час параметри управління контрольної групи:
управлінський, ресурсний, методичний, результативний підвищилися
відповідно на 0,003; 0,003; 0,003; 0,016. Загальна оцінка параметрів
управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів
контрольної групи підвищилася на 5,1%.
Таблиця 1 – Узагальнені результати параметрів управління освітнім
середовищем професійного розвитку вчителів експериментальних і
контрольних загальноосвітніх навчальних закладів
Параметри
управління
Управлінський
Ресурсний
Методичний
Результативний

Сума Σ

Контрольна група
Експериментальна група
підсумков
підсумков
початкові
приріст початкові
приріст
і
і
0,116
0,119
0,003
0,112
0,165
0,053
0,133
0,136
0,003
0,130
0,194
0,064
0,089
0,092
0,003
0,089
0,149
0,06
0,104
0,120
0,016
0,111
0,126
0,015

0,442

0,466

0,024

0,442

0,634

0,192

1. Порівняння параметра «управлінський».
Розробка цільової програми щодо професійного розвитку педагогів і
розвитку педагогів у процесі педагогічної діяльності в експериментальних
навчальних закладах дозволило забезпечити успішність перебігу
інноваційного процесу та створити передумови для визначення оптимальних
шляхів досягнення концептуальної мети навчальних закладів.
До початку експериментальної діяльності в усіх навчальних закладах
поширеною була ситуація, коли загальноосвітні навчальні заклади мали, з
одного боку, відсутність чітко сформульованих цілей, а з іншого –
формальний характер цих цілей. Типовою була ситуація, коли зміст діяльності
лише в незначній частині відповідав цілям закладу. При цьому план діяльності
формувався, зазвичай, із традиційних заходів, а показником результативності
була кількість заходів, а не їхня якість і доцільність проведення. При
впровадженні нових форм управління ключовими напрямами діяльності стали
розробка місії й стратегічної мети школи, а також усвідомлення й прийняття
педагогічним колективом стратегічних орієнтирів, ефективність управлінської
команди, ступінь взаємодії функцій управління. Це вплинуло на загальну
оцінку параметра «управлінський», яка значно зросла в експериментальних
школах – відповідно на 31,8%, тоді як результати підсумкового оцінювання
контрольної групи майже не зазнали змін.
2. Порівняння параметра «ресурсний».
Параметр «ресурсний» передбачає розвиток навчально-методичного,
матеріально-технічного, кадрового, фінансового, нормативно-правового
забезпечення. Порівняння на контрольному етапі експерименту стану
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кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів показало, що в
експериментальній групі було створено систему безперервної освіти та
систему заохочення педагогів, які розробляють і використовують в освітньому
процесі авторські програми, створені умови для проведення дослідницької
роботи, організовано роботу з молодими вчителями, участь вчителів у
науково-методичних заходах, зокрема конференціях і семінарах тощо.
Упровадження в систему професійного розвитку педагогів спецкурсу
«Управління професійним розвитком учителів» сприяло просвітянській
підготовці педагогічного колективу, розумінню педагогічних інновацій та
їхньої ролі в розвитку загальноосвітнього навчального закладу, форм і
методів щодо професійного розвитку вчителів, налагодженню комунікацій.
Про значні якісні відмінності від результатів попередньої діагностики
свідчить те, що значна частка учителів експериментальної групи
продемонстрували спроможність самостійно обирати мету, планувати
діяльність, організовувати, виконувати, регулювати, контролювати її,
аналізуючи й оцінюючи результати. Значно зросла, на думку експертів,
пізнавальна й творча активність учителів; підвищився рівень їхніх умінь
проектувати свій професійний розвиток, спрямувати власну діяльність на
безперервний професійний розвиток; вони вправно демонстрували
володіння навичками самоорганізації (цілепокладання, планування
діяльності), володіння методами й прийомами безперервного професійного
розвитку та комунікативні вміння.
Отримані результати діагностування свідчать про суттєві якісні
зрушення щодо системності й глибини фахових знань у вчителів
експериментальної групи; рівня їхнього володіння психолого-педагогічними
та методичними знаннями. Експерти зазначили сформованість у значної
частини респондентів сукупності знань про основи безперервного
професійного розвитку; знання методів, прийомів і форм безперервного
професійного розвитку; підвищення рівня розвитку логічного і критичного
мислення. Крім того, зазнало позитивних змін матеріально-технічне,
навчально-методичне забезпечення експериментальних шкіл.
Як результат, показник параметра «ресурсний» в експериментальних
школах змінився на 32,9%. У контрольній групі загальноосвітніх навчальних
закладів значної різниці між вхідним та підсумковим оцінюванням не
виявлено (2,3 %).
3. Порівняння параметра «методичний».
Аналізуючи порівняльні дані, відзначаємо зміни в параметрі «методичний».
Особливо вплинули на різницю результатів вхідного та підсумкового
діагностування підвищення рівня сформованості професійних компетентностей
учителів, зростання орієнтації педагогів на досягнення та успіх.
Отримані результати свідчать про якісні зміни ціннісного усвідомлення
вчителями експериментальної групи необхідності цілеспрямованого
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безперервного професійного розвитку, змінився характер потреб учителів
стосовно власного професійного розвитку, ціннісне усвідомлення
сформованості цієї якості для фахової діяльності, у значної частини учителів
з’явилися чіткі ціннісні орієнтації на безперервний професійний розвиток.
Якісних змін зазнала пізнавальна мотивація, професійна мотивація,
мотивація досягнення успіху. Відповіді на питання пропонованої анкети
свідчили про чітке усвідомлення педагогами особистісного сенсу та
значущості безперервного професійного розвитку.
Показники параметра «методичний» значно зросли після закінчення
експерименту в експериментальних навчальних закладах – на 40,5%, тобто
зросла вмотивованість професійної й творчої діяльності тощо. У
контрольних групах параметр «методичний» значних змін не зазнав.
4. Порівняння параметра «результативний».
Порівнюючи результати за параметром «результативний», констатуємо,
що за даними підсумкового оцінювання в експериментальних групах зросла
спрямованість учителів загалом на самоаналіз, самооцінку власного
професійного розвитку, зростання кількості педагогів експериментальної
групи, у яких з’явилися рефлексивні вміння, які могли адекватно оцінити
власні здібності та якості; самостійно й більш адекватно (у порівнянні з
попередньою діагностикою) оцінити власну готовність до безперервного
професійного розвитку тощо.
Учителі більш позитивно стали сприймати нововведення, запроваджено
новітні технології, форми і методи навчання учнів. У колективах значно
зменшився рівень негативного чи напруженого ставлення до нового.
Принциповим для нас став той факт, що вчителі більш усвідомлено почали
сприймати самі нововведення, намагатися визначити реальні можливості й
ресурси запроваджуваних технологій. Відбулося якісне зростання
показників педагогічної діяльності, розвиток соціальної та професійної
активності вчителів, підвищилось оптимальне співвідношення зовнішньої
мотивації до розвитку й самомотивації.
Загалом параметр «результативний» змінився в експериментальних
групах на 11,6%. У контрольних групах зріст відбувся в усіх закладах –
приблизно на 12%.
5. Порівняння параметрів управління освітнім середовищем професійного
розвитку вчителів
Загальним показником усіх параметрів управління освітнім
середовищем професійного розвитку вчителів є сума його складових. Він
ураховує всі процеси й усі результати, наявні під час формувального
експерименту. Стан параметрів управління на початок і на кінець
експерименту кількісно обчислено через кваліметричні методи, а різниця
кількісних показників кінцевого й початкового параметрів відбиває
кількісну оцінку цих змін.
119

Порівняння кількісних оцінок свідчить, що в експериментальних
загальноосвітніх навчальних закладах сума параметрів зросла на 29,2%. У
контрольній групі результати значно не змінилися: вихідне діагностування
показало, що сума параметрів змінилася на 5,1%.
Така динаміка зросту параметрів управління освітнім середовищем
професійного розвитку вчителів в експериментальних і контрольних
загальноосвітніх навчальних закладах доводить ефективність моделі
управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів та
доцільність проведених нами заходів під час експерименту.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АРБІТРАЖНИХ
ЮРИСТІВ ЯК ПОКАЗНИК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Альтернативні способи вирішення спорів в цілому, а міжнародний
арбітраж зокрема – це засоби, які уможливлюють свободу підприємницької
діяльності, бо дозволяють вирішувати суперечки ефективно, швидко та без
зайвої тяганини.
Не зважаючи на те, що протягом тривалого періоду часу вітчизняна
правова спільнота не приділяла особливої уваги ані теоретичним, ані
практичним аспектам міжнародного арбітражу, на сьогодні гостро
відчувається потреба у професійно підготовлених фахівцях, які готові
сприяти розвитку міжнародного арбітражу на практиці.
В Україні передумови для розвитку і функціонування міжнародного
арбітражу було створено лише з прийняттям Закону УРСР «Про
зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року. Президія
Торгово-промислової палати України своїм рішенням від 10 червня 1992
року заснувала Міжнародний комерційний арбітражний суд, який вже в
перший рік свого існування прийняв 5 справ. Сторони по справах,
прийнятих до провадження у МКАС при ТПП України в 2016 році, були з 57
країн, у тому числі з 46 країн далекого зарубіжжя, 10 держав СНД та
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України [2], що свідчить про високу репутацію цього арбітражного
інституту на міжнародній арені.
На нашу думку, основна задача сучасної вітчизняної правової освіти – це
розставити пріоритети та показати, що міжнародний арбітраж є самостійним
з точки зору правової природи видом діяльності, який не є аналогом
державного судочинства. Саме це завдання може бути вирішеним через
розповсюдження знань та зарубіжного досвіду щодо використання
міжнародного арбітражу на теренах України, що виявляється можливим
через організацію професійної підготовки майбутніх арбітражних юристівміжнародників. Проаналізувавши низку праць з цього питання, можна дійти
висновку, що найефективнішим способом реалізації цієї мети є створення
магістерських програм за спеціальністю «Міжнародний арбітраж»/
«Альтернативне вирішення спорів», які здатні забезпечити комплексний
підхід до навчання та підготовки конкурентоздатних фахівців.
Використання альтернативних методів – це, перш за все, показник
зрілості правової системи, цивілізованості суспільства в цілому, коли люди
не воліють вступати в жорстоке протистояння, а вирішення спорів засновано
на бажанні знайти компроміс для продовження ділової співпраці [1].
Слід відзначити, що важливим етапом у розвитку міжнародного
арбітражу в Україні можна вважати участь таких вищих навчальних закладів
України як Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
Львівський національний університет ім. І.Я. Франко та Хмельницький
університет управління та права у проекті «Навчання альтернативному
вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини» у межах
програми TEMPUS (01.12.2013-30.11.2016), основною метою якого було
залучення українських ВНЗ до міжнародної академічної спільноти для
обміну позитивним досвідом та його подальшої імплементації в систему
професійної підготовки магістрів міжнародного арбітражу в Україні. Так,
було розроблено оптимальний навчальний план, підготовлено ґрунтовні
наукові та навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального
процесу магістрів за спеціалізацією з економічного права і альтернативного
вирішення спорів.
У грудні 2017 року пілотне навчання було успішно завершено, що, на
наше глибоке переконання, стане початком нової ери у професійній освіті
міжнародних арбітражних юристів.
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PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF VOCATIONAL
EDUCATION AND TRAINING IN WESTERN EUROPE
ON THE EXAMPLE OF SWEDEN, NORWAY AND DENMARK
One of the important goals of functioning of the national systems of European
education, including the countries of Scandinavia, is to strive for their injection
into one single system, which results in the identification and implementation of
the most effective results in order to enrich the national vocational education
system of each Western European country. We will determine this as one of the
likely trends in the overall European integration of the VET, which affects its
improvement and development, both in Scandinavian countries and in all Western
European countries.
One of the main principles of VET is the principle of quality and standards,
the implementation of which is ensured by the European Center for the
Development of Industrial Training.
The next important principle of VET is to distinguish the principle of
matching the supply and demand on the labor market, the application of which is
clearly followed by the operation of vocational education and training in Sweden,
where quotas for jobs and the corresponding order for training of a required
number of new specialists in specific fields are established and approved by the
government and public institutions. In general, the Swedish model of vocational
education and training focuses on the organic combination of middle and upper
secondary education, taking into account the current requirements of Swedish and
European labor markets, that responds to the principle of matching the supply and
demand on the labor market.
Western European higher education is classified as post-compulsory. Like the
Swedish vocational education institution it starts for students in Norway and
Denmark at their age of 15-16 years old at the end of the first stage of secondary
school where the main tendency is the possibility of an arbitrary selection of the
further path of continuing education. Realization of this choice is carried out by
institutions of general secondary education, vocational training, pre-university
training, gymnasiums and lyceums of academic bias [2].
The main objective of the relationship between professional and general
academic education at secondary schools is the tendency to increase the
integration and flexibility between the basic syllabus of the curricula and the
corresponding curriculum support. One of the expected prospects for improving
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VET conditions in Denmark and Norway is to increase the age of potential
students for their possibility of obtaining VET and retraining or advanced training
in the VET system, which ensures a flexibility phenomenon between programs to
enable students to move freely from one industry to another, extending the terms
of study in a general secondary school with an appropriate extension of the period
of study in the system of vocational education and training. All this determines
another important trend in the development of VET as an opportunity for personal
and professional self-realization of graduates and their further adaptation both in
the labor market and in society.
In order to increase modernization of the vocational and production basis of
training in the VET it is planned to involve employers more actively in creating
educational programs with the maximum provision of students with practical
occupations in production, which will strengthen the integration of the general
educational system of training into the vocational and technical education branch,
as well as increase the effect of the principle of matching the demand and offers
on the labor market.
One of the important aspects of a full-fledged operation of the VET industry is
its multilateral financing taking into account all needs and requirements. Thus, we
will define the principle of diversification of financing, which both in the Nordic
countries and in the countries of Western Europe in general, acts on the basis of
financing of the municipal employment policy, which is based on the
socioeconomic feasibility of investing in one or another direction of the VET. In
addition, funds from communal budgets, employment services, international
funds, churches, other private and physical sponsors are actively involved.
The significant advantage of the Norwegian VET system is the popular schools
that first appeared in Denmark in the 20th century whose task is to help and support
graduates of full or incomplete secondary education who have not yet decided on
the choice of further path and profession. Graduting from such school it gives the
priorities of choice as the opportunity to find work by specialty or enter the
university, as the graduation certificate of the public school gives additional points.
This approach to solve problems of VET functioning and sutisfy needs of young
people reaffirms our identified trends with the aim to improve the flexibility
between programs to enable students to move freely from one area to another [4].
In assessing the system of vocational education in Denmark, first of all, we
note that the quality of the PTO is controlled and ensured by the introduction of
common requirements, rules and recommendations that define the goals, content,
duration of getting into programs and individual subjects by students. The purpose
of the reform of the Danish secondary education system is to develop the creative
abilities of students, aimed at the formation of the future individual, the formation
of the qualities of collectivism and mutual assistance [1]. VET students make an
individual plan that is consistent with the institution and often with the employer,
which specifies the goals, methods and forms of training. The flexibility of the
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vocational education system in Denmark provides the opportunity for future
specialists in the manufacturing sector to successfully integrate into the labor
market. Short-term VET programs for partial qualification were also introduced,
mainly for students with a low level of basic education [3].
Consequently, the main advantages of the operation of vocational education
and training in Scandinavia are to meet the needs of the VET process, its technical
upgrading, and the provision of flexible VET programs aimed at improving
student mobility in this field, as well as encouraging students and creating
conditions for providing opportunities. personal and professional self-realization
of graduates of VET, giving them the right to choose a job placement in a
specialty or a priority university entrance (Norway), and as a result of their
subsequent comfortable adaptation in both the labor market and in society.
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
На запитання про те, що таке якісна сучасна освіта, як виміряти її якість
та на багато інших подібних запитань намагаються дати відповідь провідні
вчені, відомі політики багатьох країн світу. ХХ cт. ознаменувалося тим, що
розгорнулася так звана квалітативна революція, тобто революція якості, яка
охопила всі сфери життя та діяльності людини.
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Від того, чи вільно орієнтуватиметься людина у сучасному житті,
адаптуватиметься до різних видів діяльності й умов, наскільки легко вона
опановуватиме нові професії, засвоюватиме величезні обсяги інформації,
залежить не тільки її власна успішність як особистості, а й розвиток усієї
держави, її конкурентоспроможність і престиж на світовій арені.
Якісний рівень освіти забезпечується за допомогою відповідних
механізмів, що отримали назву моніторингу, який розуміється як система
збирання, опрацювання та розповсюдження інформації про діяльність
освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і прогноз
розвитку.
Педагогічний моніторинг – система відбору, обробки аналізу, зберігання
інформації про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку, що
забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну корекцію
навчально-виховного процесу та прогнозування розвитку освітньої
системи [1].
Моніторинг освіти передбачає виявлення і врегулювання впливу
факторів зовнішнього середовища та внутрішніх факторів самої педагогічної
системи. В реальних умовах моніторинг тісно пов'язаний з функціями та
стадіями управління навчальним закладом, тобто він охоплює цілі,
інформації, рішення, організацію та рівень педагогічної діяльності
колективу та управління ним. Сьогодні існує реальна суттєва відмінність в
підходах до системи моніторингу в вітчизняній і зарубіжній практиці. Це
різниці в тлумаченні, ефективності та результативності роботи навчального
закладу та відповідальності за результати діяльності. Моніторинг
здійснюється принципово різними шляхами: контроль навчального процесу
та контроль знань тих, хто навчається. Перший шлях методично
відпрацьований та виконується систематично в кожному навчальному
закладі. Його характерною рисою є всеохоплюючий характер. Він
реалізується періодично і постійно. Періодично – це ліцензування,
акредитація та атестація як зовнішня перевірка навчального закладу.
Постійний контроль за станом навчального процесу здійснюється
"власними" силами – ректором, дирекцією, деканатами, відділеннями,
кафедрами, методичними та адміністративними комісіями. Він ґрунтується
на правовій основі і охоплює, перед усім, стан навчально-методичного
забезпечення, лабораторну базу, кадровий склад та, по-друге, організацію
навчального процесу (розклад занять, ведення поточної документації,
виховна робота тощо) [2, с.84].
Вихідним положенням моніторингу є його зв'язок з цілями навчання, які
зазвичай передбачені навчальним планом, тобто, моніторинг, пов'язаний з
оцінкою реалізації цілей і планів, порівняння фактичного рівня підготовки з
планами. Головним завданням моніторингу є зменшення різниці між ними,
виявлення та усунення негативних факторів впливу на неї.
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Якісною і кількісною мірою оцінки результатів педагогічної діяльності є
досягнення бажаного результату. Останній визначається нормами,
стандартами відповідної спеціальності.
Саме норма, стандарт є необхідною умовою та підґрунтям моніторингу в
освіті, оскільки з ними порівнюються фактичні результати, після чого
здійснюється оцінювання і корекція.
В освітньому процесі таке співставлення фактичних досягнень з нормою,
еталонам, вимогами стандартів називається перевіркою. За допомогою
моніторингу є можливість дати відповідь на запитання про ефективність
певної технології навчання, виділити фактори впливу на результати, довести
залежність від кваліфікації педагога. Одна з головних вимог оцінювання
роботи навчального закладу – об'єктивність: відповідність фактичних
успіхам науково-педагогічних працівників, студентів; оцінювання виявленого
рівня знань, відповідно до державних стандартів [3].
Висновки. Сьогодні перед суспільством взагалі і перед школою зокрема,
як ніколи, гостро стоїть завдання осмислення та пізнання буття, створення
нової філософії освіти, відкритої до таємниць життя людини, її прагнень,
життєвого потенціалу. Мова йде про створення нової освітньої школи
України ХХІ століття, школи, яка виховує творчу особистість, створює
умови для її повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку,
для примноження культури та духовності.
Щоб бути гідною України ХХІ століття, освіта повинна бути націленою на
майбутнє, на розв’язання проблем століття, розвиток творчих здібностей учнів,
формування у них загальнолюдської культури, гуманних способів розв’язання
світових проблем. Адже від сучасного випускника вимагається осмислено
діяти в ситуації життєвого вибору, свідомо ставити перед собою завдання,
досягати власної мети, діяти продуктивно в усіх життєвих сферах [1].
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КОЖНА ДИТИНА – ОБДАРОВАНА!
Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча
особистість здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна
держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального
потенціалу, як обдаровані, талановиті діти. Розвиток творчих здібностей
особистості – це одвічний гуманістичний принцип. Кожна обдарована
дитина – індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Сприяння
реалізації обдарування потребує організації особливого середовища,
зокрема спеціальної освіти.
Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй
досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і
спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в
оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких
необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з
певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.
Розрізняють обдарованість:
 соціальну – лідерську;
 художню – музичну, образотворчу, сценічну;
 психомоторну – спортивні здібності;
 інтелектуальну – здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти
(серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів
і не встигають з інших);
 академічну – надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають
відмінними спеціалістами;
 творчу – нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але
такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства
вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).
Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений
інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони
самі шукають собі роботу, частіше складну інтелектуальну, із задоволенням
нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти
вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони
показують високий рівень досягнень.
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Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її
краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані
діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через
дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.
Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї
винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його.
У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих
дітей вимагають особливого підходу до них, і не випадково за рішенням
Всесвітньої організації охорони здоров'я входять до "групи ризику". Вони
потребують особливого виховання, спеціальних, індивідуальних навчальних
програм, спеціально підготовлених вчителів, шкіл. Фахівці давно відмітили,
що обдаровані діти часто виростають в інтелігентних сім'ях, і справа тут
зовсім не в особливих генах геніальності, а справа в сімейній атмосфері, в
системі сімейних цінностей.
Взагалі батьки заохочують і бажали б розвивати в своїй дитині
пізнавальні потреби та різні здібності, але роблять вони це по-різному. Деякі
батьки прагнуть до того, щоб дитина запам'ятала більше фактів, назв, подій,
відчувала гордість за свої знання.
Психологічні дослідження показують, що пізнавальна мотивація
виявляється у формі дослідницької, пошукової активності, чутливості до
нового, новизни ситуацій, знаходження нового у звичайному.
Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від
найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених
стандартизованих та тестових завдань.
Батьки використовують виховні стратегії: стратегія прямого виховного
впливу, де вони постійно пропонують дітям якісь розвиваючі ігри, вправи.
Інколи ця стратегія дає результати, але дуже часто в дитини виникає
внутрішня протидія. Друга категорія батьків вважає, що вивчати та
розвивати їхню дитину повинні фахівці. Але не потрібно повністю
перекладати всі турботи на плечі інших, а самим знаходитись осторонь.
Третя стратегія - коли батьки дають вибір своїй дитині й намагаються
підібрати гарну школу, не контролюючи розвиток здібностей.
Найголовніше в таких сім'ях - атмосфера пізнавальних інтересів самих
батьків (самі читають, ходять на виставки, не нав'язуючи свого інтересу).
Така стратегія саморозвитку виявилась найефективнішою.
Розвиток здібностей нерозривно пов'язаний із формуванням інтересу.
Обдарованість і талант не люблять тиску. Більшість дітей конфліктують з
учителями, батьками в разі нетактовного ставлення, відсутності уваги або
належного розумового навантаження. Ці діти відрізняються гарною пам'яттю,
багатим словниковим запасом, вони надзвичайно гостро переживають
невдачі, часто перебувають у стресовому стані, впертість і прагнення довести
розпочату справу до кінця, що нерідко сприймається дорослими як
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вередливість, а допитливість може оцінюватися як порушення норми. Батькам
потрібен індивідуальний підхід до вирішення проблемних питань з дитиною.
Вони повинні здійснювати контроль над читанням дитини, захопленнями, але
спрямувати свою діяльність на організацію допомоги дитині, збільшити
ступінь самостійності, здатність до ефективного вирішення різного роду
проблем, створити умови для забезпечення позитивного емоційного стану
обдарованої дитини, позитивно-стійкого ставлення до життя, творчої
діяльності. Стосунки батьків повинні будуватися на довір'ї. Допомога не може
мати форму наказу, батьки повинні формувати в дітей стійкість у
тихотравмуючих ситуаціях, навчати навичкам саморегуляції, набуття вміння
щодо адаптації у соціально значущому середовищі без зниження потреби в
реалізації обдарованості.
Батьки повинні особливу увагу приділяти розвиткові пізнавальних
інтересів дитини, адже завдяки їм формуються основні інтелектуальні
вміння, необхідні для засвоєння знань, закладається основа для дальшого
успішного оволодіння знаннями. Василь Сухомлинський зазначав, що до
кожної дитини треба підхід. Тому батьки повинні розвивати у своїх дітей
активну пізнавальну діяльність, зацікавлювати дитину різними видами
завдань (пошукових, логічних, ігрових). Дитина не тільки повинна засвоїти
певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, виявляти
взаємозв'язок між поняттями й міркувати. А добитися це можливо лише
засобами, що активізують пізнавальну діяльність.
Робота над розвитком пізнавальних інтересів дитини, активізує її
діяльність, підвищує продуктивність праці. Звичайно, батьки не повинні
залишати дитину наодинці зі своїми проблемами. Батьківська допомога має
бути обережною, зваженою, вона має наштовхувати дитину на власні
розв'язки, а не насаджувати свої. Головне завдання батьків - прагнути, щоб
навчальна праця їх дитини приносила їй радість, а не муки й гіркоту невдач.
Дитина, яка захоплена справою, яка їй до вподоби, виявляє наполегливість,
силу волі, критичне ставлення до загальновідомого. В творчості дитина
може реалізувати всі наявні в неї знання, уміння та здібності. Батькам
потрібно знати, що обдарована дитина прагне довірливого спілкування.
Вона хоче бачити у батьках мудру дорослу людину, яка збагатить її
уявлення про світ і про саму себе, допоможе подолати труднощі. Дітям дуже
хочеться, щоб батьки сприймали їх як рівноправних в особистісному плані
партнерів. Їм не хочеться, щоб їх повчали, вони прагнуть рівноправного
спілкування, щоб їх сприймали як особистості й реагували на них як на
особистість. Звичайно, перед батьками стоїть проблема формування й
плекання не просто особистості, а особистості обдарованої, особистості
свідомого українського громадянина.
Розвиваючи творчі здібності дитини, батьки виконують суспільний
запит щодо формування особистості, здатної самостійно мислити, приймати
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сміливі й нестандартні рішення, творчо ставитись до праці. Саме такі творчі
особистості мають високий рівень національної самосвідомості, що виявляє
причетність їх до споконвічних духовних цінностей українського народу. А
допоможуть їм такими стати їх перші порадники – батьки.
Як розвивати здібності дітей:
 Не стримуйте розкриття потенційних можливостей психіки.
 Уникайте однобокості в навчанні та вихованні.
 Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створюйте умови для
виходу дитячої енергії, рухливості, емоційності.
 Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб
(почуття безпеки, кохання, повага до себе і до оточуючих), тому що людина,
енергія якої скована загальними потребами, проблемами, найменше
спроможна досягти висот самовираження.
 Залишайте дитину на самоті і дозволяйте їй займатися своїми
справами. Пам'ятайте, якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її
обходитися без вас.
 Підтримуйте здібності дитини до творчості і співчувайте у випадку
невдачі, уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини.
 Будьте терпимими до ідей, поважайте допитливість, реагуйте на
запитання дитини. Навчати потрібно не тому, що може сама дитина, а тому,
що вона опанує з допомогою дорослого, показу, підказки.
Як виховувати обдаровану дитину
Найперше – потрібно любити свою дитину. Приймати дитину такою,
якою вона є, беручи участь у її розвитку, підтримуючи, а не нав'язуючи свої
інтереси, давати дитині можливість вибору. Для розвитку творчого
потенціалу, як показали дослідження, необхідна не лише адекватна оцінка
сил дитини, але трішки завищена, зазнайкою вона не виросте, зате у неї буде
запас сил та впевненість при невдачах, до яких треба готувати змалку.
Батьки також повинні усвідомлювати, що надзвичайно велика роль у
процесі формування особистості обдарованої дитини належить волі. Вольові
риси є стрижневими рисами характеру, адже за наявності мети, яку
особистість досягає в житті, долаючи перешкоди, є цілеспрямовуючим
життя. Цілеспрямовані люди знаходять своє щастя в житті, вони вміють
поставити перед собою чітку, реальну мету. Прагнення досягти своєї цілі
робить людину рішучою та наполегливою. І.Павлов стверджував, що у
вольової людини труднощі лише збільшують бажання реалізувати свою
мрію. Вони вміють стримати себе, володіють терпінням, витримкою, вміють
контролювати свої почуття за наявності перешкод. Ініціативність і творчість
поєднані з наполегливістю, рішучістю та витримкою, допомагають
обдарованим дітям самореалізуватися.
Батьки повинні бути прикладом, адже дитина свідомо переймає вашу
манеру говорити, ходити, працювати, відповідальності за доручену справу.
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Кожен батько повинен пам'ятати правило: "Не зашкодь!" Адже обдарована
дитина більш чутлива, ранима, тому потрібно давати вільний час для того,
щоб побути дитині на самоті, поміркувати, пофантазувати. За допомогою
тренінгів дати їй можливість глибоко зрозуміти себе та інших. Дорослі часто
батьки повинні радитися із психологом щодо виховання обдарованої дитини.
Батьки повинні завжди пам'ятати, що для обдарованої дитини творчість
є життєвою необхідністю. Тому дитину потрібно готувати до
спостережливості, наполегливості, формувати вміння доводити почату
справу до кінця, працелюбність, вимогливість до себе, задоволення від
процесу творчості, терпляче ставлення до критики, впевненості при
невизначеності, гордості і почуття власної гідності, чулість до аналізу
моральних проблем.
Отже, батьки покликані допомогти дитині відкрити її життєве
покликання, реалізувати себе як особистість. Вони не мають права втратити
обдаровану дитину, бо, втрачаючи талант, обдарування, здібність, вони
втрачають майбутнє. Тому батьки повинні бути терплячими, безмежно
вірити в дитину, тоді ця дитина виросте хорошою творчою людиною.

Бабак К.В.,
доцент, к.психол.н., кафедри практичної психології та психотерапії
Рівненського державного гуманітарного університету,
Україна, м. Рівне
ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ
Традиційна стратегія освіти подекуди гальмує розвиток загальних та
спеціальних здібностей молодої людини, породжує значну кількість людей,
нездатних самостійно віднайти своє місце у суспільстві, усвідомити власне
призначення, стати професіоналом у певній діяльності. Така ситуація
викликає необхідність оновлення форм і методів освіти, розробку нових
освітніх стандартів, впровадження новітніх освітніх технологій. Серед таких
технологій останнім часом набуває популярності створення психологічної
служби у вищих навчальних закладах. Однією з актуальних проблем
психологічної служби ВНЗ є підготовка особистості до самотворення,
підвищення психологічної культури студентів та їх професійного розвитку.
Важливим і ефективним засобом особистісного і професійного розвитку є
психологічний супровід професійного розвитку студентів засобами
психологічної служби ВНЗ.
Психологічний супровід у ВНЗ – це цілісна система професійної
діяльності психологічної служби, спрямована на забезпечення соціально131

психологічних умов для успішного професійного навчання і психологічного
розвитку особистості на етапі первинної професіоналізації.
Методологічним підгрунтям побудови системи психологічного
супроводу виступили:
• діяльнісний підхід, який реалізується у включенні студентів у різні
види діяльності, опанування «психологічним ядром» діяльності, надання
усім видам діяльності в процесі професійної підготовки соціальнопсихологічної спрямованості;
• цілісний підхід до формування мотиваційної готовності студента до
діяльності, сутність якого полягає в тому, що предметом вивчення
соціального педагога і психолога виступає особистість студента та його
діяльність як реальний і цілісний процес;
• диференційований та особистісно-зорієнтований підходи, що
реалізуються на основі результатів психологічного діагностування розвитку
особистості студента впровадженням спеціальних технологій навчання та
взаємодії [1].
Теоретичною основою нашого дослідження обрано концепцію розвитку
життєтворчої активності особистості, запропоновану В.М.Ямницьким[2].
При цьому професійний розвиток розглядається нами як частина життєвого
проекту особистості, реалізація якого відбувається на підставі
розгортування особистісних, професійних та процесуальних компонентів
онтогенетичного розвитку особистості.
Предметом психологічного супроводу становлення професіонала
виступає суб′єкт-суб′єктна і суб′єкт-об′єктна розвиваюча взаємодія,
спрямована на вирішення суб′єктом розвитку актуальних проблем
професійного, особистісного та соціального становлення. Основний зміст
супроводу включає організацію взаємодії та спрямований на засвоєння
супроводжуваними нових моделей поведінки, спілкування і діяльності.
Психологічний супровід являє собою професійну діяльність психологів
спільно з суб’єктами освітнього процесу, яка спрямована на створення умов
для гармонійного психологічного розвитку майбутнього фахівця в ході
професійного становлення в контексті його відносин і взаємин в освітньому
процесі. За даними сучасних дослідників проблеми, вона може включати
такі провідні напрями: допомога в проектуванні свого майбутнього
(Є.І.Головаха, Д.О. Леонть′єв та ін.); сприяння осмисленню ролі життєвого
ресурсу особистості і можливості грамотного його використання в
конкретних регіональних умовах (М.В.Яценко та ін.); створення умов,
необхідних для формування ціннісно-смислової сфери особистості
(С.Л.Рубінштейн, та ін.); створення умов для психологічно комфортного,
безпечного,
мобілізуючого
середовища
в
освітньому
процесі
(В.А.Дмитрієвський, І.А. Баєва та ін.); стимулювання розвитку здібностей та
професійно-важливих якостей особистості (В.Д.Шадріков, Н.В.Кузьміна та
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ін.); вдосконалення психологічної культури учасників освітнього процесу
(Н.Н.Обозов, В.А.Носков, І.В.Дубровіна, та ін.); здійснення психологічної
підготовки до професійної діяльності (Д.І.Фельдштейн, А.Г.Маркова, та ін.);
створення
умов
для
переходу особистості до
самодопомоги
(Ю.А.Кореляков, Е.Е.Симанюк та ін.) [1].
Отже, психологічний супровід професійно-особистісного розвитку може
бути реалізовано через наступні види діяльності психологічної служби ВНЗ:
1) навчальну (навчання способам ефективного спілкування та поведінки
в ході професійного становлення);
2) здоров’язберігаючу (комплекс заходів, які сприяють нормалізації
нервово-психічного самопочуття: розрядки напруги, зняттю утоми; аналіз
навантаження, можливостей людини в виконання конкретної діяльності та ін.
3) формуючу (діяльність спрямована на формування у суб’єкта умінь і
навичок, необхідних для вирішення конкретних завдань; заохочення
експериментування, розширення можливостей);
4) аналітичну (аналіз цілісного НВП, існуючої системи взаємодії,
результативності застосовуваних технологій і ін.);
5) організуючу (організовує спеціальні види діяльності, взаємодію
спрямовану на досягнення мети професійного становлення);
6) смислопороджуючу
(організовує
спеціальні
ситуації
в
міжособистісній взаємодії, що сприяють появі у її учасників нового сенсу,
цінностей);
7) стимулююче-мобілізуючу (використовує різні психологічні засоби,
методи, що сприяють активізації особистості в ході професійного
становлення);
8) спрямовуюче-підтримувальну (підтримка нових професійних та
особистісних умінь, допомогу в «розкритті» здібностей особистості, її
ресурсів і вміння застосовувати їх у діяльності);
9) об′єднувально-посередницьку (діяльність, що забезпечує встановлення
багатопланових зв’язків між суб’єктами освітнього процесу в організації
розвиваючої і професійної взаємодії і виконанні конкретних цілей) [1].
Перспективою дослідження даної проблеми є розробка та
впровадження технології психологічного супроводу, здатної забезпечити
професійний розвиток студентів ВНЗ.
Література
1. Демидова Т.П. Психологическое сопровождение профессионально-личностного
становления обучающихся в средник профессиональнык учебных заведениях : дис.
... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. П. Демидова. – М., 2005. – 171 с.
2. Ямницький В.М. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та
експеримент: Монографія. – Одеса: ПНЦ АПН України; СВД Черкасов М.П., 2006 –
427 с.

133

Барчі Б.В.,
к.психол.н., ст. викладач кафедри психології,
Мукачівський державний університет,
Україна, м. Мукачево
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПОВТОРНОГО
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Становлення сучасної молодої особистості відбувається в нових для
України умовах. Зміни, що мають місце у житті нашого суспільства, з
особливою гостротою актуалізують проблему готовності до свідомого
вибору власної життєвої позиції, максимальної реалізації особистісних
можливостей та адекватної професійної діяльності. Майбутня професія –
засіб реалізації сенсу свого життя, тому професійне самовизначення
розглядається як особлива форма особистісної активності, як засіб реалізації
суб’єктивних властивостей особистості. К.А. Абульханова-Славська розглядає
самовизначення як певну форму активності особистості, в процесі якої
відбувається формування її життєвої позиції. Згідно з її трактовкою, життєва
позиція – пролонгована реалізація цієї позиції у часі, а також сенс життя, як
ціннісне визначення, що формують життєвий шлях особистості [1].
Сучасні соціально-економічні та політичні зміни у суспільстві поряд із
позитивними тенденціями спричинили низку негативних наслідків, зокрема,
безробіття. За С.І.Ходакевичем, безробіття є складним соціально-економічним
явищем, за якого люди, які хочуть і можуть працювати, не можуть знайти
відповідної роботи внаслідок нездатності суспільства в силу як об’єктивних,
так і суб’єктивних причин створити умови для раціонального застосування
здібностей і таланту людей [5]. В такій ситуації важливим для особистості є
мотивація на здобуття нової професійної освіти, тобто, мотивація
повторного професійного самовизначення особистості.
У вітчизняній психології процес професійної переорієнтації вивчається
у контексті особистісного і професійного розвитку людини. Акцентується
увага на таких аспектах цієї проблеми як взаємозв'язок вибору професії і
формування професійної спрямованості особистості, актуальність
професійного вибору протягом життєвого шляху людини, готовність
особистості до повторного вибору професії [3].
Вибір професії став серйозною соціальною проблемою, оскільки
незавершеність професійного самовизначення, розтягнутість цього процесу
в часі у багатьох випадках стає причиною недостатньої задоволеності
частини людей своєю професією, а отже, і текучості кадрів, яка в умовах
дефіциту робочих рук завдає чималого збитку економіці. Проблема
професійної переорієнтації осіб є новою і вимагає уваги психологів,
обґрунтування її теоретично-методологічних орієнтирів, удосконалення
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психологічного забезпечення профорієнтаційної роботи. Важливе значення
для успішної перекваліфікації працівників мають мотиваційні фактори.
Досліджуючи проблеми мотивації, психологи наголошували на: зв'язку
формування мотивів з минулим досвідом суб'єкта (С.Л. Рубінштейн),
ієрархізації та підпорядкуванні мотивів (О.М. Лєонтьєв й інші), ролі
пізнавальних й емоційних компонентів у мотиваційних процесах (І.Д. Бех,
М.Й. Боршевський, В.А. Іванніков, В.І. Ковальов, К. Левін, К. Обуховський),
ситуативному розвитку мотивації (В.К. Вілюнос), детермінації вибору
фіксованою установкою (Д.М. Узнадзе), порушенні процесів смислоутворення
(Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, Л.С. Цвєткова), опосередкованості мотивації
(В.П.Казимиренко, Н.В.Чепелєва, X.Хекхаузен), впливу суб'єктивної цінності
мети та ймовірності успіху на виникнення спонук (A. Atrinson, G. Rotter) [2].
У мотиваційному процесі важливу роль відіграє особистісний смисл
майбутньої дії (О.Г. Асмолов, Л.С. Виготський, Д.О. Лєонтьєв, В. Франкл,
Т.М. Титоренко й інші) [4]. Творення смислу полягає у здатності
породжувати, творити його, а не володіти ним зараз.
У психологічній літературі питання повторного вибору професії
вивчаються у взаємозв‘язку із проблемою професійного та життєвого
самовизначення особистості. Підкреслюється важливість знаходження
оптимального шляху самореалізації у професійній сфері та звертається увага
на актуальність ціннісно-смислового визначення щодо професії та життя в
цілому протягом всього життєвого шляху людини (Б.Г. Ананьєв,
Є.О. Клімов, В.В. Рибалка, Б.О. Федоришин) [2]. Проводиться ідея, що
розв‘язання проблеми професійного самовизначення та здійснення
повторного професійного вибору потребує сформованої структури
особистісної саморегуляції (О.А. Конопкін, В.І. Моросанова). У цьому
контексті науковий інтерес становлять механізми особистісної регуляції
особистості у процесі зміни професії, а також особливості повторного
вибору професії залежно від рівня саморегуляції особистості.
Особистості формують мотиви вибору нової професії за допомогою
механізмів вольової регуляції. Внутрішні мотиви формують через апеляцію
до сформованих цінностей, які довільно актуалізує індивід, та через
неусвідомлене створення ілюзорного образу нової професії.
Мотивація свідомого вибору професії – це система мотивів, спрямованих на
реалізацію потреби в оволодінні певним видом професійної діяльності. Мотив –
спонукальна причина дій і вчинків людини. Мотивація формується в людини в
міру усвідомлення нею суспільної значимості обраної діяльності і правильної
оцінки своїх індивідуальних нахилів і здібностей. Тому мотивацію повторного
вибору професії, як і будь-яке психічне явище, дуже важливо розглядати в
розвитку, із врахуванням вікових змін. При цьому важливо не лише краще
зрозуміти характер зміни мотивації, але й побачити, які її сторони на певному
етапі розвитку потребують виховного впливу.
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Мотиви повторного вибору професії можна звести до трьох основних
комплексів: інтерес, обов’язок, самооцінка професійної придатності. Мотивом
повторного професійного самовизначення осіб, які мають середню спеціальну
або вищу освіту, є отримання додаткової професійної освіти за
спеціальностями, актуальними на ринку праці сьогодні. Таким чином, суть
мотивації повторного вибору професії загалом зводиться до наступних мотивів:
успіх у майбутній професійній діяльності; повернення втраченого статусу у
суспільстві; задовільна заробітна платня; професійне зростання, розширення
професійних можливостей; відповідність професії інтересам та нахилам.
Повторний вибір професії дорослою людиною, детермінований її
прагненням до професійної самореалізації, трактується не як кризовий
момент професійного становлення, а скоріше як життєвий вибір, коли
високий рівень суб'єктності дозволяє зберігати певну особистісну
автономність у ситуації переорієнтації і обирати нову діяльність відповідно
до внутрішніх ціннісних пріоритетів. Повторне професійне самовизначення
є важливим фактором самореалізації особистості в конкретній професії і в
культурі взагалі. Постійний пошук свого місця у світі професій дозволяє
особистості знайти область діяльності для повної реалізації.
Отже, психологічний зміст повторного професійного самовизначення
полягає не просто у виборі нової конкретної професії, а в знаходженні
особистісних основ цього вибору, що суб'єктивно переживається як пошук
покликання, що відповідає потребі краще зрозуміти себе та відшукати сенс
свого життя. Оптимізація професійного самовизначення на ранніх етапах
полягає в спрямуванні особистості на самостійний, свідомий повторний вибір
професії, який повинен здійснюватися у результаті аналізу своїх внутрішніх
ресурсів, зокрема своїх здібностей, потреб, мотивів, життєвих цілей та
співвідношення їх з вимогами та можливостями нової обраної професії.
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УЯВЛЕННЯ ПРО ІНВАЛІДНІСТЬ У МІФАХ ТА ЛІТЕРАТУРІ
Упродовж життя у людини формуються різноманітні соціальні
уявлення про предмети і явища, з якими вона стикалася безпосередньо або
про які вона дізналася від інших. Проте, особистий досвід та спільне
інформаційне поле, у якому ми перебуваємо з іншими людьми є не єдиними
джерелами формування наших уявлень. С.Московічі зазначав, що соціальні
уявлення – ланцюжок ідей, метафор і образів, що більш менш пов’язані між
собою [1, с.6-7]. Велика частина уявлень про більшість речей у людському
житті міститься у міфолого-символічних та образно-метафоричних
структурах, тобто у міфах та літературі.
Тема людських вад та пороків широко застосовується митцями для
підкреслення людського в героях або урівноваження ідеальних рис, які їм
притаманні. Описи героїв, які мають видимі фізичні вади можна зустріти у
літературі різних часів: в Античних міфах, середньовічних романах, творах
епохи Відродження, класицизму і постмодерну. Досліджуючи соціальні
уявлення Д.Жоделе характеризувала їх як такі, що пов’язують у собі
історію, соціальне ставлення та упередження [2, с.199]. Саме тому, образи
інвалідності в літературі дають нам змогу дізнатися, як саме ставилися до
інвалідності у різні часи.
Очевидно, що люди з різноманітними фізіологічними недоліками і
захворюваннями існували завжди, в одні часи ними опікувалися, в інші –
намагалися ізолювати, потім – створити умови для їх повноцінного
функціонування в межах їх можливостей. Мабуть одним з перших і
важливих кроків у визнанні інвалідності (тобто наявності явного фізичного
недоліку) як такої, що є природньою для людини є приписання фізичних
недоліків богам. У Грецькій міфології таким богом був Гефест – бог
ковальства, він шкутильгав, проте був кращим ковалем на Олімпі,
виковуючи для Зевса блискавки, які не мали промаху. У переказах містяться
дуже суперечливі свідчення з приводу його поведінки і характеру, проте
однаковим залишається факт – незважаючи на свою шкутильгавість і
хворобу Гефест зміг стати кращим у своїй справі і, більш того, він
самотужки зміг мінімізувати наслідки свого захворювання/травми
створивши «роботів», які допомагали йому ходити.
У скандинавській міфології також містяться перекази про богів, які
мали інвалідність у сьогоднішньому її розумінні. По-перше, це Один, який
не мав одного ока, віддавши його аби отримати мудрість. Вважалося, що
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Один спускається в людський світ і в образі напівсліпого старця ходить
поміж людей, перевіряючи чи не забули вони як правильно жити. Можливо
саме від цього і пішов популярний образ сліпого старця, який подорожуючи
між містами допомагає людям, що його приютили прийняти правильне
рішення і розповідає повчальні історії. Ще один сліпий бог у скандинавів –
Хед – бог долі. Згідно з переказами він, довірившись богу Локі, неумисно
вбив свого брата Бальдра. Саме тому, він почитається як бог невідступного
рока, якого неможливо уникнути, тому що саме його сліпота призвела до
непоправних наслідків.
Повертаючись до грецької міфології варто також згадати Тіресія, який
мандрував по Греції і розказував людям про волю богів, надавав поради і
засуджував пороки. До речі, цей образ дуже схожий з уявленнями про
Одина, який спускався в Мідгард і спостерігав за людьми. Ідея зв’язку
сліпоти і дару пророцтва також зустрічається у переказах про дельфійських
оракулів і пізніших художніх творах. Мабуть, на думку наших предків,
неможливість бачити зовнішній світ компенсувалася «внутрішнім
поглядом», який міг не лише бачити суть речей, а й пророкував можливе
майбутнє.
У художній літературі можна зустріти декілька типових образів, які
повторювалися при описі різних персонажів для того, щоб краще зобразити
ситуацію, у якій опиняються герої. Наприклад, образ антагоніста, який
отримавши інвалідність, стає безжалісним і небезпечним. Часто можна
зустріти такий опис інвалідності у моряків, найбільш відомими серед яких
можна вважати Капітана Крюка (Дж.Баррі «Пітер Пен») і Джона Сільвера
(Р.Стівенсон «Острів скарбів»). Обидва персонажі мають схожі травми – у
Крюка відсутня рука, у Сільвера – нога, вони достатньо властні, мають
лідерські здібності, здатні керувати людьми, вести їх за собою. Капітан
Крюк – головний антагоніст повісті «Пітер Пен», одержимий думкою
помститися головному герою. Джон Сільвер – один з негативних
персонажів, який описується автором як один з найстрашніших і
найнебезпечніших героїв у всьому романі. Узагальнюючий образ піратів з
вадами зводиться до того, що ці люди, незважаючи на свою часткову
безпомічність, можуть бути занадто небезпечними для оточуючих і вселяти
жах. Також схожий опис має герой роману Г.Леру «Привид Опери», де
головний герой маючи видимий фізичний недолік і не маючи можливість
приймати участь у опері починає шкодити оточуючим.
Ще одне типове уявлення про інвалідність містить у собі переконання,
що люди з інвалідністю насправді «прикриваються» нею. Доволі цікавими є
слова Печоріна у повісті Лермонтова «Герой нашого часу»: «…зізнаюся, я
маю сильне упередження проти всіх сліпих, кривих, глухих, німих,
безногих, безруких, горбатих і ін. Я помічав, що завжди є якесь дивне
співвідношення між зовнішністю людини і її душею: начебто з втратою
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частини тіла душа втрачає якесь почуття» [3]. У частині «Тамань» головний
герой стикається з сліпим хлопчиком, який насправді виявляється
посібником контрабандистів. Його рухи, здатність безшумно ходити і
радикально міняти свою поведінку уявляються автору чимось містичним,
надлюдським. Образ Квазімодо із роману В.Гюго «Собор Паризької
Богоматері» навпаки показує, що людина з явними фізичними недоліками
може бути здатна на світлі почуття, і що потворність зовнішня не завжди
означає потворність душі.
Якщо до кінця ХІХ століття автори у більшості описували фізичні
недоліки, то у ХХ столітті популярними стали описи головних героїв, які
мали певні психічні захворювання або проблеми в розумовому розвитку.
Поява таких захворювань у головних героїв була спричинена розвитком
психіатрії і великою кількістю відкриттів, що сталися у цій області. І хоча не
завжди захворювання або проблема усвідомлювалася самим героєм, автори
яскраво описували особливості їх поведінки і взаємодії з іншими людьми. П.
Зюскінд описував Жан-Батіст Гренуя як відлюдкуватого, мовчазного
чоловіка, який не вмів встановлювати контакти і довірливі стосунки з
оточуючими і одержимий нав'язливою ідеєю спочатку дістати, а потім
відтворити ідеальний аромат. Деніел Кіз у книзі «Квіти для Елджернона»
описує розумову відсталість головного героя як нездатність правильно
оцінювати поведінку інших, ідентифікувати їхнє ставлення по відношенню
до нього, наївність, довірливість. Усі ці описи сприяли появі уявлень про
інвалідність, спричинену розумовою відсталістю, як таку, що має
неадекватні соціальні прояви і деструктивні стосунки з оточуючими. На
жаль, такі уявлення зустрічаються і у ХХІ столітті.
Наведені вище приклади не є вичерпним переліком усіх описів
інвалідності, що зустрічаються у художній літературі. Варто зазначити, що у
художній літературі і в міфах дуже рідко зустрічається опис інвалідності у її
класичному плані, як нездатність виступати повноцінним членом
соціального життя суспільства (тобто більшою мірою обмеженість у
соціально-економічному, соціально-правовому та політичному житті). У
книгах частіше описуються захворювання людей – вродженні або набуті, які
вплинули на їх стан та поведінку і можливо змінили їх спосіб життя.
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ВПЛИВ СОРОМ’ЯЗЛИВОСТІ НА СОЦІОМЕТРИЧНИЙ
СТАТУС ПІДЛІТКІВ
Сором’язливість – це багатогранне поняття. Чим пильніше придивляємося,
тим більше її різновидів бачимо.
Сором’язлива людина не схильна до зустрічей та контактів з якою-небудь
особою чи будь-яким предметом. Вона вразлива, ухиляється від відстоювання
своїх прав, може бути схильна до самотності чи замкнутості через
невпевненість у собі або страх свого антипода. Бути сором’язливим означає
боятися інших людей, особливо тих, котрі з тієї чи іншої причини негативно
впливають на наші емоції: незнайомих людей (бо не знаємо, що від них
очікувати), керівників (вони мають владу), представників протилежної статі
(через їх появу виникають думки про можливе зближення).
У психологічному плані сором’язливість – складний, комплексний стан,
котрий проявляється у різноманітних формах. Це дуже розповсюджена та
різностороння якість особистості людини, яка може вважатися або лише
ускладненням, або великою проблемою і нести в собі легкий дискомфорт,
незрозумілу боязнь і навіть невроз.
Сором’язливість існує в житті кожного з нас і може мати різні вияви:
внутрішнє відчуття ніяковості, збентеження, перед котрим відступають усі
інші почуття; фізіологічні симптоми тривожності; зовнішня поведінка
людини, котра сигналізує іншим «я сором’язлива» [3, с.20.]
О. Байєр та інші дослідники стверджують, що сором’язливість −
симптом зовнішнього прояву глибинного несвідомого конфлікту [1].
«Пік» труднощів особистісного розвитку припадає на підлітковий вік. Цей
віковий етап характеризується великою диференційованістю емоційних реакцій і
способів вираження емоційних станів, підвищенням самоконтролю і
саморегуляції. До них відносяться особлива підліткова сенситивність − чутливість
до оцінки іншими своєї зовнішності, здібностей, умінь і поряд з цим зайва
самовпевненість і надмірна критичність щодо оточуючих. У емоційноособистісному плані підлітковий вік уразливий, оскільки йому властиві
суперечливість рівня домагань і самооцінки, суперечливість образу «Я»,
внутрішнього світу тощо. Це пов'язано з посиленням особистісного контролю,
самоврядування, з новою стадією розвитку інтелекту, з відкриттям свого
внутрішнього світу і його емансипацією від дорослих. Зростає чутливість до своїх
внутрішніх психологічних проблем, схильність переоцінювати їх значимість. У
підлітків відзначається тенденція підкреслити власну індивідуальність, несхожість
на інших [2].
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Підлітковий вік пов’язаний з потребою у спілкуванні та оволодінні
способами його побудови, з розвитком рефлексії, за допомогою якої
забезпечується усвідомлене і критичне ставлення до себе. Підліткова
сором’язливість – вікове явище, часто проходить з появою досвіду
міжособистісних
контактів.
Ситуативна
сором’язливість − варіант
короткочасних труднощів у спілкуванні, може виникати у людини будь-якої
статі, віку, професії і є швидкоплинним станом емоційної і психічної
напруженості [4, с.165]. Однак сором’язливість може набути форми постійної
особистісної риси, яка зберігається протягом життя, не зважаючи на
інтенсивний характер міжособистісного спілкування. У цьому випадку
говорять про особистісну сором'язливість. Вона не проходить з віком, людина
змушена до неї пристосовуватися, виробляти способи зняття нервовопсихічної напруги і своєрідні поведінкові стереотипи, що дозволяють
полегшити процес взаємодії з соціумом. Основними ознаками, що
характеризують поведінку людини, яка сигналізує про сором’язливість є:
небажання вступати в бесіду, скрутний або навіть неможливий контакт очей,
уникнення людей, безініціативність. Така поведінка утруднює соціальне
спілкування і міжособистісні контакти. Все це веде до замкнутості людини.
Сором’язливість має негативні наслідки не тільки в соціальному плані,
а й негативно впливає на розумові процеси. Сором’язливість призводить
людину в такий стан, який характеризується загостренням самосвідомості і
специфічними рисами сприйняття себе. Людина здається собі безпорадною,
скутою, емоційно засмученою тощо. Сором’язливість супроводжується
тимчасової нездатністю мислити логічно і ефективно, а нерідко відчуттям
невдачі, поразки.
У суспільстві сором’язливі підлітки часто уникають контакту з іншими.
Вони постійно відчувають якийсь неспокій і вважають себе гіршими за інших
юнаків, часто сумніваються у прийнятті рішень, не виявляють ініціативи.
Нерідко вони неадекватно підносять себе; їх навички спілкування бідні, а
«тілесна мова» занадто смиренна. Їх манери та поведінка вказують на
неприйняття іншими, що, по суті, якраз робить це неприйняття більш
імовірним. Чим більше підліток сторониться інших або відкидається ними,
тим більша ймовірність того, що він залишиться сором’язливим внаслідок
недостатності практики або позитивного зворотного зв’язку.
Все вищесказане дозволяє нам також вважати сором’язливість однією з
найпоширеніших проблем ХХІ століття. Вона створює дуже багато бар’єрів
та перешкод для людини, особливо у спілкуванні. Багато дослідників
вивчають сором’язливість, але однозначного визначення так і немає.
Сором’язливість дуже негативно впливає на спілкування підлітка, так
як обмежує коло його контактів, заставляє почувати себе самотнім і нікому
не потрібним, у групі таку дитину частіш за все не визнають, тому підліток
через свою сором’язливість може стати ізольованим.
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ВПЛИВ АУТОДЕСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ НА ЇЇ ДЕСТРУКТИВНІ ЗМІНИ
Проблема деструктивних змін особистості є однією з найбільш складних
проблем не тільки соціальної психології, а й філософської антропології,
психіатрії. Приступаючи до аналізу впливу аутодеструктивної діяльності
особистості на її деструктивні зміни, слід проаналізувати особливості
феномену «особистість».
При всьому різноманітті визначень поняття «особистість» більшість
дослідників сходяться на тому, що це соціальна якість індивіда, зміст якого
має здатність переходити в індивідуальне буття, обумовлюючи тим самим
культурно-історичний рівень самовияву людини.
Як писав В. Соловйов, «людська особистість це можливість для
здійснення необмеженої дійсності». Процес розвитку особистості є процес її
взаємин з навколишнім світом, в якому важливе місце належить здатності до
самопізнання, що надає людині можливість самостійного когнітивного
пошуку сутності явищ зовнішнього середовища та інтимних за змістом явищ
свого «Я». Відомо, що реальність формування внутрішнього світу «Я» –
результат «творчої самодіяльності» людини в реалізації ставлення до світу:
світу речей, світу інших людей, світу свого «Я» [1]. Коли особистість
опановує всією системою відносин, вона переходить на новий рівень
самовияву і набуває здатності самостійно організовувати своє буття,
насичувати його певним ціннісним змістом, спрямовувати до певних
життєвих цілей, обирати індивідуально неповторні стилі та способи дії.
Вершина процесу субʼєктивування особистості – це завершений, цілісний світ
142

«Я» особистості, що насичує самовияв людини смислами культурноісторичного змісту.
У своєму дослідженні І. Лисак виходить з розуміння особистості як
потенційної властивості людини. «Розгортання сутності буття людини як
особистості може відбуватися в тій чи іншій змістовній послідовності, в тому
чи іншому змістовному просторі, в тому чи іншому індивідуальному
психологічному часі (своєрідному проникненні явищ минулого, теперішнього
та майбутнього життя людини), більш-менш «швидко», з тією чи іншою
успішністю і т.д. Все розмаїття (або одноманітність) варіантів, способів,
засобів здійснення людиною цього процесу залежить від її внутрішньої
можливості та здібності «бути особистістю». Таким чином, особистість є
своєрідною сутнісною можливістю буття індивіда; конкретне індивідуальне
буття може в тій чи іншій мірі відповідати цій позитивній сутності. Загалом
же, перед «Я» людини розгортаються безмежні перспективи, що включають в
себе не тільки позитивні, але й негативні можливості, аж до знищення себе.
Можна стверджувати, що потенційність – онтологічна властивість буття
особистості, одна з істотних сторін людської природи. Останнє обумовлено
остільки, оскільки особистісне буття виступає як позитивна перспектива
життя людини. Прояв даної характеристики полягає не тільки в завершеності
відносин конкретної особистості до навколишнього світу, але в якісній
перспективі розвитку даних відносин засобами індивідуального «Я».
Однак потенційність людської природи має тенденцію до здійснення, до
перетворення в щось актуальне. Дійсно, сутнісне як існуюче у взаємодії,
взаємній причинності, зміні та становленні володіє інтенцією буття. У
філософській думці, як відомо, ця інтенція сутнісного схоплена в проблемі
співвідношення дійсного і можливого, актуального й потенційного. Кожному
одиничного людському буттю притаманна інтенція пізнання та перетворення
сутнісного, проте в особистому житті кожна людина здійснює ці інтенції в тій
чи іншій мірі, на тому чи іншому рівні, з тим або іншим ступенем
продуктивності, причому перетворення може мати як творчу, так й руйнівну
спрямованість. Не кожна людина здатна реалізувати інтенцію свого буття та
опанувати пізнанням як засобом розвитку свого самобуття, і вже зовсім
небагато реалізують в житті можливість перетворення сутнісного як природи,
як буття, як світу. «Індивідуальне одиничне людське буття крім властивої
йому інтенції способу існування, володіє потенцією здійснення індивідуальної
сутності».
З погляду С. Франка, потенційність у своєму сутнісному визначенні
збігається зі свободою. Адже в найзагальнішому сенсі свобода (як і
потенційність) «є ознака всього конкретно-реального, оскільки вона містить в
собі момент динамічності. Динамізм – момент «діяння», «здійснення» або
«становлення», який полягає в тому, що все виникле не може розглядатися як
просте продовження вже існуючого, тобто виникає не з певної підстави, а з
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сутнісної невизначеності в собі» [2]. Потенційність як момент пасивного
існування можна вважати можливістю «в пасивному розумінні – гнучкістю,
піддатливістю, формованістю «сирого матеріалу», який сам по собі не
«нерухома маса, а скоріше динамічна сила невизначеності й безформності»,
яка прагне до визначення. Існує, таким чином, момент динамізму самої
невизначеності, і поряд із ним динамізм визначення, упорядкування»; в цій
єдності істота потенційності як первинної свободи. Буття людини як
конкретне сутнісне динамічно активне.
Із здатності онтологічної якості індивідуального людського буття
розгортати у своєму становленні, розвитку неповторну, конкретно-історичну
сутність слідує існування потенціалу людини. «Одиничне людське буття,
здійснюючи себе як самостійне, цілісне, завершене сутнісне, реалізує свій
інтенціональний
і
власне
потенційний
зміст.
Інтенціональність
індивідуального буття полягає в розгортанні сутнісних характеристик
людського способу існування як такого в реальному особистому житті
людини. Потенційність індивідуального буття визначається його
неповторною, індивідуальною сутністю самостійного сутнісного. Можна
сказати, що потенціал людської індивідуальності являє собою єдність
потенцій і інтенцій її буття».
Потенційні характеристики буття людини виявляються в тому, як вона
реалізує інтенції свого способу існування: чи здійснює їх повною мірою;
примножує, чи в самостійному пошуку наявні індивідуальні засоби
здійснення цих інтенцій; чи забезпечує взаємопроникнення інтенціональних
особливостей різного рівня у своєму повсякденному житті тощо.
Отже, особистість представляє потенційну властивість людини, є
своєрідною сутнісною можливістю буття індивіда, причому перед людиною
розкриваються безмежні перспективи, що включають не тільки позитивні, але
й негативні можливості, аж до знищення себе. Аутодеструкція різнопланова,
вона включає не тільки суїцид – тотальну форму аутодеструктивної діяльності
людини, але й різні форми деструктивних змін особистості. Щоб виділити їх,
звернемося до моделі особистості, запропонованої американськими
психологами Дж. Ройсом і А. Пауеллом, які вважають, що «людська
особистість є сукупністю систем».
Теоретичні дослідження індивідуальних відмінностей у функціонуванні
психіки показали, що особистість людини є комплекс шести складних систем
обробки інформації: 1) сенсорної; 2) моторної (рухової); 3) когнітивної
(пізнавальної); 4) афективної (емоційної); 5) стильової; 6) ціннісної. Сенсорна
і моторна системи зайняті в основному прийомом, кодуванням і декодуванням
інформації. Когнітивна та афективна системи відіграють вирішальну роль у
процесі навчання та адаптації. Стиль і цінності є центральними вузлами, які
визначають спрямованість функціонування інших систем. Кожна з систем є
багаторівневою, ієрархічною структурою. Сенсомоторний рівень особистості
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являє собою передавальний прошарк, або прошарк керованих процесів;
пізнання і афект утворюють перетворюючий прошарк; стиль і цінність –
самоорганізацію та інтеграцію. У результаті взаємодії шести зазначених
систем виникають молярні (великі) психологічні утворення. Так, емоції –
результат взаємодії, насамперед, пізнання і афекту; пізнання й стиль
відіграють головну роль у формуванні світогляду, а афект та цінності у
взаємодії породжують стилі життя. Образ свого «Я» (психологічний
конструкт) складається зі взаємодії спочатку стилю, і цінностей, а потім
когнітивної й афективної систем. Образ свого «Я» відіграє ключову роль у
думках та діях індивіда, у відносинах між ним і суспільством.
Поняття «особистість» включає в себе і ступінь вольової регуляції
поведінки, і використання моральних підстав, світоглядних установок,
схильностей та соціальних інтересів при виборі системи вчинків.
К. Платонов розподіляв структуру особистості на чотири підструктури:
1) соціально обумовлені якості особистості (спрямованість, відносини,
моральні якості); 2) досвід (знання, навички, вміння, звички); 3) індивідуальні
особливості психічних процесів (емоції, відчуття, мислення, сприйняття,
почуття, воля, памʼять); 4) біологічно обумовлена підструктура (темперамент і
органічні патологічні особливості).
Особистісна структура, за С. Рубінштейном, включає: 1) спрямованість
особистості (установки, інтереси, потреби); 2) здібності; 3) темперамент і
характер. Ця концепція найбільш наближена до сучасної класифікації
властивостей особистості. Очевидно, що кожен із елементів структури
особистості може піддаватися деструктивним змінам.
Приступаючи до аналізу деструктивних змін особистості, слід визначити,
який сенс вкладається в поняття цілісної, ще не деформованої
деструктивними процесами, особистості. Визначено, що цілісна, не
деформована деструктивними процесами, особистість володіє такими
поведінковими особливостями: адекватність (відповідність) поведінкових
реакцій зовнішнім впливам; детермінованість поведінки, її концептуальна
впорядкованість відповідно до оптимальної схеми життєдіяльності;
узгодженість цілей, мотивів і способів діяльності; відповідність рівня
домагань реальним можливостям особистості; оптимальна взаємодія з іншими
людьми, здатність до самокорекції поведінки відповідно до соціальних норм
(К. Абульханова-Славська,
Б. Ананьєв,
Г. Балл,
М. Боришевський,
Л. Виготський,
С. Гарькавець,
І. Данилюк,
М. Журба,
Г. Костюк,
С. Максименко, А. Петровський, С. Рубінштейн).
Проблема деструктивних змін особистості є досить актуальною і не може
бути вирішена без їх класифікації.
Б. Зейгарник справедливо зазначала, що в даний час відсутня усталена
класифікація особистісних порушень. Ця проблема залишається актуальною і
понині. До основних форм особистісних порушень Б. Зейгарник відносила
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патологію потреб і мотивів, патологію рис характеру, порушення
підконтрольності поведінки.
А. Меграбян виділяв дві основні форми патологічної зміни особистості:
тимчасові, минущі, з подальшим відновленням, і прогредієнтні, структурні та
незворотні, з подальшим дефектом особистості. Перший тип деградації
особистості характеризується переважним зниженням мнестичних та
інтелектуальних ресурсів: слабшає фіксація зовнішніх вражень в памʼяті,
знижується запас придбаних в минулому знань, прогресивно падає здатність
до автоматизації психічних процесів, навичок і вмінь, знижується
працездатність, слабшає логіка суджень. Однак поряд із цим зберігаються
морально-етичні переконання та інтереси, коректна поведінка. Головна
особливість цього типу деградації особистості – невідповідність між
відносною збереженістю вищих рівнів прояву особистості і прогресуючим
глибоким зниженням інтелектуальних здібностей. Другий тип деградації
особистості характерний для масивних органічних уражень мозку. Його
особливість полягає в ураженні в першу чергу вищих соціальних, моральних,
етичних та інших рівнів особистості, що призводить до її регресії.
М. Коркіна, Н. Лакосина і А. Лічко для характеристики особистісних
порушень використовують поняття порушення самосвідомості (розуміючи під
самосвідомістю вичленення себе з обʼєктивного світу, ідентичність, сталість
свого «Я») та розлади особистості (психопатії). Основним видом порушення
самосвідомості, на їхню думку, є деперсоналізація, що виражається у
відчуженні людини від самої себе. Виділяють вітальну деперсоналізацію, при
якій у людини зникає саме почуття життя, аутопсихічну – відчуження
психічних функцій, свого «Я», і соматопсихічну, що виражається у вигляді
почуття чужості власного тіла або окремих його частин. О. Бухановський до
основних особистісних патологій відносить деформацію, деструкцію
структури особистості, дисгармонію і регрес особистості. Під деформацією
розуміється диспропорційне співвідношення структурних елементів,
дисгармонія особистості, що виникла в процесі її розвитку. Деструкція –
патологічний процес руйнування усталеної до моменту початку хвороби
структури особистості в цілому або її компонентів. Дисгармонія особистості
характеризується формальним збереженням задатків і здібностей. Однак вони
втрачають свою соціальну значимість в силу вираженої диспропорції між
окремими компонентами темпераменту, характеру, потреб і мотивів
діяльності особистості. Мислення стає афективним. Значно порушується
цілісність, сила, стійкість, пластичність властивостей характеру. Знижується
рівень і вираженість потреб, спостерігається регрес мотивів діяльності.
Потрібно відзначити, що людина протягом свого індивідуального життя
піддається змінам як по висхідній, так і по низхідній лінії. У процесі свого
формування особистість з дитинства проходить певні стадії розвитку. У
дорослому стані вже сформовані риси характеру особистості здобувають
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відносну стабільність, сталість. У старості у психофізичному відношенні
особистість піддається змінам в низхідному напрямку. Особистість піддається
різного роду тимчасовим або стійким патологічним змінам при
захворюваннях, зокрема при психічних. Тривалі, інтенсивно виражені
афективні переживання можуть надати особистості патологічного розвитку.
Несприятливі умови соціалізації індивіда можуть сприяти аутодеструкції
особистості.Деструктивні зміни особистості можуть бути як наслідком
аутодеструктивний діяльності людини, так і виявитися результатом
цілеспрямованого зовнішнього впливу. Деструктивні зміни особистості
можуть носити як оборотний, так і незворотний характер.
Робляться такі спроби класифікації форм деструктивних змін
особистості: часткова деструкція структури особистості: 1) патологічна
деформація особистісних потреб і мотивів, коли відзначається фрустрація
базових потреб: в безпеці, в захищеності, в приналежності до соціальної
групи, в прихильності, увазі й любові з боку оточуючих; змінюється зміст
потреб і мотивів, їх структура; 2) деструктивні зміни характеру й
темпераменту, коли сповільнюється темп психічних реакцій, знижується або
зростає емоційна збудливість, посилюється інтроверсія, утруднюється
комунікація, наростає ригідність, людині важко переключитися на щось нове,
пристосуватися до соціальних умов, вона чинить опір будь-яким змінам. У
результаті деструктивних змін порушується внутрішня злагодженість
особистості, гармонія психічних властивостей, людина починає неадекватно
реагувати на зовнішні фактори, відзначаються виражена нестійкість,
вразливість, збудливість особистості та бурхливий прояв афектів;
3) порушення вольової регуляції поведінки, коли втрачається внутрішній
самоконтроль, здатність до самодетермінації й саморегуляції діяльності,
виявляється нездатніть керувати своєю поведінкою; 4) формування
неадекватної самооцінки і порушення міжособистісних відносин –
неадекватна оцінка себе, немає прагнення до самоствердження і прояву
здатності бути особистістю, неадекватне оцінювання інших. Ознаки збіднення
емоційної сфери досягають значної вираженості, людина йде від реальності у
світ власних переживань, у неї розвиваються черствість, егоїстичність,
емоційна холодність, нерідко – жорстокість; глибокі деструктивні зміни
особистості.
Таким чином, особистість представляє потенційну властивість людини, є
своєрідною сутнісної можливістю для здійснення необмеженої дійсності.
Перспективи, що розкриваються перед людиною, включають не тільки
позитивні, але і негативні можливості, аж до аутодеструкціі. Аутодеструкція
різнопланова, вона включає не тільки тотальну форму саморуйнівної
діяльності людини, але й різні форми деструктивних змін особистості. Під
деструктивними змінами особистості в даній роботі розуміється патологічний
процес руйнування структури особистості або окремих її елементів. При
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аналізі деструктивних змін особистості слід враховувати, що людина
протягом свого індивідуального життя піддається змінам як по висхідній, так і
по низхідній лінії. Аутодеструкції особистості можуть сприяти тривалі,
інтенсивно виражені афективні переживання, несприятливі умови соціалізації
індивіда, захворювання, що призводять до втрати працездатності.
Деструктивні зміни особистості можуть носити як оборотний, так і
незворотний характер, бути як наслідком аутодеструктивної діяльності
людини, так і зʼявитися результатом цілеспрямованого зовнішнього впливу. У
даній роботі до основних форм деструктивних змін особистості відносяться
патологічна деформація особистісних потреб і мотивів, деструктивні зміни
характеру і темпераменту, порушення вольової регуляції поведінки,
формування неадекватної самооцінки і порушення міжособистісних відносин.
Узагальнюючи аналіз підходів до класифікації форм особистісних
деструкцій можна зробити висновок, що дослідники (Ю. Александровський,
Л. Анциферова, Д. Брайт, Ф. Джонс, Н. Завацька, О. Конопкин, Н. Максимова,
Л. Шестопалова) зазвичай виокремлюють: часткові особистісні деструкції, що
супроводжуються деформацією особистісних потреб і мотивів, а саме
фрустрацією базових потреб в безпеці, в захищеності, в приналежності до
соціальної групи, в прихильності, увазі й любові з боку оточуючих; зміною
змісту потреб і мотивів, їх структури; деструкціями в характері й
темпераменті з уповільненням темпу психічних реакцій, зростанням
емоційної збудливості, посиленням інтроверсії, наростанням ригідності,
ускладненнями комунікації та адаптації до соціальних умов; порушеннями
вольової регуляції поведінки та міжособистісних відносин, формуванням
неадекватної самооцінки; й глибокі особистісні деструкції зі значним
інтелектуальним зниження, порушеннями критичності особистості та іншою
психопатологією. А. Меграбян виділяє тимчасові (минущі) особистісні
деструкції, з подальшим відновленням функціонування всіх структурних
компонентів особистості, й прогредієнтні (незворотні), з наступним
особистісним дефектом.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
ЕКСПЕРТИЗИ НЕОРЕЛІГІЙНОЇ ПРАКТИКИ
Дискусія про права людини на свободу віросповідання не знижує
градуса кипіння, як у всьому світі, так і в Україні. З одного боку, борці за
релігійну свободу, а з другого – прибічники антикультового руху, висувають
усе нові і нові аргументи на користь своїх непримиренних позицій. Проте,
пильніше спостереження за діяльністю багатьох неорелігійних груп,
дозволяє дійти висновку, що хоча за формальними ознаками проблема
торкається реалізації права особи на свободу віросповідання, насправді
йдеться про трансформацію злочинної діяльності, метою якої є поневолення
і експлуатація людей методами психологічного тиску. Після знаменитого
афоризму Р. Хабарда про створення власної релігії як найбільш надійного
джерела прибутку окремим людям важко відмовитися від спроб втілення в
життя цього настановлення. Виходячи із сказаного вище, давно назріла
необхідність запропонувати соціально-психологічні критерії для того щоби
відрізнити доброчесну релігійну організацію від деструктивного культу
релігійного типу, оскільки в деструктивних культах зазвичай не здійснюють
фізичного насильства, наслідки якого можна зафіксувати за допомогою
фотографії, а використовують саме соціально-психологічні закономірності
людської природи для здійснення психологічного насильства та
поневолення довірливих, наївних людей. Сьогодні відомі психотехніки
«бомбардування любов’ю», введення у трансові стани, повернення людини
до стану психічної пластичності, характерної для раннього дитячого віку,
нав’язування зневіри у власній індивідуальній спроможності та багато
інших. На жаль, та частина Законодавства України, яка відповідає за
реєстрацію релігійних організацій і регламентує їх діяльність, не містить
легальних експертних процедур, які б дозволили з'ясувати, чи є релігійна
організація деструктивною, тоталітарною або ще якоюсь. Оскільки
представники усіх без виключення релігійних доктрин претендують
здійснювати свою практику в суспільстві, то не зайвим було б з'ясувати,
якими будуть наслідки такої діяльності саме для суспільства. У той же час,
практика показує, що в Україні, право на свободу віросповідання для
громадян закріплює в першу чергу право на проповідування для лідерів
релігійних груп. А це не одне і те ж. Мабуть, настав час для супроводу
законів процедурами соціально-психологічних експертиз релігійної
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практики і доктрини. Практика зловживання на релігійному ґрунті вже
виявила себе в достатній мірі для того, щоб залучити науковий потенціал
соціальної психології для попередження психосоціальних проблем, а не
тільки для їх подолання. Однак, вироблення критеріїв деструктивності
релігійної практики має цілий ряд труднощів, які і дозволяють такий
тривалий час маніпулювати на цій темі.
По-перше, при виробленні оцінки деструктивних впливів на людину,
необхідно визнати, що тут дуже висока ймовірність суб'єктивних і упереджених
позицій. Тому для незалежної оцінки потрібно розробити алгоритм, який би звів
до мінімуму ймовірність упереджених позицій експертів.
По-друге, аналіз методів впливу, що застосовується в практиці неокультів
показав, що не існує деструктивних технік, які не були б притаманними
людському спілкуванню взагалі. Деструктивність впливу відбувається за
рахунок інтенсивності застосування окремих комунікативних прийомів, за
рахунок певних комбінацій впливу, які стають деструктивними через
недоречність певних дій, через умисне створення рольового дисонансу.
По-третє, провівши короткий аналіз, з одного боку технік
деструктивного контролю свідомості, що використовуються в тоталітарних
культах, а з іншого боку - окремих традицій сімейного виховання в нашій
країні, я дійшла до висновку, що існує деяка ізоморфність між цими двома
рядами. Кожній слабкій ланці в системі виховання відповідає «свій метод» в
арсеналі «ловців людських душ». Можна зробити висновки, що в основному
співтоваристві, в культурі, містяться передумови для того, щоб техніки
деструктивного контролю свідомості були функціональними. Більш того,
вони як раз і розробляються відповідно до слабких сторін життя людської
спільноти. Ми маємо справу зі своєрідним продукуванням «вірусів» і
необхідністю створення «антивірусних програм». Якщо ж говорити про
критерії для експертизи релігійної практики, то їх перелік, як і будь-яка
антивірусна програма повинен постійно оновлюватися. Необхідно постійно
вести моніторинг цієї взаємодії.
На основі аналізу вже існуючих експертиз релігійних практик,
проведених вченими різних країн та на основі своїх власних досліджень
наслідків для людини участі в культовій групі, я здійснила спробу
виокремити критерії, що свідчать про деструктивний характер релігійної
практики. Пропоную їх вашій увазі: вимоги до членів розірвати зв'язок зі
своїм минулим життям; фізична шкода; ознайомлення дітей із вченням;
антисоціальні проповіді, порушення громадського порядку, відкидання
закону; незаконний збір пожертвувань; проникнення в громадські
структури; звуження свідомості, психічна дестабілізація; ненадання
медичної допомоги; агресія по відношенню до інакомислення (до всіх, хто
не поділяє доктрину); емоціональне насильство; провокація (стимулювання)
низинних почуттів.
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ДО ПРОБЛЕМИ ДУАЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ
Впродовж століть і під впливом розвитку культур та релігій, філософські
школи по-різному пояснювали взаємозв’язок та співвідношення душі і тіла.
Основу вивчення проблеми дуалізму ідеального і матеріального заклали
філософи: Декарт, Мальбранш, Спіноза, Лейбніц, Кант, Гегель, Гвардіні та ін.
Проблема дуальності є провідною проблемою філософських пошуків науковців.
Впродовж років еволюції, люди вірили, що світ розділений на два
полюси – добро і зло, матерія і дух, внутрішній і зовнішній світ. Тому,
відношення свідомості до буття (духовного до матеріального) є основним
питанням філософії [8]. Виділяють три варіанти вирішення проблеми пізнання
світу: матеріалістичний, ідеалістичний та дуалістичний. Матеріалізм –
філософський напрям, який надає першість матерії (природі, фізичному,
об’єктивному), і розглядає свідомість (дух, мислення, психічне, суб’єктивне),
як якість матерії [8]. Ідеалізм – теорія філософії, яка стверджує, що свідомість
(мислення, психічне, духовне) є первинною, основоположною, а матерія
(природа, фізичне) – вторинна, залежна, обумовлена [8]. Дуалізм (від лат.
dualis – двоїстий) – «філософське вчення, що виходить з визнання
рівноправності і незвідності один до одного двох основних початків – духа і
матерії, ідеального і матеріального» (цит. за: [8, с.178]). Термін «дуалізм» був
введений німецьким філософом Х. Вольфом для позначення двох субстанцій:
матеріальної і духовної.
Основним поняттям філософії та метафізики є поняття субстанції.
«Субстанція (сутність; щось, що лежить в основі) – об’єктивна реальність, яку
розглядають зі сторони її внутрішньої єдності; матерія в аспекті єдності усіх
форм її руху» (цит. за: [8, с.660]). Подібно, у глибинному пізнанні психіка
розглядається у єдності суперечливих тенденцій психіки (свідоме –
несвідоме), як різні боки однієї і тієї ж реальності в їхній автономії та єдності.
У відповідності до способів пізнання світу та трактування поняття
«субстанція» у філософських напрямах, виділяють наступні концепції: монізм
(описує існування єдиної субстанції: один початок, одна основа), дуалізм
(існування двох рівноправних субстанцій), та плюралізм («множинний»;
кілька або безліч незалежних і рівноправних початків буття) [8].
Філософські теорії описують дуалізм як протилежність душі і тіла, духа і
матерії, ідеального і матеріального. Зокрема: онтологічний дуалізм описує
гетерогенність і незвідність духовної і матеріальної субстанцій. Таким чином,
головною ідеєю картезіанського дуалізму є ствердження про взаємне
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виключення субстанцій тілесної і духовної [2], а Н. Мальбранш наголошує на
протилежності між рухами і відчуттями, між тілом і духом, і, базуючись на
законах природи, зазначає, що вони разом одне ціле [4].
Антропологічний дуалізм окреслює протилежність душі і тіла. Б. Спіноза
розглядав світ цілісним, єдиною субстанцією, а співвідношення душі і тіла – її
атрибутами [7]; в онтологічному вченні Г.В. Лейбніца, світ подається
динамічним, різноманітним, проте єдиним і злагодженим [3].
Гносеологічний дуалізм акцентує увагу на протилежності способів
розгляду буття – об’єкта і суб’єкта. І. Кант звертає увагу на розрив між мисленням і
речами [8]; Г. Гегель описував суперечність, як обов’язковий аспект духа [1].
Етичний дуалізм вивчає протилежність добра і зла; неокантіанство
розглядає протилежність природнього світу і свободи (Рікерт та ін.);
доконцептуальні міфологічні і ранньоконцептуальні космологічні моделі
(орфізм, зороастризм, маніхейство, гностицизм та ін.) розглядають світ у
світлі існування темних і світлих початків буття [5;6].
Отже, у філософських концепціях, дуалізм трактується як паралелізм,
принципова і фундаментальна несумісність альтернативних початків,
світогляд, який передбачає вияв двох протилежних один одному початків, і,
водночас, як невід’ємний аспект єдиної, цілісної субстанції.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИНДРОМУ
«ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» У ВЧИТЕЛІВ
Соціально-політичні та соціально-економічні зміни, які відбуваються в
Україні сьогодні, висувають до працівників освітніх організацій нові, більш
складні вимоги, що, безумовно, впливає на психологічний стан працівників,
обумовлює виникнення емоційного напруження, розвиток значної кількості
професійних стресів. Одним із найважчих наслідків довготривалого
професійного стресу є синдром «професійного вигорання».
На підставі аналізу підходів до вивчення синдрому «професійного
вигорання» (А. Видай, С. Джексон, Л.М. Карамушка, Н.О. Левицька,
Г.В.Ложкін, К.Маслач, Л.Малець, В.Є.Орел, М.Л.Смульсон, Т.В.Форманюк,
Х.Дж.Фрейденбергер) даний синдром було визначено як стресову реакцію,
яка виникає внаслідок довготривалих професійних стресів середньої
інтенсивності. З точки зору визначення стресового процесу за Г.Сельє,
(тобто стадій тривоги, резистентності і виснаження), синдром
«професійного вигорання» віднесено до третьої стадії, якій передує стійкий і
непідвладний контролю рівень збудження. В основу визначення змісту
цього феномену покладено підхід Х.Дж.Фрейденбергера, який у 1974 році
охарактеризував синдром «професійного вигорання», як особливий
психічний стан здорових людей, що знаходяться в інтенсивному спілкуванні
з клієнтами, пацієнтами, в емоційно навантаженій атмосфері при наданні
професійної допомоги.
В результаті аналізу літератури виявлено, що існує багато підходів до
визначення структури синдрому «професійного вигорання». Найбільш
актуальною є тримірна модель синдрому, запропонована В.В.Бойком.
Дослідник, спираючись на виділені К.Маслач компоненти «вигорання»
(емоційне виснаження, деперсоналізація та редукція професійних обов’язків)
та теорію Г.Сельє, означив такі компоненти синдрому «професійного
вигорання»: напруження, резистенція та виснаження. Кожен з компонентів
супроводжується чотирма симптомами, завдяки яким можна дослідити
специфіку прояву синдрому у вчителів. За В.В. Бойком компонент
«напруження» характеризується такими симптомами, як: «переживання
психотравмуючих обставин», «незадоволеність собою», «загнаність до
клітки», «тривога й депресія». Компонент «резистенція» супроводжується
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«неадекватним вибірковим емоційним реагуванням», «емоційно-моральною
дезорієнтацією», «розширенням сфери економії емоцій», «редукцією
професійних обов’язків». Компонент «виснаження» детермінується
«емоційним дефіцитом», «емоційним відчуженням», «особистісним
відчуженням (деперсоналізацією)», «психосоматичними та психовегетативними
порушеннями» [1].
Особливо яскраво вплив стресів проявляється у педагогічній діяльності,
через перенасиченість її такими стресагентами, як: відповідальність за
розвиток підростаючого покоління, активна міжособистісна взаємодія,
підвищена емоційна напруженість, недостатня соціальна оцінка тощо.
Одним із найважчих наслідків довготривалого професійного стресу є
синдром «професійного вигорання».
Показано, що в силу специфіки професійної педагогічної діяльності
(відповідальність за розвиток підростаючого покоління, активна
міжособистісна взаємодія, підвищена емоційна напруженість, недостатня
соціальна оцінка тощо) синдром «професійного вигорання» є дуже
поширеним серед педагогів.
Модель детермінант виникнення синдрому «професійного вигорання» у
вчителів, складається з трьох основних груп факторів: 1) соціальноекономічних; 2) соціально-психологічних; 3) індивідуально-психологічних [2].
Існують статистично значимі зв’язки між синдромом «професійного
вигорання» у вчителів та індивідуально-психологічними факторами (такими,
як: інтроверсія-екстраверсія, агресивність та психотизм) та між синдромом і
соціально-психологічними факторами (такими, як: мотиви праці, бажання
працювати у обраній організації чи сфері діяльності та ставлення
співробітника до взаємостосунків у колективі).
Дослідження українських вчених дають підстави стверджувати, що
синдром «професійного вигорання» має місце у більшості вчителів
вітчизняних закладів середньої освіти, а також має свою специфіку вияву в
цій професійній діяльності.
Можна стверджувати, що підвищення рівня підготовки вчителів до
попередження та подолання синдрому «професійного вигорання» можна
забезпечити в результаті використання спеціальної соціально-психологічної
програми, спрямованої на оволодіння вчителями: а) знаннями, що
розкривають зміст та структуру синдрому «професійного вигорання»;
б) методами діагностики синдрому; в) засобами та прийомами профілактики
та подолання синдрому.
Що робити, якщо ви розумієте, що вигорання вже відбулося та досягло
глибоких стадій?
Пам'ятайте: необхідна спеціальна робота з відреагування травматичного
досвіду і відродження почуттів. Не намагайтесь провести цю роботу самі з
собою – таку складну (та хворобливу) роботу можна виконати тільки разом з
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професійним психологом-консультантом. Справжня мужність полягає в
тому, щоб визнати, що вам необхідна професійна допомога.
Спочатку йде важка робота, мета якої – «зняти панцир бездушності» та
дозволити своїм відчуттям вийти назовні. Це не веде до втрати
самоконтролю, але приглушення цих відчуттів може призвести до неврозів
та фізичних проблем. При цьому важлива спеціальна робота з руйнівними
«отруйними» відчуттями (зокрема, гнів, образа). Результатом цієї
підготовчої роботи стає «розчищення» внутрішнього простору, що
вивільняє місце для приходу нових, відроджених почуттів.
Наступний етап професійної роботи – перегляд ваших життєвих міфів,
цілей і цінностей, своїх уявлень до себе самого, інших людей і до своєї
роботи. Тут важливо прийняти і укріпити своє «Я», усвідомити цінність
свого життя; прийняти відповідальність за своє життя і здоров'я і зайняти
професійну позицію в роботі. І лише після цього крок за кроком змінюються
стосунки з оточенням і способи взаємодії з ним.
Отже, підвищення рівня підготовки вчителів до попередження та
подолання синдрому «професійного вигорання» можна забезпечити в
результаті використання спеціальної соціально-психологічної програми,
спрямованої на оволодіння вчителями знаннями, що розкривають зміст та
структуру синдрому «професійного вигорання»; методами діагностики
синдрому; засобами та прийомами профілактики та подолання синдрому.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНОЇ
ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються
кардинальними змінами в сфері економіки, в соціальній та освітянській
сферах. Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її
емоційної сфери – формування ініціативності, сміливості, вміння приймати
самостійні рішення, швидко адаптуватися до різних умов.
У зв’язку з цим особливої ваги набуває розробка проблем теорії та
практики психології управління. Адже наукове вирішення проблеми дозволяє
відкрити шлях для підвищення професіоналізму керівників. А подальша
професіоналізація, в свою чергу, дозволяє керівнику свідомо обирати і
застосовувати інноваційні інструменти проектування і прийняття
управлінських рішень, уникати непродуктивних витрат часу, матеріальних та
духовних ресурсів. Тому в ході професійного навчання у вищих навчальних
закладах особлива увага звертається на забезпечення збалансованості між
професійними вимогами до особистості майбутнього керівника та його
інтересами, а також формуванням спрямованості на успіх у діяльності.
Експерти національного інституту стратегічних досліджень упевнені в тому,
що людину необхідно розглядати як критерій соціально-економічного успіху
нації, а стратегія розвитку України як незалежної і процвітаючої держави може
здійснюватися тільки за умови високого рівня людського потенціалу [3, c.4].
В Україні сьогодні, під впливом демократичних процесів, створені
можливості для реалізації незатребуваного раніше сутнісного потенціалу
всіх суб'єктів управлінської діяльності, що об'єктивно зумовило принципово
нову роль і статус керівника, який із засобу, що забезпечує досягнення мети
праці, повинен піднятися на якісно новий рівень – стати активним і
компетентним суб'єктом цієї праці і безпосередньо управлінської діяльності.
У такій ролі кожен управлінець розкривається як цілісний феномен-індивід,
особа, суб'єкт управлінської діяльності, творча індивідуальність.
Дослідженню шляхів удосконалення кадрової та управлінської роботи
присвячені
праці
Л.М. Карамушки,
М.В. Корнієнка,
О.Д. Сафіна,
А.В. Філіппова, Є.М. Потапчука та ін. [6;7;9;10].
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Психологічне забезпечення управлінської діяльності сучасного
керівника сформувалось на базі психологічних, соціальних та педагогічних
положень, які висунули і розвинули у своїх працях Б.Г.Ананьєв,
А.А.Бодальов, Л.С.Виготський, Є.А.Клімов, А.Н.Леонтьєв, С.Д.Максименко,
А.К.Маркова, B.C.Мерлін, С.Л.Рубінштейн, В.В.Давидов, П.Я.Гальперін,
Н.В. Кузьміна, А.І. Китов, Б.Я. Шведін та інші [1-10].
Серед найновіших вітчизняних досліджень особливо виділяються
роботи Н.Л. Коломінського, який визначив групи якостей, які необхідні
професіоналам-керівникам для успішного виконання управлінських
функцій, Т.В. Скрипаченка, який розглядав процес утворення іміджу
керівника на основі системи елементів, серед яких елементом виступають
організаторські здібності.
Наукові дослідження з психології свідчать, що професійно значущі якості
керівника формуються на основі рис лідерства, які до певної міри є
спадковими. Лідерські якості визначаються не тільки схильністю особистості
до управлінської діяльності, а й типологічними особливостями темпераменту
лідера, такими особливими рисами як вміння фіксувати свою увагу й керувати
власною поведінкою на основі процесів саморегуляції та самоконтролю
[1,c.67]. Однак реалізація лідерських якостей на практиці неможлива без
творчого вияву їх в управлінні. Оволодіння сучасними керівниками основами
психологічного забезпечення ефективної управлінської діяльності зумовлює
високу продуктивність їх взаємодії в системі „людина-людина”, що
забезпечує керівнику розвиток його активності, ініціативи, творчості,
продуктивній самореалізації особи у вибраній сфері професійної діяльності.
Проведений нами теоретичний аналіз літературних джерел з
проблематики ефективності управлінської діяльності дозволяє підтримати
думку тих вчених, які підкреслюють, що управлінська діяльність керівника
без розвинутих управлінських якостей не може існувати. Водночас
зрозуміти сутність проблеми прояву якостей керівника в управлінні
неможливо без врахування особливостей його управлінського розвитку,
визначення соціокультурних та соціально-психологічних чинників, які
детермінують цей процес і мають вагомий вплив на формування
управлінського потенціалу особистості.
На сучасному рівні розуміння ефективної управлінської діяльності
сформувалося на базі психологічних, соціально-психологічних і психологопедагогічних положень, які висунули і розвинули в своїх працях
К.А.Альбуханова, Б.Г.Ананьєв, А.А.Бодальов, Л.С.Виготський, Є.А.Клімов,
А.Н.Леонтьєв, С.Д.Максименко, А.К.Маркова, B.C.Мерлін, С.Л.Рубінштейн,
В.В.Давидов, П.Я.Гальперін, Н.В. Кузьміна, А.І.Китов, Б.Я.Шведін та інші
дослідники [1;2;4;8;9].
Соціально-психологічні вимоги, що пред'являються до управлінської
діяльності сучасного керівника, обумовлені складним комплексом реальних
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умов і чинників. Вони знаходять своє закріплення в нормативних
документах, науково-методичних рекомендаціях, традиціях і особистісних
регуляторах. Збагачення їх новим змістом, що виражає характер об'єктивних
законів прогресивного розвитку будь-якої організації, є важливою
передумовою підвищення ефективності управлінської діяльності сучасних
керівників, її повноцінного психологічного забезпечення.
Виходячи з результатів аналізу наукових джерел, можна зробити
висновки, що серед соціально-психологічних вимог ефективної
управлінської діяльності, крім управлінських якостей найчастіше
називається сукупність біографічних та особистісних менеджерських
характеристик. Проведений аналіз не підтвердив детермінуючий вплив
біографічних характеристик на ефективність діяльності керівника, а саме
таких, як стать і соціально-економічний статус. Поряд з тим, виявлено
обумовлюючий зв'язок з такими характеристиками, як вік, культурноосвітній рівень (інтелект).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
КОМБАТАНТІВ ДО УЧАСТІ В БОЙОВИХ ДІЯХ
Українське сьогодення вимагає звернення особливої уваги, на велику
поширеність посттравматичних стресових розладів серед комбатантів, що в
свою чергу змушує шукати ефективні методи їхньої діагностики,
профілактики та психологічної реабілітації. На даний момент ми
спостерігаємо невідповідність між потребами психокорекційної та
психотерапевтичної практики у галузі здійснення психологічної реабілітації
комбатантів з психотравматичними розладами і наявним інструментарієм
діагностичного дослідження цих розладів, до та після психотравматизації
особистості військовослужбовця.
Метою нашого експериментального дослідження було виявлення
психологічної травматизації у комбатантів які направляються у зону
антитерористичної операції (АТО) на сході нашої держави, для подальшого
застосування до них психореабілітаційних заходів. Для реалізації нашої
мети
було
проведено
діагностичне
дослідження
за
такими
психодіагностичними методиками як: «Шкала реактивної та особистісної
тривожності Спілбергера-Ханіна» [1], «Місісіпська шкала для оцінки
посттравматичних реакцій (військовий варіант)» [2], Опитувальник
депресивності Бека (Beck Depression Inventory – BDI) [2]. Дослідження
проводилось на базі Хмельницької військової частини, польова пошта –
4252, респондентами виступили комбатанти у кількості 77 чоловік, які
направлялися у зону АТО.
На основі проведеної методики «Шкала реактивної та особистісної
тривожності Спілбергера-Ханіна» ми мали змогу визначити рівень
ситуативної та особистісної тривожності комбатантів, які найближчим
часом потраплять у зону АТО. Було виявлено наступні результати: низька
ситуативна тривожність у 8 (10%) осіб, помірна ситуативна тривожність
простежується у 57 (74%) осіб, висока ситуативна тривожність
спостерігається у 12 (15%) осіб; низька особистісна тривожність виявилась у
32 (42%) осіб, помірна особистісна тривожність простежується у 42 (54%)
осіб, а висока особистісна тривожність спостерігається у 3 (4%) осіб.
Отримані діагностичні результати свідчать про те, що у комбатантів, які
направляються у зону АТО, переважає помірний рівень ситуативної та
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особистісної тривожності, що свідчить про очікуваний, адекватній рівень
тривожності, перед несенням служби у зоні АТО.
Комбатантів з високим рівнем ситуативної та особистісної тривожності,
серед досліджуваних, спостерігається доволі мало. А це, в свою чергу
свідчить, що перспектива виникнення невротичних конфліктів, з
емоційними і невротичними зривами та з психосоматичними
захворюваннями, під час виконання службових завдань у зоні АТО, доволі
низька. Отримані результати дослідження представлено у таблиці 1.
Таблиця 1. Результати дослідження комбатантів за шкалою визначення
рівня ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна
Рівень
Високий
Середній
Низький

Ситуативна тривожність
%
Кіл-сть комбатантів
15
12
75
57
10
8

Особистісна тривожність
%
Кіл-сть комбатантів
4
3
54
42
42
32

На
основі
проведеної
«Місісіпської
шкали
для
оцінки
посттравматичних реакцій», ми мали змогу виявити та оцінити прояви
ПТСР. Було виявлено наступні результати: ПТСР – 1% (1 особа), характерні
для ПТСР розлади – 5% (4 особи), добре адаптовані – 94% (72 особи). Це є
свідченням того, що комбатанти, перед відправкою у зону АТО, добре
адаптовані до умов військової служби. Адаптованість також підтверджують
і командири підрозділу даних військовослужбовців. Відзначають у солдатів
високий рівень свідомості і прагнення займатися військовою справою.
Отримані результати представлено на рис. 1.1.
1% 5%
ПТСР
Характерні ознаки для
ПТСР
Добре адаптовані

94%

Рис.1.1. Оцінка проявів посттравматичних реакцій у комбатантів які
направляються у зону АТО
На основі проведеного опитувальника депресивності А. Бека ми мали
змогу визначити наявність депресії і ступінь важкості депресивних розладів
у комбатантів які направляються у зону АТО. Кількісний аналіз показав
наступні результати: відсутність депресивних симптомів – у 95% (73 особи),
помірно виражена депресія – у 4% (3 осіб), критичний рівень депресії – у 1%
(1 особа), явно виражена депресивна симптоматика – 0% (0 осіб).
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За допомогою якісного аналізу можна зробити висновок, що
комбатанти є позитивно налаштовані на несення служби у зоні АТО
(виконання службових обов’язків), займають активну позицію у житті,
добре взаємодіють у колективі, життєві цінності військовослужбовців
спрямовані на особистісну самореалізацію, розвиток у професійній сфері.
Отримані результати представлено на рис. 1.2.
4%

1%

Відсутність
депресивних станів
Помірно виражена
депресія
Критичний рівень
депресії

95%

Рис.1.2. Оцінка депресивних проявів у комбатантів які
направляються у зону АТО
Отже, виходячи із отриманих результатів дослідження, ми можемо
констатувати той факт, що практично всі продіагностовані комбатанти
мають середній рівень ситуативної та особистісної тривожності, в них
відсутні ознаки депресії та вони добре адаптовані до діяльності в майбутніх
екстремальних ситуаціях під час проходження служби у зоні АТО. Це
свідчить про правильно побудовані системи професійного добору на службу
в армію а також про ефективну роботу спеціалістів по усуненню наслідків
посттравматичних стресових розладів, формуванню навиків саморегуляції
та реадаптації до суспільного життя.
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ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ СТРОКОВИКІВ ДО
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Готовність молодих бійців до військової служби має свої особливості.
Необхідно здійснювати індивідуальну і групову психологічну допомогу та
створювати такі умови для їхнього життя і служби, які б не травмували тих
воїнів, для яких зміна соціальної ситуації розвитку виявилася занадто
болісною. Якісний склад збройних сил постійно оновлюється
військовослужбовцями військової служби за контрактом. Часто в процесі
служби виявляється їх неготовність до нової діяльності, про що свідчать
кількість звільнених на першому році служби, порушення дисципліни і
законності, недостатня результативність роботи деяких із них та труднощі
адаптаційного періоду. Аналіз таких явищ створює передумови для
підтримки розгляду факторів, які забезпечують готовність строковиків до
умов військової діяльності.
Готовність до військової служби ми розуміємо як здатність особистості
до ефективних дій у військовому просторі дійсності, що підтримують та
підсилюють бойовий потенціал, створюючи його конкурентні переваги. Це
відображається в розвитку специфічних якостей особистості, які обумовлені
особливим характером військової діяльності та її призначенням,
особливостями зброї та бойової техніки. Життєвий простір особистості під
впливом умов служби змінює свою валентність. Молодому солдату
необхідно адаптуватися до умов життя у казармі, до військового колективу,
оволодівати військовим фахом, витримувати значні фізичні та психічні
навантаження виконуючи вимоги командирів. Молодим військовослужбовцям
для входження в нормальне функціонування і нову незвичну бойову
дійсність потрібен певний час, щоб відбувся процес адаптації, завершальна
фаза якого характеризується відчуттям засвоєння змісту, умов, режиму,
характеру військової діяльності та відчуттям врівноваженості і стабільності
власного статусу. Завершення процесу адаптації молодого воїна переходить
у активне оволодіння високими ступенями воїнської справи.
Зазначимо, що адаптація до військової професійної діяльності уявляє
собою активну взаємодію військовослужбовця і середовища з метою
досягнення таких стосунків, які в найбільшій мірі забезпечують
ефективність військової служби, розвиток бойового потенціалу і
особистісну задоволеність професійною самореалізацією. До структурних
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елементів професійної адаптації військовослужбовців відноситься
виробничо-технологічний, соціально-психологічний і особистісний елемент.
Виробничо-технологічна готовність військовослужбовця включає до себе
адаптацію до змісту, умов, характеру і режиму несення служби у збройних
силах. Соціально-психологічна готовність включає до себе адаптацію до
колективу, до стосунків з військовим керівництвом і приєднання до
первинної (рота, підрозділ) групи колег. Особистісна готовність це вміння
застосовувати адаптивні стратегії, що визначають шляхи для самоорганізації
і саморозвитку (мотивація і особистісні смисли) військовослужбовця.
Бажано, щоб усі компоненти готовності утворювали цілісність процесу
адаптації, бо їх дискордантність може призводити до низької ефективності
та якості службової діяльності, кризових психологічних станів та й
професійної дезадаптації в цілому. Усі ці види готовності детерміновані
часом і можуть проявлятися на всіх етапах адаптації до строкової служби, в
якій ми виділяємо наступні періоди і відповідно їм рівні готовності:
1. Предадаптаційний етап, в якому формується готовність до активного
включення у різні види службових обов’язків: готовність до навчання і
розвитку професійних навичків та вмінь, оволодіння спеціальністю,
готовність до виконання своїх посадових обов’язків.
2. Період первинної адаптації (дезадаптація) – характеризується різким
погіршенням особистісного адаптаційного потенціалу і особливо важливої
саморегулятивної функції суб’єктивних факторів
психічного
напруження, які повинні стимулювати потенційну і реальну мобільність
військовослужбовця: готовність до відтворення і формування позитивної
мотивації і ставлення до служби у збройних силах.
3. Період вторинної «дійсної» адаптації (реадаптація) – характеризується
прагненням військовослужбовця до гомеостазу із соціально-психологічним
середовищем, налагодження позитивних взаємин з колективом підрозділу і
усвідомлення себе його представником: готовність до корисності і бажання
якнайшвидше отримати позитивну соціальну позицію у підрозділі.
4. Період потенційної мобільності (творчість) – характеризується
створенням образу «Я»-військовослужбовець, який пов'язаний з
когнітивним усвідомленням складності професії та здатності до
самореалізації: готовність до самореалізації, самоорганізації і задоволення
від професії.
Невмержицький В.М. [3] молодих військовослужбовців військової
служби за контрактом з урахуванням професійної адаптації умовно поділяє
на три групи:
– які легко освоюють професію та входять до колективу підрозділу;
– які легко освоюють професію, але мають проблеми щодо соціальнопсихологічної адаптації;
– яким важко адаптуватися до професії та підрозділу.
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Основними
причинами,
що
заважають
служити
молодим
військовослужбовцям військової служби за контрактом Криворучко П.П. [1]
вважає: низький рівень грошового забезпечення; незадовільні умови
служби; неможливість влаштувати особисте життя через постійну
зайнятість; незадовільне матеріально-технічне забезпечення службової
діяльності; недостатня допомога з боку керівництва та досвідчених колег,
конфліктність і непорозуміння у колективах; виконання завдань,
непередбачених функціональними обов’язками; відсутність практичного
досвіду і неможливість здобути додаткову освіту; формалізм у роботі,
прагнення будь-якою ціною досягти високих результатів; невирішеність
соціально-побутових проблем.
Адаптований військовослужбовець – це людина яка прагне до
рівноваги, до корисності і до задоволеності у професійній діяльності.
Успішність готовності молодих військовослужбовців до служби в багато
чому залежить від внутрішніх та зовнішніх факторів. До зовнішніх факторів
належать виробничо-технологічний і соціально-психологічний блок:
організація середовища, матеріально-технічна база, норми і традиції, на які
може вплинути активна робота командирів і психологів. До внутрішніх
факторів відноситься особистісний блок, який містить: мотивацію,
спрямованість, інтелект, об’єм та рівень знань, рівень моральної та
соціальної
зрілості,
ступінь
сформованості
образу
«Я»військовослужбовець. Відсутність або недостатній рівень сформованості
готовності до несення служби у лавах збройних сил може негативно
впливати як на військову службу, так і позначатися на особистісному
розвитку самого бійця.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КІБЕРПСИХОЛОГІЇ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Із прогресуючою об’єктивною інтенсифікацією інформатизації
соціального середовища виникає нагальна потреба посилення значущості
перспектив щодо екологізації інформаційно-комунікативного простору.
Причинами цього є те, що основними продуктами виробництва сучасності, в
більшості випадків, стають знання та інформація. Крім цього, базовими
ознаками інформаційного суспільства виступає утворення глобального
інформаційного простору, який, в свою чергу, кардинально і досить швидко
змінює якість життя та постійно підвищує рівень значущості інформаційнокомунікативних технологій тощо. Сьогодні відбувається досить інтенсивна
інформатизація майже всіх основних сфер людської життєдіяльності, а це
вказує на те, що новітні інформаційні технології фактично стали ключовими
чинниками як соціально-економічного, так й інтелектуально-духовного
становлення нашого суспільства. Тобто, людство сьогодні знаходиться у
цілковитій залежності від інформаційного простору, а це, в свою чергу,
вказує на те, що віртуальний світ вимагає створення технологій щодо
аналізу його екологічності, з метою забезпечення відповідного рівня
інформаційно-психологічної безпеки.
На думку М.Скалецького: «Важливим наслідком «інформаційного
вибуху» стало також виникнення ще однієї «штучної реальності», яка
отримала назву «віртуальної», або «інформаційного простору». Віртуальну
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реальність можна назвати «третьою природою», особливістю якої можна
вважати те, що цю штучну реальність людина створила за власним образом і
подобою» [1. С.29].
В.Пожуєв вказує на те, що формування екологічного інформаційного
суспільства в глобальному масштабі є об’єктивно зумовленим процесом
сьогодення, в основі якого знаходиться швидко зростаючий вплив
інформаційно-телекомукаційних технологій на економіку, соціальне
структурування, культуру, право, взаємовідносини держави та соціуму,
відносини на міжнародному рівні тощо [2]. Але, з глобальним розширенням
віртуальної реальності посилюється загроза існуванню нашого суспільства
[1]. З цього приводу О.Гневашев зазначає, що комп’ютери мають доступ до
керування ядерними електростанціями, наведенням того чи іншого виду
озброєння, сугестивним навчанням тощо. Але на ці процеси можуть мати
вплив хакерські атаки [3, с.110]. Це пояснюється тим, що технологічний
прогрес в інформаційній сфері рухається дуже швидкими темпами у своєму
становленні, застосовуючи
не завжди перевірений практичний
інструментарій інформаційно-психологічного впливу на рівень своєї
екологічності. Тобто, із сучасним безперервним прогресом технологічного
інструментарію впливу інформаційного простору розробники тих чи інших
заходів безпеки не завжди можуть гарантувати їх надійність. Але одні й ті ж
самі методи та прийоми інформаційно-психологічного впливу можуть бути
як екологічними так і неекологічними [4].
Цей вплив може нести небезпеку для суспільства з тієї причини, що він
оснащений досить багатовекторним інструментарієм, який не до кінця
досліджений на рівень екологічності не тільки на рівні інформаційного
простору. А це, в свою чергу, вказує на те, що в процесі дослідження рівня
екологічності інформаційного простору з’явилися та продовжують
з’являтися певні ризики щодо забезпечення та гарантування інформаційнопсихологічної безпеки. Отже, стрімкий процес становлення інформатизації у
всіх сферах життєдіяльності особистості та технологій соціальнопсихологічного впливу на теренах глобального інформаційного простору
розкриває необмежені можливості для здійснення впливу на психіку окремої
людини чи групи. З цієї причини виникає нагальна потреба безперервного
дослідження інформаційного простору щодо рівня його екологічності [4].
На нашу думку, найбільша перспектива в здійсненні такого дослідження
є в такої галузі кіберпсихології як екологічна кіберпсихологія. Як зазначає
О.Войскунський, кіберпсихологія – це галузь психології, яка об’єднує
методологію, теорію та практику дослідження видів, способів і принципів
застосування людьми соціальних сервісів Інтернету, які, в свою чергу,
побудовані на основі комп’ютерних і комунікативних технологій. Автор
вказує на те, що кіберпсихологія присутня нині у всіх розділах психологічної
науки. Крім цього, на думку науковця, сучасні кіберпсихологічні дослідження
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можуть бути названі комплексними всередині психологічної науки [5]. Саме
екологічна кіберпсихологія зможе досліджувати прояви екологічної
свідомості людини в інформаційному просторі.
Ми вважаємо, що, в першу чергу, потрібно досліджувати в інформаційному
просторі технології інформаційно-психологічного впливу тому, що він
«…виступає як інтегративний фактор, який, в свою чергу, сприяє утворенню
різноманітних структур суспільства. Будь-яка людина як особистість, активний
соціальний суб’єкт, носій певного світогляду, який володіє відповідним рівнем
правосвідомості та менталітету, духовними ідеалами та ціннісними
установками, може піддаватися безпосередньому інформаційно-психологічному
впливу, що трансформуючись через його поведінку, діяльність (чи
бездіяльність), впливає на соціальні об’єкти, різноманітні системо-структурні та
функціональні організації. Тобто, з допомогою технологій інформаційнокомунікативного впливу можна змінювати не тільки індивідуальну свідомість,
але й групову, масову та суспільну. Цей вплив може бути як позитивний, так і
негативний» [1, с.69]. Отже, на сьогоднішньому етапі становлення інтернетсуспільства потрібно досліджувати інтернет-спільноти на їх рівень
екологічності: пошукові машини, інформаційні портали, сайти новин, соціальні
сітки, сайти знайомств, чати, блогосферу, сайти-сервіси, форуми, інтернетмагазини, корпоративний Інтернет, «сайти для дорослих», ігровий Інтернет
тощо. На нашу думку, саме така галузь кіберпсихології як екологічна
кіберпсихологія у взаємодії з іншими науками може стати ключовим
індикатором рівня екологічності інформаційного простору.
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Михайло Грушевський став одним із найвизначніших діячів українського
національного руху, провідним ідеологом української соборності,
неперевершеним координатором науково-культурного життя. Мета і зміст
життя видатного історика полягали в тому, щоб послужити українському
національному відродженню. Завдяки Грушевському сформувалась
національна самосвідомість, розвивалася українська література, почали
створюватися національні школи. Незважаючи на підвищений в останні роки
інтерес до життя, діяльності та творчої спадщини М.С. Грушевського, все ще
маловивченою залишається його програма українського культурно-духовного
відродження, культурно-освітня діяльність історика, а також діяльність
ученого по розв’язанню проблеми автономності та суверенності в період з
березня 1917 по квітень 1918 рр. [3, с.212].
Протягом першого місяця перебування в Україні М.С. Грушевський
зосередив увагу на популяризації рішень Всеукраїнського конгресу, який
відбувся 6-8 квітня 1917 року у Києві. Він вважав, що багатовікові прагнення
українців до свободи і рівності справдяться з перемогою Лютневої революції.
Вчений був глибоко переконаний, що і Росія в цілому, і Україна зокрема,
вступили в якісно нову стадію свого політичного розвитку. Повалення
самодержавства вчений сприйняв як початок визволення, а в підтримці
революції вбачав запоруку від реставрації царизму. Основне місце в концепції
державотворення, розробленій вченим, займала проблема автономії України в
складі Російської демократичної республіки. У своїй роботі «Хто такі українці
і чого вони хочуть» він так характеризує значення автономії для майбутньої
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української держави: «Домагання народоправства і суто демократичного ладу
на Україні в відокремленій, «незмішаній» автономній Україні, пов’язаній
тільки федеративним зв’язком чи то з іншими племенами слов’янськими, чи
то з іншими народами і областями Російської держави. Від того часу не
переставало бути провідним мотивом української політичної мислі,
організаційної роботи, культурної і громадської праці» [2, с.118]. Вчений
вважав, що питання про автономію України вирішать Установчі збори
Російської держави. Україна повинна перебувати у складі Російської
федеративної республіки. М.С.Грушевський виділив принципи автономії:
1. Свобода всіх народів Росії, свобода «висловлювати свої гадки живою
мовою і друкованим словом, збиратися на зібрання й обговорювати свободно
всякі справи, зв’язуватися в товариства і союзи, не питаючися на те нічийого
дозволу» [1, с.5].
2. Окрім свободи, необхідною умовою є рівність всіх людей: «однакове
право повинні мати пани, мужики, просвіщенні і прості, чоловіки і жінки,
якого хто б був народу і віри» [1, с.6].
3. Загальне, рівне, пряме й таємне виборче право виховання «грамотних
громадян, щоб не можна було знати, хто за кого голосував» [2, с.115-116].
М.С. Грушевський пропонував запровадження демократичної виборчої
системи на основі чотиричленної формули: загальні, рівні, прямі і таємні
вибори.
Автономія, за М.С. Грушевським – це «право жити по своїм законам,
самим собі становити закони, а не жити по чужим законам і під чужою
властю» [2, с.117]. Вчений розрізняв різні ступені самовизначення народу - від
повного централізму до самостійної, незалежної держави. Найбільш
доцільною він називав для України широку національно-територіальну
автономію, вважаючи її найбільш корисною з трьох точок зору:
1) «з погляду національного, дуже важно, що як усі українські землі будуть
зібрані в одну територію, само собою українці будуть хазяєвами у себе»;
2) з точки зору економічної вигоди «природні багатства української землі
й людська сила, вживалися мудро в інтересах економічного розвитку краю і
добробуту народного»;
3) для розвитку культури, підкреслюючи про «пребагаті і цінні зв’язки
культури, науки і мистецтва багато обдарованого нашого народу» [3, с.213].
На переконання М.С. Грушевського Російська федерація повинна бути
демократичною республікою, устрій якої «має опиратися на рівності всіх
горожан», невелику частину повноважень доцільно було делегувати
державному центру, а всі останні залишити на розгляд місцевої влади:
«Українці хочуть, щоб головний парламент республіки і уряд її завідували
тільки справами, які не можна роздати на місця. Небагато таких справ – як
одведення війни чи миру, складання трактатів з іншими державами, завідування
військом усієї республіки, уставлення однакових грошей, міри та ваги, і інші
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такі справи». Виборюючи автономію України, один із провідників української
революції враховував багатонаціональний склад населення регіону. Особливо
наполегливо М.С. Грушевський виступав проти гасла «Україна тільки для
українців». Такими були погляди М.С. Грушевського на українську державу в
складі Російської федеративної республіки в перші місяці Лютневої революції
1917 року, коли здавалося, що Росія може бути демократичною республікою, а
Україна буде серед таких само автономних держав у рівному союзі. Але
Тимчасовий уряд ставився негативно до політичних домагань українців, до
діяльності Центральної Ради, її програми і тактики.
У 1918 році стало зрозуміло, що ніякої автономії Росія не допустить, тоді
погляди М.С. Грушевського змінились. Віра в можливість союзу з Росією
остаточно була втрачена. М.С. Грушевський, який раніше був прихильником
федеративного устрою, почав закликати будувати незалежну українську
державу. Отже, за досить короткий проміжок часу, під впливом політики
спочатку Тимчасового уряду, а потім і більшовиків, змінилися погляди
видатного вченого на Українську державу. В багатьох законах Центральної Ради
(наприклад, «Про національно-персональну автономію», «Про виборче право»,
«Про громадянство», в Конституції УНР) відбилася державницько-правова
концепція М.С.Грушевського, зокрема, його погляди на федерацію і автономію.
Федералістичні уподобання видатного вченого і політичного діяча також
знайшли своє втілення у діяльності Центральної Ради. Про те, що Центральна
Рада надавала винятково важливого значення національно-культурному
розвиткові інших народів, як цього і прагнув М. С. Грушевський, говорить той
факт, що з першого дня існування Генерального Секретаріату і до останнього
дня функціонування Ради народних міністрів у їх складі існувало генеральне
секретарство (міністерство) з міжнаціональних (міжнародних) справ і три
товариша секретаря (міністра) – з російських справ, з єврейських справ та з
польських справ [3, с.213-216].
Із змісту статті можна зробити висновок про те, що еволюція суспільнополітичних поглядів М.С. Грушевського на українську державу впливала на
роботу Центральної Ради. Проблематика даного дослідження є більш глибокою,
ніж викладено в даній роботі, тому вона може послужити в подальших
дослідженнях з даної теми чи в інших тематиках державотворчого характеру.
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ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ
На початку 1920-х років промисловість Донбасу перебувала в
катастрофічному становищі. Загальний рівень виробництва знизився до
кількох відсотків довоєнного рівня. Повсюдними були голод, скрутне
фінансове становище, постійне зростання цін, житлова криза та
антисанітарія. Тому перед радянською владою об’єктивно постала проблема
відновлення економіки та нормалізації життя загалом [5, с.190]. Складність
ситуації змушувала шукати компроміс між головною метою – побудовою
комунізму та реальним станом речей. Він був знайдений у непі. Протягом
1924-1925 років стали помітними перші ознаки стабілізації економіки. Криза
поступово відступала. В грудні 1925 року ХIV з’їзд ВКП(б) проголосив курс
на соціалістичну індустріалізацію. В Україні було визначено пріоритетними
для розвитку саме Донбас та Придніпровський економічний район, а тому
ряд підприємств, таких як Краматорський завод важкого машинобудування,
стали першочерговими у держпланах по здійсненню індустріалізації [4, с.7677].
Однією з найголовніших проблем по втіленню в життя амбітних планів
був пошук фінансування. Від вирішення проблеми залежала швидкість
проведення індустріалізації. Доступу до іноземних фінансових ресурсів у
радянського керівництва не було. Тому було вирішено фінансувати
індустріалізацію за рахунок ресурсів села, що спричинило проведення
суцільної колективізації. Відтепер місто стало новим життєвим орієнтиром
для селян, які втратили доступ до засобів виробництва. Крім цього в другій
половині 1930-х років з метою обмеження плинності кадрів відбулася
переорієнтація вуглевидобувної промисловості Донбасу на місцеві кадри та
на трудові ресурси сусідніх областей України. Все це сприяло
пришвидшенню місцевих міграційних та урбанізаційних процесів, і як
наслідок – трансформації етнічної структури міського населення Донбасу [3,
с.74].
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Таблиця 1 – Чисельність міських етнічних спільнот Донбасу протягом
1926-1939 років [1, с.6-34, с.331-353; 2, с.25, с.68-70].
Етнічні
групи
Українці
Росіяни
Євреї
Німці
Поляки
Греки
Білоруси
Татари
Інші
Разом

1926 р.
абс.
%
389 231
40,53
460 319
47,93
48 733
5,07
7 617
0,80
8 475
0,88
7 402
0,77
12 605
1,31
11 230
1,17
14 783
1,54
960 395
100,0

1939 р.
абс.
%
2 033 931
56,02
1 349 688
37,17
83 209
2,29
22 472
0,62
10 693
0,29
39 071
1,08
35 969
0,99
22 429
0,62
33 362
0,92
3 630 824
100,0

Приріст у 19261939 рр. (у %)
522,5
293,2
170,7
295,0
126,2
527,8
285,4
199,7
225,7
378,1

Якщо станом на 1926 рік найчисельнішими у складі міського населення
регіону були росіяни (47,93%)1, то в 1939 році частка українців вже
становила 56,02%, другу позицію займали росіяни (37,17%), третю – євреї
(2,29%), а четверту – греки (1,08%). Найвищий показник зростання міської
громади протягом 1926-1939 років був зафіксований у греків. Він сягнув
527,8%. Другу позицію займали українці (522,5%), третю – німці (295,0%), а
четверту – росіяни (293,2%). Зростання чисельності міської громади
українців (на 1 644 700 осіб) становило 61,6% від загального обсягу
зростання міського населення регіону. Тому протягом 1926-1939 років
практично всі міські етнічні спільноти Донбасу, крім українців та греків,
зазнали скорочення своєї частки у загальному складі міського населення
регіону [табл. 1]. Слід зауважити, що 97,3% місцевих євреїв проживали у
містах, що було найвищим показником урбанізованості в регіоні. Другу
позицію займали татари (93,4%), третю – білоруси (89,5%), а четверту –
росіяни (86,1%). Історичні етнічні меншини стрімко заселяли міста під
тиском індустріалізації. Темпи урбанізації в громаді протягом 1926-1939
років найбільшими були в українців (+47,5%), другу сходинку посідали
греки (+33,5%), третю – росіяни (+25,9%), четверту – німці (+23%) [табл. 2].
Таким чином, протягом 1926-1939 років етноструктура міського
населення Донбасу зазнала важливих змін. Темпи зростання частки греків,
українців, німців та росіян у складі міського населення регіону були
найшвидшими з поміж інших. Проте зростання чисельності українців в рази
перевищувало зростання чисельності решти міських етнічних спільнот, тому
їх частка у міському соціумі невпинно зменшувалася. Всі ці зрушення були
наслідком процесів міграції та урбанізації, що були спричинені
індустріалізацією.
1

українці (40,53%), євреї (5,07%), білоруси (1,31%);
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Таблиця 2 – Рівень урбанізованості етнічних спільнот Донбасу
протягом 1926-1939 років [1, с.6-34, с.331-353; 2, с.25, с.68-70].
Етнічні
спільноти
Українці
Росіяни
Євреї
Німці
Поляки
Греки
Білоруси
Татари
Інші
Загалом

Рівень урбанізованості (у %)
1926 р.
1939 р.
20,2
67,7
60,2
86,1
89,5
97,3
11,7
34,7
83,5
69,2
7,5
41,0
83,1
89,5
76,6
93,4
56,0
77,7
32,8
73,5

Зміна
у 1926-1939 рр.
+47,5
+25,9
+7,8
+23,0
-14,3
+33,5
+6,4
+16,8
+21,7
+40,7
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Левченко І.М.,
к.і.н., доцент кафедри філософії
«Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди»,
Україна, м. Переяслав-Хмельницький
ВНЕСОК ЧЛЕНІВ МЕДИЧНИХ ТОВАРИСТВ КИЇВЩИНИ У
РОЗВИТОК МІКРОБІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
За останні кілька десятиліть мікробіологія має величезні досягнення.
Запропоновані високоефективні вакцини – дифтерійну, туляремійну,
поліомієлітну, проти жовтої гарячки та ін. У глобальному масштабі
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переможено віспу. Медицина добилася значних успіхів у лікуванні
інфекційних хвороб антибіотиками та іншими препаратами, а лікарі мають
можливість успішно лікувати такі хвороби, які в минулому давали високу
смертність – чуму, холеру, туберкульоз, сибірку, дифтерію, скарлатину,
сепсис, пневмонію та ін. Велика заслуга в цьому і вчених-мікробіологів, які
переважно входили до складу медичних осередків Київщини.
Київські товариства лікарів відіграли помітну роль у розвитку медичної
науки не лише в Російській імперії, а й далеко за її межами. Члени товариств
систематично заслуховували доповіді про відкриття в теоретичній і
клінічній медицині, знайомилися з новими досягненнями медичної науки і
техніки.
Найбільш широку наукову діяльність об’єднання лікарів Київщини
розгорнуло в другій половині ХІХ ст. За статутом, який був прийнятий у
1850 р. передбачалося обговорення доповідей про досягнення не лише
вітчизняної, а й світової медичної науки, повідомлення про цікаві випадки із
медичної практики з демонстрацією хворих тощо. На засіданнях Київського
товариства лікарів широко розглядалися питання боротьби з епідемічними
та соціальними хворобами, захворюваності та смертності населення,
санітарного стану міста та інші.
На початку виникнення мікробіології в Україні вже велися цікаві та
оригінальні дослідження. Українські вчені у другій половині ХІХ ст.
випередили багатьох зарубіжних дослідників, створюючи дуже важливі
положення, які й сьогодні мають велике значення: вплив зовнішнього
середовища на життєдіяльність мікроорганізмів, мінливість мікробів, роль
нервової системи в імунітеті та багато іншого. У витоків мікробіологічних
досліджень в Україні стояли представники різних медичних спеціальностей,
вивчалися питання, важливі як у загальнонауковому напрямку, так і
необхідні для охорони здоров’я. багато цікавого й нового для того часу було
зроблено в напрямках діагностики інфекційних захворювань, пошуків
найефективніших методів лікування окремих хвороб.
Київська школа мікробіологів формувалась всесвітньо відомими
вченими, членами Київського товариства лікарів Г.М. Мінхом,
В.К. Високовичем, В.В. Підвисоцьким, Д.К. Заболотним, О.Д. Павловським
та ін.
Григорій Миколайович Мінх (1835-1896) – лікар-інфекціоніст,
епідеміолог і патологоанатом очолював у Київському університеті кафедру
патологічної анатомії з 1876 по 1894 рр. досліджуючи епідемію чуми у
Ветлянці, він зустрівся з випадками захворювання на проказу і вирішив
знову приїхати до Астраханської губернії з метою більш детально дослідити
цю маловивчену на той час хворобу. Проте, для більш повного з’ясування
питань, пов’язаних з її етіологією, йому знадобилось побувати і в інших
місцях: у Кубанській, Терській та Херсонській губерніях, у Криму, в Єгипті
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та Палестині. Результати трьохрічних експедицій по вивченню прокази
(здійснених частково за власні кошти) Г.М.Мінх виклав на УІІ Російському
з’їзді природознавців і лікарів, що відбувався в Одесі у 1883 р., а у більш
широкому обсязі – у праці «Проказа (lepra album) на півдні Росії» (18841887) [5, С.102].
Варто зазначити наукові праці вченого, які і на сьогодні є актуальним, а
саме: «До патології сибірської язви» («Московська медична газета», 1868),
«Гемороїчна оспа» («Труди лікарів Одоївської лікарні»), «Про високу
ймовірність переносу поворотного і сипного тифів з допомогою комах»
(«Хірургічний Літопис», 1877), «Чума в Росії» (1898, виданя після смерті
автора на кошти його сім’ї) [5, С.87].
Засновником Київської школи мікробіологів вважають учня
Л.С.Ценковського
мікробіолога,
епідеміолога
і
патологоанатома
Володимира Костянтиновича Високовича (1854-1912). Розпочинаючи свою
науково-практичну діяльність повітовим лікарем [6, Арк.2], вчений досягнув
надзвичайних успіхів у медичній сфері. Він одним із перших приготував
черевнотифозну сироватку, встановив профілактичну дію протичумної
сироватки, двічі брав участь у ліквідації спалахів чуми в Одесі (1901-1910),
під його керівництвом працювала експедиція, направлена для боротьби з
чумою в Індії [4, С.111].
Варто зазначити, що виконані В.К.Високовичем дослідження були
високо оцінені фахівцями і вважались основними та провідними в патології.
Всі 72 науково-літературні праці вченого, в яких висвітлено інфекційні
хвороби (чуму, холеру, черевний тиф), проблеми сполучної тканини,
питання бактеріології, туберкульозу, злоякісні пухлини, – виконані ретельно
й сумлінно, написані гарною літературною мовою з класичною силою і
чіткістю.
Наукові дослідження в галузі мікробіології, імунітету, патології
інфекцій, ендокринології проводив Володимир Валеріанович Підвисоцький
(1857-1913). Отримавши ґрунтовну наукову підготовку від вчителів
Г.М.Мінха, П.І.Перемежка та Н.А.Хржонщевського, молодий вчений з
ентузіазмом взявся досліджувати маловивчені проблеми у медичній галузі
знань.
Володимир Валеріанович розпочинає свою діяльність як морфолог, і
перша його студентська наукова робота про будову підшлункової залози
була виконана під керівництвом гістолога П.І. Перемежка. Надалі
морфологічні дослідження починають поєднуватися з експериментальними,
і докторська дисертація, підготовлена в лабораторії Циглера (Тюбінген,
Німеччина), носить вже суто експериментальний характер. Різнобічність
наукових інтересів позначилися на його підручнику «Основи загальної та
експериментальної патології» (1891), який 4 рази перевидавався в Росії та 7
разів за кордоном [2, С.104].
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У 1882 р. вчений випускає у світ свою працю «Кефір (Бродило і
лікувальний напій із молока корови)», яка одразу приносить йому велику
популярність, а в майбутньому витримає ще 5 видань. Важливим науковим
досягненням В.В.Підвисоцького можна вважати введення мікробіології у
вітчизняну загальну патологію і дав класифікацію інфекційних хвороб [3].
В лабораторіях разом зі студентами талановитий вчений досліджував
багато цікавих проблем. Основними напрямами наукової роботи були
традиційні експериментально-морфологічні та медико-біологічні дослідження
в галузі бактеріології та імунології. Передусім він вивчав питання
регенерації тканин. Результати досліджень викладає у працях «Про
відродження тканини окремих залоз після поранення» (1886), «Закони
відродження при нормальних і патологічних умовах» (1887). У 1889 р.
В.Підвисоцький починає цікавитись питаннями онкології. У праці «Нові
точки зору для обґрунтування теорії подразливості при виникненні раку та
інших злоякісних пухлин» він пише про велике значення у процесі появи
пухлини механічних, фізичних і хімічних подразників [10, С.22].
Вагомі дослідження у галузі бактеріології та епідеміології здійснив
талановитий вчений Олександр Дмитрович Павловський (1857-1944).
Будучи тривалий час членом Київського товариства лікарів, займаючись
дослідженнями інфекційних хвороб, він мав за мету створити відповідний
осередок вчених-медиків, які б переймалися проблемами протидії заразним
хворобам.
Засновником Київської наукової школи епідеміологів, представники
якої шукали шляхи боротьби з епідеміями, вважається видатний мікробіолог
і епідеміолог, член медичного товариства Данило Кирилович Заболотний
(1866-1929). Разом зі своїми учнями він зробив значний внесок в розробку
наукових підвалин епідеміології.
Д.К.Заболотний опублікував понад 200 праць, присвячених, головним
чином, вивченню трьох інфекційних хвороб – чуми, холери й сифілісу.
Наукові праці вченого друкувались, як у вітчизняних, так і зарубіжних
виданнях. Серед основних робіт варто згадати наступні: «Про
форфоресценсію живих організмів» [9], «Дослідження по холері» [7],
«Дослідження по чумі» [8] тощо.
Попередником Д.К.Заболотнього у дослідженні та попередженні
інфекційних хвороб був товариш голови Товариства київських лікарів,
доктор медицини (1866-1870 рр.) Євген Іванович Афанасьєв (1838-1897).
Вагомим науковим вкладом у розвиток знань про інфекційні захворювання
стало те, що вчений першим описав випадок діагностування у Києві
«поворотної» гарячки та сприяв відокремленню тифу у самостійну
нозологічну одиницю. Для покращення організаційної, наукової та
просвітницької роботи у подоланні епідеміологічних процесів в Україні,
Є.І.Афанасьєв став одним із засновників Товариства для боротьби із
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заразними хворобами та ініціатором відкриття безкоштовної лікарні
цісаревича Миколи для чорноробів (тепер Київська міська спеціалізована
лікарня «Охмадит»). Наукові та організаційні досягнення вченого були
належно оцінені передовою громадськістю, яка відзначила його заслуги
чисельними орденами та медаллю «В пам'ять царствования імператора
Александра ІІІ» [1, с.28].
Чисельна плеяда видатних науковців, які входили до складу Київських
товариств медичного профілю (Г.М.Мінх, В.В.Підвисоцький, Д.К.Заболотний,
О.А.Кисіль, Є.І.Афанасьєв тощо) багато зробили для вивчення та
трактування ролі мікробіологічного чинника, біологічних властивостей
збудників різних захворювань у виникненні, розвитку та згасання епідемій.
Вчені органічно поєднували мікробіологію і епідеміологію. Вони вважали,
що мікробіологічний чинник зумовлює специфічні особливості епідемій на
тлі різних умов середовища. Прийняття цього постулату в епідеміології
мало принципове значення.
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к.і.н, доцент кафедри українознавства
Одеської державної академії будівництва та архітектури,
Україна, м. Одеса
БОТУК БОРИС ЙОСИПОВИЧ: ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ПРАКТИК
(1892-1986)
Одеська державна академія будівництва та архітектури має славетну
історію, особливе місце в якій посідають видатні вчені. Вивчення їх діяльності
є актуальним і на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Вищий
навчальний завжди мав великий науковий потенціал, який створювали та
розвивали вчені, відомі не тільки в Україні, але й закордоном. Однією з таких
яскравих особистостей був Борис Йосипович Ботук. У 2017 р. йому
виповнилося б 125 років.
Борис Йосипович Ботук народився 6 серпня 1892 р. в місті Одеса в
родині дрібного службовця. У 1910-1917 рр. навчався в СанктПетербурзькому політехнічному інституті, де отримав спеціальність
інженера-гідротехніка.
Після закінчення інституту працював у Відділі Торгівельних портів на
посаді інженера в Санкт-Петербурзі [1, с.7].
На початку 1918 р. Б.Й.Ботук переїхав в Одесу. З 1918 до 1929 р. Борис
Йосипович – головний інженер Управління Одеської каналізації. З 1921 р.
майбутній вчений починає педагогічну роботу. Він читає лекції з
водопостачання, каналізації та санітарно-технічного обладнання будівель в
Одеському індустріальному інституті, де працював до 1941 р. [1, с.40].
У 1928 р. Ботук Б.Й. стає професором Одеського індустріального
інституту, а у 1930-1933 рр. завідує кафедрою гідравліки.
У 1934 р. Бориса Йосиповича було затверджено в науковому званні
професора по кафедрі водопостачання та каналізації згідно з рішенням ДАК.
Науково-педагогічну роботу в Одеському інституті інженерів цивільного
та комунального будівництва (нині Одеська державна академія будівництва та
архітектури) він розпочинає у 1930 р., з першого року існування вищого
навчального закладу, на посаді завідувача кафедрою гідравліки та каналізації.
Борис Йосипович займав в інституті ряд адміністративних посад: у 1933
до 1938 рр. був деканом санітарно-технічного факультету, а з 1938 р. завідував
аспірантурою.
В часи Другої світової війни Б.Й.Ботук працює в Тбілісі головним
інженером в Управління каналізацією міста (1941-1942 рр.) і Ташкенті головним
інженером та тимчасово виконуючим обов’язки директора Водоканал ресту
(1942-1944 рр.). Разом з комісією ЦК КП(б) Узбекістану виїжджав в Бухару для
розробки проекту водопостачання металургійного комбінтату республіки [2,
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с.1]. Одночасно проводить науково-педагогічну роботу в Краснодарському
інституті виноградарства та виноробства (1941 р., професор) та в Середньоазійському індустріальному інституті (завідувач кафедрою у 1943-1944 рр.) [1,
с.4 зв.]. По закінченню війни отримує орден «За доблесну працю у Великій
вітчизняній війні».
В квітні 1944 р. Бориса Йосиповича викликають в Київ, де він працює
головним інженером в санітарно-технічному управлінні МКХ УРСР. [1, с.44].
В липні 1944 р. Б.Й.Ботук був направлений в Одесу для відбудови
Одеського інституту інженерів цивільного та комунального будівництва.
Протягом 1944 – 1965 рр. він займає посади професора та завідувача кафедри
гідравліки, водопостачання та каналізації. У 1965 р. вчений стає завідувачем
кафедри гідравліки та каналізації, де працює до 1969 р.
Одночасно Борис Йосипович працює з січня 1945 р. професором та
завідувачем кафедри Одеського політехнічного інституту і займав цю посаду
за сумісництвом до жовтня 1956 р.
У 1976 р. кафедри «Гідравліки і каналізації» та «Водопостачання» були
розділені і створена третя, «Санітарної техніки». Б.Й.Ботука призначено
професором кафедри «Гідравліки і каналізації».
Після звільнення у 1981 р. Борис Йосипович працює професоромконсультантом кафедри гідравліки та каналізації [1, с.141].
Б.Й.Ботук активно займається науковою діяльністю. У 1945 р. йому
присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук. В 1960-х роках
продовжується наукова кар’єра вченого. У 1964 р. Борис Йосипович входить
до складу наукової секції з гідравліки та гідротехніки при Науково-технічній
раді Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти.
Борис Йосипович є автором понад 100 робіт. Серед капітальних праць
вченого слід виділити наступні: «Очищення побутових стічних вод»,
підручник «Гідравліка», навчальний посібник «Каналізаційні сіті» [3, с.2].
Під керівництвом Б.Й.Ботука 27 осіб захистили кандидатські дисертації,
вчений виступав опонентом 10 докторських дисертацій.
У 1977 р. Рада Міністрів СРСР присудила премію за найбільш видатні
проекти та їх будівництво.
Теоретичну роботу Борис Йосипович поєднував з практичною
діяльністю, яка , головним чином, реалізовувалась у вигляді консультацій. У
1949 р. Борис Йосипович надав заводу стальних та пенькових канатів
консультації з питань: будівництва відстійника-нейтралізатора; підйому рівня
ґрунтових вод; зміні конструкції лотка-змішувача; відводу дощової води з
даху основного цеху.
Вчений був постійним консультантом Водоканалтресту та Облпроекту в
Одесі. Перебував у складі урядових та експертних комісій з питань санітарної
техніки більше ніж 30 великих міст, в тому числі Дніпропетровська,
Донецька, Києва, Кишинева, Москви, Одеси, Тбілісі, Чернігова [1, с.9].
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Б.Й. Ботук брав участь у проектах створення водопостачання та
каналізації в таких містах, як-то: Одеса, Миколаїв, Херсон, Нікополь,
Дніпропетровськ, Первомайськ, Тирасполь, Кишинів, Севастополь, Ялта,
Тбілісі, Львів, Житомир, Чернівці, Станіслав, Ужгород, Хмельницький,
Проскурів, Рубіжне, Донецьк, Луганськ, Мелітополь, Шепетівка, Кагул,
Очаків, Ізмаїл, Сміла та багато інших. [1, с.72,82].
Борис Йосипович Ботук знаходився у складі експертних або державних
комісій. Часто давав заключення за проектами водопостачання або каналізації.
Таку роботу він виконував як для міст України, так і інших держав. Назвемо
деякі з них: Батумі, Бердичів, Бєльци, Бухара, Гагри, Дніпропетровськ,
Донецьк, Житомір, Запоріжжя, Ізмаїл, Кіровоград, Київ, Кишинів, Камянка,
Камянець-Подільський, Кутаїсі, Ленінград, Львів, Мелітополь, Миколаїв,
Москва, Одеса, Павлоград, Первомайськ, Севастополь, Ташкент, Тбілісі,
Тираспіль, Чернігів, Чернівці, Сухумі, Харків, Херсон, Хмельницький, Ялта.
Таким чином, Б.Й.Ботук зробив великий внесок у розвиток гідравліки та
каналізації як у науковій та у практичній діяльності не тільки на рівні
Одеської державної академії будівництва та архітектури, але й на
всеукраїнському та міжнародному рівнях.
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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ
ВІДНОСИН ВПРОДОВЖ 1918–1921 РОКІВ У НАУКОВІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
Актуальність теми українсько-польських відносин помітно зросла
останнім часом. Це очевидно, беручи до уваги чіткий проєвропейський курс
зовнішньої політики нашої держави, кінцева мета якого – повноцінна
інтеграція в європейські і євроатлантичні структури.
Польща була другою державою, яка визнала суверенність України і
близько двадцяти шести років підтримує доволі тісні економічні, політичні,
наукові і культурні відносини, які являються фактом партнерства у
всесвітньому співтоваристві. Але процес налагодження таких відносин
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відбувається у нелегких умовах взаємного процесу переосмислення взаємин
між Україною і Польщею, осягнення і покути за ті дії, які вчинялись між
цими країнами протягом кількох століть співіснування.
Особливу увагу історики незалежної України приділяють українськопольським відносинам 1918-1921 рр. З численних публікацій на цю тематику
варто виділити дослідження львівських істориків Б. Гудя і В. Голубка [1], вже
сама назва якої свідчить про намагання авторів з максимальною
об’єктивністю й великою обережністю інтерпретувати ці складні питання, що
в цілому їм й вдалося. Хоча в окремих випадках, при поясненні деяких
конкретних подій вони не уникнули певних стереотипів, довірившись, без
перевірки фактів, сумнівним науково-популярним публікаціям.
Значне місце у публікаціях львівських істориків займає нині
українсько-польська, чи точніше – західноукраїнсько-польська війна 19181919 рр., що вибухнула в час утворення суверенних національних держав УНР-ЗУНР і Другої Речі Посполитої. Більше того, подій цієї, за визначенням
польських істориків «непотрібної війни», що забрала життя близько 15 тис.
українських і 10 тис. польських вояків і була, знову ж на думку польських
вчених, «пірровою перемогою» для Польщі, торкаються практично усі
дослідники
українсько-польських відносин
міжвоєнного
періоду,
справедливо наголошуючи, що наслідком цієї війни стали не лише
здійснення Польщею так званої політики доконаних фактів і отримання нею
у березні 1923 р. сумнівного (з міжнародно-правової точки зору) права на
Східну Галичину і Волинь, але й небувале загострення міжнаціональних
відносин у 20-40 рр. ХХ століття, зокрема військове протистояння між УПА
і АК в роки Другої світової війни. Більшість сучасних українських істориків
характеризують українсько-польську війну як національно-визвольну проти
агресії Польщі на захист незалежності суверенної ЗУНР, що стала
правонаступницею державницьких традицій Київської Русі і ГалицькоВолинської держави на цих теренах, і цим пояснюють її народний характер
та відчутний вплив на розвиток національної свідомості і зростання
патріотизму серед широкого загалу українського суспільства.
Окремі сюжети війни та організацію збройного спротиву полякам
розглядають О. Шишка [2] і Б. Якимович [3]. Участь генералітету УГА і
Дієвої армії УНР у війні та повоєнному суспільно-політичному житті стала
темою біобібліографічних досліджень О.Колянчука, М.Литвина, К.Науменка
[4] та Я. Тинченка [5]. Повоєнні долі стрілецтва і діячів ЗУНР досліджує на
матеріалах Центрального та обласних архівів СБУ також київський історик
О. Рубльов. У судових справах, які він залучає до наукового обігу, є чимало
маловідомих фактів з історії ЗУНР і українсько-польської війни.
Значний вклад у висвітлення політичних, військових й міжнародних
аспектів цієї війни вносить своїми публікаціями львівський вчений
М. Литвин, серед яких на особливу увагу заслуговує його фундаментальна
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монографія [6]. Завдяки широкому залученню до наукового обігу
неопублікованих документів з архівів України, Польщі, Росії, Чехії,
української та польської воєнно-мемуарної літератури і періодики часів
війни йому вдалося з максимальною об'єктивністю розглянути основні етапи
українсько-польської війни у листопаді 1918 – липні 1919 рр., простежити
хід бойових дій на Галицькому і Волинсько-Холмському фронтах,
проаналізувати військове будівництво ЗУНР і організацію Галицької армії
та Війська Польського. Позитивною рисою цієї оригінальної праці також є
висвітлення автором впливу геостратегічної ситуації у Центрально-Східній
Європі на хід і результати українсько-польського збройного протистояння у
1919 р., зокрема розгляд його на фоні відносин Другої Речі Посполитої з
УНР, а також країнами Антанти, Румунією, Чехословаччиною.
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д.і.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин
Запорізького національного технічного університету,
Україна, м. Запоріжжя
ДІЇ АГЕНТУРИ МІСЦЕВИХ ЖАНДАРМСЬКИХ УПРАВЛІНЬ
У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ТЕРЕНАХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Одними з дискусійних сучасних вітчизняних наукових проблем є
питання, що пов’язані з розглядом суспільно-політичного життя в
Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., яка на той час
входила до складу Російської імперії. Останнім часом відбувається істотне
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накопичення значного масиву історичних знань про розвиток українського
національно-виз-вольного руху на початку ХХ ст. Це дає можливість
здійснити комплексні наукові дослідження з цієї проблематики.
Питання, пов’язані з національно-визвольним рухом в Наддніпрянській
Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., привертають значну увагу сучасних
вітчизняних науковців. Поряд з цим, майже в усіх наукових розвідках та
публікаціях зазначених авторів, хоч і різною мірою, але показані утиски, які
відчували на собі діячі та прихильники цих партій з боку царської влади.
І це цілком виправдано. Адже здійснення подібних досліджень можливе
лише при всебічному показі й аналізі діяльності тих сил, що покликані були
захищати самодержавний лад та всіляко боротися проти будь-яких посягань
на нього, в тому числі й національно-визвольного характеру.
Однією з головних складових цих утисків є дії таємної поліції
самодержавства, що були спрямовані на обмеження та припинення
діяльності зазначених партій. Її діяльність в Україні наприкінці ХІХ –
початку ХХ ст., а також основні напрями, форми, методи та засоби, що нею
застосовувалися, також висвітлюються в наукових розвідках О. Овсієнка [1,
2,3], О. Ярмиша [4, 5], М. Щербака та О. Овсієнка [6], А. Чайковського й
М. Щербака [7], В. Ченцова [8], Л. Стромилюк [9].
Діяльність спецслужб Російської імперії на українських землях АвстроУгорщини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в загальних рисах розглянута у
публікації В. Сідака [10]. У ній також згадується і про агентурну закордонну
мережу Департаменту поліції МВС Росії, яка орієнтувалася на збирання
переважно політичної інформації. Більш конкретніше про наявність
жандармської агентури в Галичині напередодні та на самому початку
Першої світової війни йдеться і в науковій розвідці І. Верби, яка присвячена
рокам заслання М. Грушевського під час війни [11].
Сучасні представники української діаспори, а також зарубіжні
дослідники продовжували те, що було започатковано їх попередниками в
20–30-х роках ХХ ст., збагативши, в тому числі, й розроблення історії
розвитку українських політичних партій в Росії з моменту їх появи і до
1917 р. При цьому свою увагу вони звертали й на дії самодержавної влади в
боротьбі з українським рухом. Цікавою в цьому плані є розвідка З. Книша
про дії царської охранки за кордоном наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
стосовно представників українських партій Наддніпрянщини, які приїздили
за кордон у партійних справах, а також українських галицьких партій [12].
З усіх цих наукових розвідок лише в одній з них частково згадується
про діяльність агентури місцевих жандармських управлінь царизму в
боротьбі проти українських політичних партій на теренах Австро-Угорської
імперії напередодні Першої світової війни [3]. Тому висвітлення зазначеної
проблеми заслуговує на окремий розгляд. Враховуючи це, автор поставив
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собі за мету зробити спробу дещо повніше висвітлити саме таку діяльність
окремих жандармських підрозділів царизму.
За вимогою Петербурга місцеві жандармські управління протягували
свої щупальця і на терени Австро-Угорщини, а особливо в Галичину. Це
робили київські і полтавські жандарми [3, с.51,59]. Агентурна записка
Південно-Західного районного охоронного відділення від 9 травня 1909 р.
інформувала про засідання «Галицької української партії» у Львові та
діяльність М. Грушевського [3, с.51].
15 травня 1909 р. Департамент поліції надіслав начальнику київської
охранки копію агентурної записки по «Українській Галицькій партії» для
відомостей та міркувань при розшуку агента «Подільської», які
підтверджували відомості агентів київської охранки в Галичині [13, арк.102103]. У записці вказувалося, що «8 травня за новим стилем у м. Львові
відбулося засідання Галицької української партії під головуванням голови
Національного комітету та депутата Сейму і Державної ради доктора Костя
Левицького; на ньому було ухвалено, щоб за проектом професора
університету Михайла Грушевського організувати в усій Галичині, по всіх
селах та містечках святкування на честь гетьмана Мазепи та видати
малоросійською мовою ряд брошур, які б роз’яснювали значення виступу
Мазепи на захист пригнічених російським урядом козаків.
На цьому ж засіданні було ухвалено, щоб на всіх цих урочистостях на
честь Мазепи були прийняті резолюції, в яких би висловлювалася думка за
відокремлення Холмщини від Росії та вимагалося б від російського уряду
визнання за русинами, що мешкають на Холмщині, прав мови та
національності» [13, арк.103]. І надалі закордонна агентура місцевих
охранок продовжувала надавати відомості відносно представників
українських політичних партій.
30 березня 1913 р. київська охранка сигналізувала про зібрання «Ради
Галіцийської партії» в м. Тарнові та її рішення приєднатися до «Тимчасової
комісії» для спільної боротьби з Росією» [3, с.59]. Подібне відбувалося і
восени 1913 р. Так, 14 листопада 1913 р. начальник Полтавського ГЖУ
надіслав своїм помічникам у повітах повідомлення свого київського колеги,
що за отриманими відомостями, у м. Львові в Австрії, в нинішній час
запаковуються у великій кількості примірники брошур «Відозва до
українців», котрі призначені для ввезення до Росії [14, арк.10].
Полтавське ГЖУ через свою агентуру на теренах Галичини також
активно займалось політичним розшуком (збирали інформацію про
українські друковані органи, складали списки емігрантів і так званих
«мазепинців» тощо) [3, с.59]. Навіть під час Першої світової війни
полтавські жандарми продовжували займатись так званою «розробкою»
інформації, що надходила від їхньої агентури. 16 квітня 1915 р. начальник
Полтавського ГЖУ надіслав до Департаменту поліції лист Л. Юркевича з
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Галичини до О.І. Кохановської в Полтаву від 5 червня 1914 р. з уже
здійсненою його підлеглими «розробкою» і прохав повернути його [15,
арк.161]. Того самого дня він надіслав повідомлення начальникові
Тимчасового жандармського управління Галичини, в якому сповіщав з
приводу отриманого ним від власної агентури цього листа [5, арк.160].
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ДЕРЖАВНИЦЬКА ІДЕЯ В ПОГЛЯДАХ ТЕОРЕТИКА
УКРАЇНСЬКОГО КОНСЕРВАТИЗМУ В. ЛИПИНСЬКОГО
Державотворення є можливим, якщо використовується історичний досвід
накопичений протягом тисячоліть українською національною історією.
Важливим елементом цього процесу є формування власної національної еліти,
яка б відстоювала інтереси громадян держави та гідно репрезентувала Україну
на міжнародній арені. Тому актуальним є дослідження спадщини теоретика
української суспільної політичної думки, зокрема засновника консервативної
школи в українській політології В’ячеслава Липинського.
В. Липинський народився в сім`ї польського шляхтича, зважаючи на
своє аристократичне походження не міг залишитись осторонь висвітлення
проблеми національної еліти, яка на його думку є провідною духовною,
культурною та державотворчою силою.
Вчений вважав,що придатною формою державного устрою для України
має бути “класократія”, в основі якої – конституційна монархія на чолі із
гетьманом. Він чітко визначив концепцію, на якій ця монархія має
будуватися: аристократія, класократія, територіальний патріотизм,
український консерватизм та релігійний етос.
Особливої ваги В. Липинський надавав питанню формування і
діяльності аристократії – національної еліти, вважаючи її найкращою
частиною сус¬пільства в конкретний історичний період, не зважаючи на її
походження і стан (це можуть бути представники селянства,робітництва,
шляхти, інтелігенції тощо). Цю активну правлячу й організуючу меншість в
нації, що отримує владу внаслідок вибору найкращих представників
різноманітних станів, В. Липинський називає класократією: «Своя влада на
Українській землі – Держава Українська – може бути здобута лише тими,
хто осів серед українського громадянства, хто органічно з нього виростає і
хто має в ньому опору серед своїх найближчих, в своїм класі. Коли ті, що
правитимуть Україною, не будуть класовою аристократією, класократією:
найсильнішими, найздатнішими і найбільш авторитетними в своїх класах –
вони ніколи не зможуть і не захочуть правити Україною власними силами,
боротися за державну незалежність Української землі» [1, с.85].
Учений вважав, що національне відродження має починатися з відновлення
національної еліти. «Українство по природі своїй єсть рухом верхів: активних
елементів, прибуваючих з Заходу, і активних елементів, що виділяються з
народних мас та до перших прилучаються. Яко таке воно єсть рухом
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аристократичним: хотінням провідної верстви, а не народніх мас. І як рух
аристократичний, воно може перемогти тільки тоді, коли всю свою увагу
зверне воно на організацію українотворчих верхів і зуміє дати залізну
єдність цим верхам». [1, с.74-75] Теоретик піддав гострій критиці
народництво, лібералізм та соціал-демократію за недооцінку еліти в
суспільно-політичному житті, особливо у державотворчих процесах.
Важливою передумовою перетворення нації недержавної на державну, за
задумом В. Липинського, мало б стати виховання в дусі державницької
ідеології (у формі легітимного монархізму і консерватизму) українського
суспільства провідною верствою. «Без національної аристократії, без
сильних і авторитетних провідників і організаторів нації в її тяжкій боротьбі
за існування немає і не може бути нації» [2, с.126].
Автор наголошував на тісному взаємозв’язку розвитку еліти та
особливостями суспільно-політичного та соцільно-економічного розвитку,
зокрема, він зазначав, що чим розвинутіше і складніше матеріальне життя певної
нації, тим складніші проблеми повинна розв’язати національна аристократія.
В. Липинський переконливо зазначав, що національна аристократія
повинна бути наділена моральним авторитетом та володіти певною
матеріальною силою, організувати взаємовідносини між державою та
громадянами таким чином, щоб уникнути анархії і хамства від переваги
громадянства над державою. в) застою і рабства від необмеженої влади
держави над громадянством. Єдиною сталою та незмінною має бути лише
влада гетьмана, «якого право на Гетьманство ані з його власного
диктаторського бажання, ані з виборчих махінацій «суверенного народу», –
а тільки з його Гетьманської Родової традиції – репрезентуючої державну
минувшину нашу – випливає». [1, с.83]
Концепція аристократії у Липинського базувалася на принципі
територіального патріотизму, який він визначав як «свідомість своєї землі
до всіх без винятку її мешканців». В процесі державотворення українська
національна аристократія має опиратися виключно на власні сили:
«Боротися за свою владу на своїй землі, ризикувати життям і майном в
боротьбі за Державу Українську…». [3, с.31]
В. Липинський був переконаний, що коли провідна верства набуде
необхідного морально-політичного статусу в суспільстві, тоді держава
отримає стабільність і змогу гармонійно розвиватись.
Суть політичного світогляду В. Липинського – встановлення в Україні
особливого політичного режиму влади – класократії, який би відрізнявся від
інших, за Липинським, рівновагою між владою і свободою, між силами
консерватизму і прогресу. Класократія для вченого – це віра всіх громадян в
першооснову – божественні закони, суспільну мораль, трудову активність та
високий рівень матеріальної і духовної культури. які є засадничими
принципами у побудові держави.
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ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
(МУНІЦИПАЛІТЕТИ) ЯК ПОТУЖНИЙ СИСТЕМОТВОРЧИЙ
ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ
Однією з форм реалізації суспільно-політичних мотивацій соціуму й
індивідуальної соціальної проекції особистості є функціонування органів
місцевого самоврядування (муніципалітетів). В умовах демократичних
перетворень у суспільстві вони бачаться якісно іншими, ніж у недалекому
минулому.
Раніше, у «радянський» період, монополістом суспільно-політичного
життя була комуністична партія загалом і її представники зокрема, які,
перебуваючи на певних позиціях партійно-державної влади, здійснювали
керівні й контрольні функції. Інші органі влади, громадські організації, у
тому числі й муніципальні органи, діяли тільки у вузькому регламенті
партійних указів і постанов. Роль органів місцевого самоврядування як
суб'єкта суспільно-політичних відносин, була мінімізована й обмежена
специфічними рамками тиску, адміністрування політичної моноцілісності.
Сьогодні швидко розбудовується й еволюціонує зовсім нова суспільнополітична система, що характеризується диверсифікованістю політичних
партій, громадських організацій, рухів, що стрімко переходять від
неформальної стадії до стадії нормативного конституювання. Природно, що
плюралізм суспільних поглядів і суспільно-політичної діяльності надзвичайно
ускладнює громадське життя, породжуючи соціальні конфлікти.
В умовах реформування суспільного й політичного життя України
необхідними є комплексні міждисциплінарні дослідження процесів, що
впливають на функціонування муніципальних органів. Це пов’язано з тим,
що місцеві (муніципальні) утворення самоврядування (як особливі
структури) виконують істотну роль у процесі політико-правового
регулювання й інституціоналізації соціально-політичного простору.
Органи місцевого самоврядування (муніципалітети) є потужним
системотворчим фактором соціально-політичних взаємодій, оскільки:
– в умовах масштабного реформування політичної, соціальної,
національної, економічної сфер життя України місцеві (муніципальні)
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органи самоврядування, їх статус і повноваження є індикатором ступеня
демократичності суспільства;
– розширення ролі місцевих (муніципальних) органів самоврядування є
закономірним, природнім етапом в історичному розвитку й становленні
демократично зорієнтованого соціуму й держави з метою збереження
існуючих інститутів або модернізації сучасного соціально-політичного
порядку;
– конструктивна
складова
соціально-політичних
взаємодій
громадянського суспільства й державних органів дає можливість
оптимізувати й гармонізувати соціально-політичний простір, що
розширюється, збільшуючи вектор позитивної динаміки соціальнополітичних групових виявів;
– соціально-політична взаємодія між державними
й суспільними
інститутами відноситься до розряду нелінійних об'єктів із властивими йому
властивостями й характерними ознаками, що необхідно враховувати у
проведенні соціально-політичного моніторингу;
– між мотиваційним механізмом діяльності муніципальних службовців і
управлінським потенціалом існує детермінантна взаємозв'язок, що дає
можливість створити раціональну конструкцію, що забезпечує мобільність
міжособистісних і міжгрупових інтеракцій у соціально-політичній дійсності.
Пошук позитивного вектора політичної й соціальної динаміки незмінно
приводить до найбільш аттрактивної форми суспільного устрою –
демократії, незважаючи на її безумовні складності, протиріччя й недоліки.
Слід зазначити, що демократія в Україні атрибутована всіма основними
ознаками, характерними для цієї форми правління: дихотомія галузей влади,
багатопартійність, вільні вибори, рівність політичних прав громадян.
В умовах демократії значну роль у системі державного устрою
виконують органи місцевого самоврядування. У результаті розмежування
повноважень різних рівнів влади, органи місцевого самоврядування в
демократичному суспільстві мають реальні можливості вирішувати питання
в обсязі своїх повноважень, керуючись відповідними нормативноправовими актами.
Фактори,
котрі
формують
суспільно-політичний
простір,
опосередкований взаємодією людей, є не що інше, як синестезовані умови,
що визначають політичну й соціальну зрілість окремої особистості,
суспільних інститутів, політичних груп.
Отже, органи місцевого самоврядування (муніципалітети) є потужним
системотворчим фактором соціально-політичних взаємодій, які необхідно
скеровувати в русло конструктивних і творчих домінант, що сприятиме
підвищенню адаптаційних можливостей соціально-політичних груп у
контексті динамічного реформування політико-правового простору України.
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ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ ЩОДО ПАРИЗЬКОЇ УГОДИ
ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ
Сьогодні Україна входить до першої двадцятки країн, які є основними
емітентами викидів парникових газів в атмосферу і, відповідно, важливим
гравцем на світовій «екологічній» арені. Усвідомлюючи цілком реальну
загрозу постраждати від глобальної зміни клімату уряд нашої держави
приєднався до ряду міжнародних угод, метою яких є вирішення
кліматичного питання.
У 1996 р. Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про зміну
клімату, а також 15 березня 1999 р. стала державою-підписантом Кіотського
протоколу. Зважаючи на попередній досвід участі в імплементації
міжнародних кліматичних рішень, в процесі обговорення потенційної
альтернативи Кіотському протоколу перед Україною постало питання про
залучення до нової угоди, якою стала Паризька угода як пост-Кіотська угода
чи своєрідна пролонгація зазначеного протоколу.
Важливо, що 22 квітня 2016 р. Паризьку угоду підписали представники
174 країн, включаючи Україну, в штаб-квартирі ООН в м. Нью-Йорк. Вже 5
жовтня 2016 р. до числа підписантів увійшли такі держави, як-от: Канада,
Непал, Болівія та Європейський союз, які доповнили загальну кількість, що
становила 72 країни. На них припадає понад 56% викидів парникових газів.
Таким чином, це задовольнило встановлені угодою умови набуття чинності
та сприяло її вступу в силу 4 листопада 2016 року [3].
Також, угодою передбачено, що у будь-який час після закінчення трьох
років з дати набуття Угодою чинності для тієї або іншої Сторони, така Сторона
може вийти з цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення Депозитарію.
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Відповідно до статті другої Паризька угода, активізуючи здійснення
Конвенції, включаючи її мету, спрямована на інтенсифікацію глобальної
реакції на загрозу зміни клімату в контексті сталого розвитку та зусиль для
подолання бідності, в тому числі за допомогою: утримання приросту
глобальної середньої температури набагато нижче 2°С у порівнянні з
доіндустріальним рівнем і докладання зусиль з метою обмеження зростання
температури до 1,5°С, визнаючи, що це значно скоротить ризики зміни
клімату; підвищення здатності адаптуватися до несприятливих наслідків
зміни клімату та сприяння розвитку при низькому рівні викидів парникових
газів, мінімалізуючи загрозу виробництву продовольства;
Україна приєдналася до угоди 22 квітня 2016 р. у місті Нью-Йорк. Від
імені України документ був підписаний постійним представником країни
при ООН Володимиром Єльченком. Ратифікація угоди була здійснена
Верховною Радою України 14 липня 2016 р. Закон «Про ратифікацію
Паризької угоди» був підписаний президентом України, Петром
Порошенком, 1 серпня 2016 р.[2].
На переговорах у Парижі президент заявив про плани України щодо
скорочення викидів на 40% до 2030 року відносно рівня викидів парникових
газів 1990 р.
Однак, зважаючи на нову глобальну мету Паризької угоди (2°С), у разі
припущення пропорційності викидів парникових газів до зміни глобальної
температури, визначені Україною цілі повинні бути скориговані з 40% до
70% у 2050 році до 1990 року, що може відповідати сценарію утримання
глобальної температури в межах 2°С [1].
Відповідно до нових змін, Президент України Петро Порошенко озвучив
нову постанову щодо скорочення викидів парникових газів до 60% у 2030
році в порівнянні з показниками 1990 року. Глава держави вважає, що зміна
клімату – це проблема, над вирішенням якої повинні працювати усі міжнародні
актори, так як ніхто не застрахований від катастрофічних наслідків.
Стосується це не лише усвідомлення кожним з нас плачевних наслідків
бездумного і безпечного ставлення до природних ресурсів – як корисних
копалин, так і флори та фауни, але і глобальної зміни ведення діяльності
маленькими підприємствами та великими міжнародними корпораціями.
Паризька угода на відміну від Кіотського протоколу має глобальний
характер і передбачає залучення до процесу всіх Сторін Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату.
Зрозуміло, що Паризька угода потенційно накладає на Україну нові
зобов'язання із скорочення викидів парникових газів. Зменшення викидів
парникових газів означатиме перехід нашої країни до циклічного характеру
економіки та сталого розвитку. Однією з вимог Паризької угоди до країнпідписантів є розробка стратегії низько вуглецевого розвитку до 2050 року.
Україна як країна-лідер серед підписантів Паризької угоди має поступово
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відмовлятися від вуглецевого сценарію розвитку. А це передбачає скорочення
споживання традиційних енергетичних ресурсів, використання відновлювальних
джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій» [1].
Під час Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка
включала проведення 22-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та 12-ї сесії Конференції
Сторін, яка була нарадою Сторін Кіотського протоколу, а також 1-ї
Конференції Сторін, яка являлася нарадою Сторін Паризької угоди (7-18
листопада 2016 р., м. Марракеш (Королівство Марокко) Україна окрім завдань
загального характеру, також поставила перед собою цілі: запобігати, не
допускати та блокувати можливі кроки Російської Сторони, спрямовані на
використання Конференції зі зміни клімату для легітимізації анексії
Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та ухвалення рішень,
що можуть інтерпретуватися як пряме або непряме визнання будь-якої зміни
статусу Автономної Республіки Крим; провести двосторонні робочі
консультації з представниками делегацій Європейського Союзу, Королівства
Марокко, Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Південної Африки, держав
Альянсу малих острівних держав тощо з метою отримання підтримки позиції
України; презентувати переваги того, що всі результати запобігання зміні
клімату повинні вимірюватися у метричних тоннах CO2 еквіваленту та
розглядатися як послуги (екологічні послуги та послуги екосистемні);
відстоювати такі принципи прийнятності та застосовності положень
Паризької угоди для всіх її Сторін; урахування національних зусиль, що
повинні вживатися всіма державами з огляду на національні обставини,
показники соціального та економічного розвитку, потенціал запобігання зміні
клімату, фінансову спроможність; забезпечення доступу України до кліматичного фінансування, механізму передачі та розроблення технологій тощо.
Підписання Паризької угоди та дотримання її вимог однозначно
вимагатиме від України іти на певні компроміси та знаходити можливі варіанти
поєднання двох процесів: здійснення внеску у вирішення проблеми глобальної
зміни клімату та підтримання власної економіки на рівні, який не допустив би
занепад держави в умовах складної ситуації, що склалася в Україні.
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ ЩОДО
СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ
Свідома молодь зараз стає активним учасником політичного процесу,
що знає свої права, відстоює їх, має систему цінностей та власну активну
громадянську позицію.
Для всіх демократичних країн важливою ланкою побудови
громадянського суспільства виступає політична свідомість його членів. Так
як політичні свідомість і культура є невід’ємними в процесі формування
сучасного демократичного суспільства.
В даний час політична культура сучасної молоді України перебуває на
стадії активного розгортання та підвищення її рівня. Проте разом з тим
виникають нові проблеми, що пов’язані із недостатньою політичною
свідомістю серед молоді. Адже без розуміння і сприйняття молоддю
демократичних ідеалів не можливе становлення високого рівня нової
політичної культури, що буде направлена на демократизацію незалежної
України.
Нинішній
етап
розвитку
українського
суспільства,
який
характеризується продовженням трансформаційних процесів у сфері
суспільних цінностей та ідеалів, породжує серйозні модифікації глибинних
взаємовідносин людини з державою, владою, політикою і призводить до
значних змін у формах становлення політичної культури особистості. В
молодіжному середовищі триває переоцінка суспільних та культурних
цінностей попередніх поколінь.
Категорія політичної участі як діяльності групи осіб, які керуються
політичними міркуваннями, як механізму,який формує погляди та
пріоритети, як процесу, який безперервно змінюється під впливом як
внутрішніх чинників, так і зовнішніх, розроблена також західними вченими,
такими як С.Верба, М.Гоела, Г.Алмонд, Р.Даль, Р.Кловард, М.Конвей тощо.
Сучасній Україні загалом властива прихильність до західноєвропейських політичних цінностей, але помітними є риси ментальності та культури
східних народів, зокрема орієнтація на харизматичних лідерів, етатизм,
патерналізм, підпорядкованість церкви державі.
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Політична культура українського народу на сьогодні ще не є цілісною,
бо відсутні окремі її компоненти, а багато з існуючих мають ще
несформований характер. Багато політико-культурних елементів не
відповідають національному характеру, традиціям української нації, тобто
політичній культурі властива неорганічність.
Для більшості громадян України сучасна політична культура має
елемент невідповідності між очікуваннями і реальністю, або є своєрідним
розщепленням дійсності. При цьому такий високий рівень очікувань
насамперед був зумовлений ейфорією після проголошення незалежності
України та демонтажу старої політичної системи.
Значну роль у політичному житті відіграє студентська молодь зі своїми
інтересами, пріоритетам і цінностями. Сучасне українське суспільство
переживає період глибоких реформ у всіх сферах буття, намагається встати
на шлях цивілізованого розвитку, створити підвалини ринкової економіки,
сформувати громадянське суспільство і правову державу. У реалізації
названих завдань виняткова роль належить молоді, що обумовлено цілим
рядом чинників[1, с.34-40].
Сучасний стан українського суспільства відображає об'єктивну
необхідність розглядати молодь як невід'ємну частину соціальної
системи,що виконує особливу роль в процесі розвитку людства. Молодь, як
органічна частина суспільства, на кожному етапі його розвитку виконує
інтеграційні функції, об'єднуючи і розвиваючи досвід попередніх
поколінь,сприяючи соціальному прогресу. Молодь є дзеркалом, в якому
відображається та соціальна дійсність, в умовах якої вона живе. Якщо в
молодіжному середовищі пробиваються порочні явища, якщо в цьому
середовищі з'являються проблеми, то це перш за все вина соціального
середовища. З молоддю може відбутися тільки те, що вже відбулося з
суспільством; молодь така, яким є суспільство, що виростило її. Молодь –
певним чином соціальний акумуляторних трансформацій, які завжди
поступово (день за днем, рік за роком) і непомітно для загального погляду
відбуваються в глибинах суспільного життя, вислизаючи від уваги
більшості. Як носій величезного інтелектуального потенціалу, особливих
здібностей до творчості (підвищені чуттєвість, сприйняття, образність
мислення і т.п.), молодь – прискорювач впровадження в практику нових
ідей, ініціатив, нових форм життя, бо за природою вона супротивник
консерватизму і застою [2, с.49-50].
Радикальні політичні та соціальні зміни, структурна перебудова
економіки України супроводжується процесом формування сучасного
громадянина.
З огляду на вік, фізичні потенції і кондиції, духовні сили, нереалізовані
можливості – молодь є найперспективнішою частиною суспільства.
Молодіжне середовище – це лабораторія, яка виробляє та апробовує
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невідомі раніше цінності, відносини, моделі поведінки, культурні норми та
зразки. Вступ у життя сучасної української молоді супроводжується
динамічними та неординарними процесами зміни не лише політичної
системи або економічних механізмів господарювання, – вражаючою є зміна
системи духовних, моральних цінностей, ідеалів та орієнтирів.
Молодь України нині знаходиться на етапі зміни ідейних, моральних
орієнтирів. Вона надто складно й досить повільно визначає свої позиції як у
політичній, так і в інших сферах життя і, відтак, у суспільстві певною мірою
порушена природна спадкоємність поколінь загалом. На жаль, далеко не всі,
від кого залежить доля молодих людей в Україні, це визнають і розуміють[4,
с.65].
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ПРЕВЕНТИВНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО МИРУ І БЕЗПЕКИ
У світлі сучасних викликів та загроз, які стоять перед міжнародним
співтовариством, превентивна дипломатія перетворюється в універсальний
спосіб урегулювання міжнародних протиріч, який може не допустити види
конфронтаційних стосунків між державами і стабілізувати міжнародну
систему.
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Термін «превентивна дипломатія» походить від англійського слова «to
prevent» – «попереджати». Нерідко в літературі можна зустріти дещо прощене
визначення превентивної дипломатії як дипломатичних дій, спрямованих на
попередження конфліктів. Підсвідомо превентивний метод завжди
застосовувався в зовнішніх відносинах держав. Тому деякі вчені стверджують,
що превентивна дипломатія існувала в усі історичні часи. У цьому контексті
до традиційних превентивних дій дослідники відносять, зокрема,
встановлення та підтримку дружніх відносин урядів, підписання договорів,
укладення династичних шлюбів, обмін дорогоцінними подарунками тощо.
Однак мета такого виду дипломатії полягає радше у задоволенні власних
інтересів держав, а не в підтримці миру та безпеки в регіоні чи світі [4].
Поширення концепції превентивної дипломатії на сучасному етапі
розвитку міжнародних відносин пов’язане передусім із діяльністю ООН.
Так, Генеральний секретар ООН Даґ Гаммаршельд під час XV сесії
Генеральної асамблеї у 1960 р. вперше озвучив ключові тези на цю
тематику. Однак тоді механізм превентивної дипломатії ще не трактувався
як повноцінний інструмент із підтримання миру та безпеки на планеті.
Йдеться лише про популяризацію ідеї щодо попередження поширення
локальних конфліктів, унеможливлення втручання в такі конфлікти інших
держав, а також зростання авторитету ООН у сфері врегулювання конфліктів.
Окремі дослідники вважають, що поняття превентивної дипломатії в
сучасному його розумінні найкращим чином відображене в Декларації про
попередження та усунення спорів (1988 р.). Хоча цей документ не має
юридичної сили, він має чимале політичне значення. У ньому, зокрема,
передбачаються окремі види превентивних засобів, закріплюється принцип
відповідальності держав за попередження та ліквідацію спорів і небезпечних
ситуацій. Відтак, Декларація нерідко розглядається у міжнародно-правовій
доктрині як відправна точка формування концепції превентивної дипломатії [2].
У червні 1992 р. Генеральний секретар ООН Б. Галі представив
оновлену, відповідно до нових реалій, концепцію превентивної дипломатії,
яка була викладена в системній доповіді «Порядок денний для миру»
(«Agenda for Peace»). Ця доповідь стала головним концептуальним
документом, у якому були закріплені нові механізми забезпечення безпеки у
світі. У ній йшлося не тільки про появу нових збройних конфліктів, а й були
запропоновані нові засоби їх урегулювання, попередження та ліквідації.
У вказаному документі Б. Галі виклав ідею комплексного підходу до
забезпечення безпеки у світі, який розкривається через чотири основні види
діяльності: 1) превентивна дипломатія (preventive diplomacy); 2) підтримання
миру (peacekeeping); 3) миротворчість (peacemaking); 4) миробудівництво
(peacebuilding). При цьому в доповіді Генсека ООН усі чотири поняття
знаходяться в тісному взаємозв’язку та практично завжди передбачають
превентивні заходи.
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Власне, сама превентивна дипломатія визначалася Б. Галі як «дії,
спрямовані на попередження виникнення спорів між сторонами,
недопущення переростання існуючих спорів у конфлікти й обмеження
масштабів конфліктів після їх виникнення». У Доповіді особливо
підкреслювалося, що найбільш дієвим способом превентивної дипломатії є
застосування її методів на ранніх стадіях конфлікту. Генеральний секретар
зазначав, що спори між державами повинні й надалі розв’язуватися за
допомогою усталених засобів, а саме − шляхом переговорів, надання добрих
послуг, посередництва, розслідувань, арбітражу, судового розгляду тощо [1].
Однак Генсек ООН визначив низку додаткових інструментів,
притаманних саме превентивній дипломатії: 1) встановлення довіри;
2) раннє попередження, що базується на зібранні й аналізі інформації;
3) встановлення фактів (у офіційний і неофіційний спосіб); 4) превентивне
розгортання; 5) утворення демілітаризованих зон [3].
Відтак, вказані ідеї лягли в основу оновленої концепції превентивної
дипломатії, ключовими у якій є чотири елементи – «встановлення довіри»
(стримування
та
врегулювання
конфлікту,
загроз,
суперечок
дипломатичними
методами
переговорів,
посередництва,
обміну
інформацією), «далеке виявлення» (пошук необхідної інформації для
виявлення конфлікту в латентній фазі, його вирішення), «превентивне
розгортання» (розміщення військових контингентів під егідою ООН,
створення демілітаризованих зон на конкретній території), «примус до
миру» (форма військового втручання, для примусу учасників конфлікту
погодитися на відновлення миру)
У 2006 р. Генсек ООН К.Аннан запропонував виділити на превентивну
дипломатію 2% з миротворчого бюджету, що незначною мірою вплинуло на
вирішення проблеми недофінансування місій і програм. Також Генеральний
секретар розширив межі реалізації «тихої дипломатії» в інших сферах з
метою подолання соціально-економічного занепаду в деяких державах
планети, додав до функції превентивної дипломатії гуманітарну допомогу та
ядерне роззброєння.
Із призначенням на посаду Генерального Секретаря Пан Гі Муна було
задано новий вектор в процесі посилення ролі цієї концепції попередження.
У 2008 р. за його ініціативою було зміцнено інституційні механізми в
рамках ООН, що надало змогу цій організації більш ефективно відігравати
координуючу роль при здійсненні превентивної дипломатії. Йдеться про
зміцнення аналітичного потенціалу, компетенції співробітників ООН у
ключових галузях загальносистемного реагування. Ще одним позитивним
кроком вважається створення резервної групи експертів, що здатні
впродовж 72-х годин мобільно надати допомогу в низці питань.
Сьогодні концепція превентивної дипломатії стала одним з
інструментів миротворчості ООН, раннього попередження конфліктів.
198

Механізми превентивної дипломатії довгий час не сприймались
міжнародною спільнотою як повноцінний інструмент підтримання миру,
однак сьогодні ці методи стали головними при запобіганні збройним
конфліктам і встановленні глобальної стабільності та миру.
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ГІБРИДНА ВІЙНА: МОДЕРНИЙ ВИНАХІД РОСІЇ
ЧИ “ДАВНО ЗАБУТЕ СТАРЕ”? ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ
ВИВЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ
ТА ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ СУНЬ-ЦЗИ У ПРОТИСТОЯННІ
ІЗ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ
“Війна – це шлях обману. Тому, якщо ти і можеш що-небудь, показуй
противнику, що не можеш; якщо ти користуєшся чим-небудь, показуй йому,
що ти цим не користуєшся; хоча б ти був близько, показуй, ніби ти далеко;
хоча б ти був далеко, показуй, ніби ти близько; заманюй його вигодою; доведи
його до розладу і бери його; якщо в нього все повно, будь напоготові; якщо
він сильний, ухиляйся від нього; викликавши в нього гнів, приведи його до
стану розладу; прийнявши смиренний вид, виклич в ньому зарозумілість;
якщо його сили свіжі, втоми його; якщо у нього дружні, роз'єднай; нападай на
нього, коли він не очікує; виступай, коли він не чекає” [26, C.36].
Ця цитата взята із твору “Мистецтво війни” Сунь-Цзи – найвидатнішого
автора, хто коли-небудь писав про війну. Вона наведена на початку статті
замість наведення обґрунтування актуальності досліджуваної теми. На нас
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напали. Зненацька. Напали ті, від кого ми найменше цього очікували. Коли
триває війна, необхідність вивчення і застосування теоретичних розробок
класиків продиктована самим життям. І без соцопитувань зрозуміло, що
патріотизм – це добре, а окупація – це погано. Але одного розуміння мало.
Потрібна технологія, яка допоможе нам отримати перемогу у цій війні: “якщо
ти знаєш ворога і знаєш себе, тобі не потрібно боятися результату сотні боїв.
Якщо ти знаєш себе, та не ворога, за кожну отриману перемогу ти також
зазнаєш поразки. Якщо не знаєш ні ворога, ні себе, то поступатимешся у
кожному бою” [23, C.31].
Час життя Сунь-Цзи визначається його біографією, яка наведена у праці
історика Сима Цяня. М. Конрад встановлює епоху, в яку він жив – це кінець
періоду Чуньцю (770-403 рр. до н. е.). Сам Сунь-Цзи знаходився на службі
правителя царства У Хо-люя в якості полководця й досяг значних успіхів. Він
розгромив царство Чу, оволодів його столицею – містом Ін; також наніс
поразку двом іншим царствам – Ці і Цзінь. Саме його перемогам царство У
завдячувало посиленням своєї могутності і укріпленням свого положення
серед інших царств [26, C.15].
Можливо, росіяни могли дізнатись про доктрину Сунь-Цзи ще за часів
улуса Джучі. Враховуючи, що російська культура поглинула в себе і азійські
впливи, можемо зробити припущення, що активно російські державні діячі
могли її застосовувати, починаючи із виникнення ідеологеми Москви як
“третього Рима” для збирання земель колишньої Русі і підкорення інших
народів. Принаймні, методи, якими слугували росіяни, описані у трактаті
“Мистецтво війни”. Довготривалість російського впливу, і наполегливість у
завоюванні України, а також різноманітність засобів, за допомогою яких
здійснювалась політика завоювання, вказує на наявність детально розробленої
концепції.
Гібридна війна включає в себе три елементи. Як пише полковник армії
США Деніель Ласіка, перший: атакувати там, де в Америки є слабкості (мова
йде про США, так як авторка користувалася монографією американських
дослідників), в багатьох сферах, але уникати атаки в тих сферах, де Америка
сильна [30, C.17]. Другий елемент полягає в тому, що противник атакує
систему в невиразній і мінливій формі, що має на меті виснажити волю і
ресурси США [30, C.20]. Третім елементом, що характеризує гібридну війну, є
використання всього спектру засобів війни [30, C.22]. Варто зауважити, що
автор доволі таки часто звертається до Сунь-Цзи, використовуючи його
цитату про те, що потрібно знати свого противника і знати себе, і тоді хоча б
тисячу раз вступав в бій, і тисячу разів перемагатимеш.
Ю.І. Радковець зазначає, що гібридна війна виходить за рамки
традиційних понять, і набуває комбінованого характеру, перетворюючись на
клубок політичних інтриг, боротьби за політико-економічне домінування над
країною, за територію, ресурси і фінансові потоки [19, C.36]. Автор статті,
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аналізуючи поняття гібридної війни, наводить цитату Сунь-Цзи: “Сто разів
поборотися і сто разів перемогти – це не краще із кращого; краще із кращого –
скорити військо супротивника, не борючись” [19, C.36].
А.М. Іващенко і М.І. Шпура зазначають, що стратегії гібридного
конфлікту розробляються одночасно і США, і РФ з початком нового століття.
За останні роки гібридні конфлікти розпочались в Іраку, Афганістані, Сирії,
Грузії, Україні. Разом з тим, сьогодні не існує єдиного чіткого визначення
поняття “гібридна загроза”, відсутні системні погляди на стратегію підготовки
та ведення такого конфлікту, і сценарію протидії гібридній війні [4, C.18].
Автори статті також звертаються до Сунь-Цзи, наводячи ту саму цитату, що і
Ю.І. Радковець [4, C.18].
Як фахівець з історії України, я можу до вищезазначеного додати ще
одну важливу складову – гуманітарну. Росія застосовувала і застосовує
ідеологічний вплив – так зване поняття “русского міра”, що включає в себе
нібито спільність історії, спільність релігії і генетичні зв'язки, що говорять
нам про “спільність походження” і належність до однієї “сім'ї народів”. Якщо
гібридна війна, починаючи з 2014 р., стала несподіванкою для військових
експертів, політиків і міжнародної спільноти, то для істориків вона
несподіванкою не стала. Адже всі ці методи Росія застосовує, принаймні у
відношенні до України, вже більш як триста років.
Сунь-Цзи говорить: “... на війні звитяжний стратег починає бій лише
після того, як вже переміг, тоді як той, кому призначено зазнати поразки,
спочатку б'ється, а вже потім шукає перемоги” [23, C.36]. Чому Росія так
відносно легко завойовувала нові території? Тому що ґрунт для своїх перемог
вона готувала заздалегідь, різними методами, – за багато років, чи навіть
десятиліть. Отже, беручи до уваги історичний досвід, насмілюсь зробити
припущення, що мета гібридної війни полягає передусім у формулі “починати
бій лише після того, як уже переміг”. Тому і суто бойові дії займають у
гібридній війні відносно невеликий відсоток сил у порівнянні із іншими її
засобами – політичними і економічними.
Чи можна назвати ті засоби, які застосовує Росія у гібридній війні з
Україною новими? Не можна. Вони ті ж, що і століття, і два, і три тому. Єдина
відмінність полягає у тому, що дії в Криму та на Донбасі набули світового
розголосу. Глобалізація і інформаційна революція стали в нагоді Українській
державі. Чи можемо ми говорити, що інформаційна революція змінила світ?
Не можемо. Ані світ, ані політику, ані саму людину вона не змінила. Вона
тільки зробила політичні і соціально-економічні процеси видимими. Якщо
раніше політика творилася в замках чи палацах, куди пересічні громадяни
доступу не мали, то зараз, використовуючи інтернет, кожна людина має
можливість віднайти абсолютно любу інформацію, яку вона забажає.
Аналогічно, ми можемо говорити і про гібридну війну Росії проти
України. Масована атака, заяви Лєніна столітньої давнини, що “ніяких військ
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РФ на території України не має”, пропаганда, агентура, підкупи, шантаж,
економічний тиск. Все це українцям давно відоме. Зауважимо тільки, що з
часу заснування Пєтром І Російська імперія змінювала тактику у боротьбі з
іншими народами, але стратегію – розширення території і сфер впливу –
ніколи.
Ми розберемо наведену вище цитату по кожному реченню,
послуговуючись прикладами як і з минулого, так і з сьогодення. В умовах
гідридної війни історія стає прикладною наукою.
“Війна – це шлях обману”. Для розтлумачування цього положення
згадаємо про явище, яке стало справжнім виявом війни радянської влади проти
українського народу, яке стало найбільшою трагедією України за всю її історію
– Голодомор 1932-33 рр. Про те, що Й. Сталін вів проти України неоголошену
війну, кинувши сюди весь наявний в нього військовий, поліцейський,
політичний та економічний арсенал, вказував ще Дж. Мейс [3, C.48].
Україна мала надзвичайно важливе значення для сталінської
індустріалізації, так як кошти для побудови промислових гігантів планувалося
вилучати за рахунок продажу зерна за кордон. Перед республікою ставились
непомірно високі вимоги. Згідно плану Й. Сталіна, зерно мало постачати
українське село. А відмова селян вступати до колгоспів його розлютила.
О. Субтельний писав, що число жертв Голодомору в Україні коливається від 3
до 6 млн чоловік [22, C.510].
І ця війна проти українського народу супроводжувалась тотальною
брехнею як всередині країни, так і поза її межами.
У січні 1933 р., Й. Сталін заявив з трибуни об'єднаного пленуму ЦК
ВКП(б): “Ми безперечно добились того, що матеріальне становище
робітників і селян поліпшується у нас рік у рік. В цьому можуть сумніватися
хіба тільки закляті вороги Радянської влади” [13, C.42].
Для іноземців, які приїжджали в Радянський Союз, влада організовувала
ретельно обставлені екскурсії, які, повертаючись потім додому, розповідали
про побачену ідилію. Так, відомі європейці Бернард Шоу і Едуард Ерріо
захопленое розповідали про радянські досягнення, задоволених і ситих
селян [22, C.511].
“Тому, якщо ти і можеш що-небудь, показуй противнику, що не можеш”.
Кремль заперечує, але у НАТО вважають, що саме він стоїть за хакерською
атакою на Естонію у 2007 р. [15].
15 лютого 2007 р. Парламент Естонії прийняв закон “Про ліквідацію”
заборонених споруд”. Згідно нього, пам'ятник радянському солдату
(“Бронзовий солдат” на ім'я Альоша), віднесли до переліку заборонених
споруд. 26 квітня в Талліні влада Естонії розпочала перенос “Бронзового
солдата” і розкопки братньої могили радянських вояків. При цьому їй
намагалися завадити активісти руху “Ночной дозор”, жителі Талліна й інших
естонських міст. Ввечері 26 квітня біля скверу, де була розташована могила,
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відбулися сутички активістів і поліціянтів. Коли вони прийняли масовий
характер, поліція застосувала сльозоточивий газ і світлошумові гранати.
Демонстранти кидали в поліцейських камні. Вранці 27 квітня пам'ятник було
демонтовано. Вночі з 26 на 27 квітня під час вуличних сутичок постраждали
44 людини. Комітет Госдуми з міжнародних справ висунув вимогу уряду
миттєво прийняти заходи в торговельно-економічних відносинах із Естонією.
Члени комітету запропонували припинити експорт вугілля і імпорт риби та
молочних продуктів. “Цьому блюзнірству немає виправдань”, – говорив
голова МІС Росії Сергій Лавров. В Росії в цей час почалася облога посольства
Естонії молодіжними рухами, серед яких найактивнішими стали
пропрезидентські організації (“Наші”, “Россия молодая”) [5].
Кібератаку на Естонію експерти з комп'ютерної безпеки назвали
“Першою інтернет-війною” [15]. Ця атака стала однією із найбільш
руйнівних. За підозрою багатьох аналітиків, напад провели росіяни, обурені
перенесенням “Бронзового солдата”. Напади повалили веб-сайти найбільших
банків Естонії, урядові веб-сайти, новинні портали. В країні також не
працювали банківські картки та мобільні телефони. Росія заперечила свою
причетність до нападу [25].
27 червня 2017 р. вірус Petya.A атакував ІТ-системи компаній в деяких
країнах світу, більше всіх уразивши Україну. Були атаковані комп’ютери
нафтових, енергетичних, телекомунікаційних, фармацевтичних компаній, а
також сайти держустанов [21]. Збитки від цієї кібератаки оцінили у $ 8 млрд.
В СБУ вважають, що до атаки причетні спецслужби Росії. Про те, що до
кібератаки причетна Росія, повідомляв і Президент України Петро
Порошенко [17].
“Якщо ти користуєшся чим-небудь, показуй йому, ніби ти цим не
користуєшся”. Мова тут піде про один із найефективніших засобів
російського впливу, органічну частину російської культури, про
розповсюдженість яких знає мало не кожна людина на планеті, і про які так
часто натрапляємо ще у творах російських класиків, як-от М. СалтиковЩедрін і М. Гоголь, – про хабарі.
Хабарництво розповсюджене на російських землях ще за часів Золотої
Орди. Для отримання ярлика на княжіння від хана, потрібно було добре його
улестити. Адже прихильність хана залежала не від особистих і
адміністративних якостей удільних князів, а від подарунків. І з цього часу
вкоренилася традиція робити подарунки. Хабарництво набуло системного
характеру, не тільки в самій країні. Воно стало одним із інструментів
зовнішньої політики.
Рішення про приєднання Київської митрополії до Московського
патріархату було прийнято на Константинопольському соборі 1686 р. Хоча в
пунктах договору, який уклав Б. Хмельницький із Московією, не було мови
про підпорядкування української церкви Москві, це не завадило останній
203

висунути такі претензії [27, C.212]. Процес підпорядкування української
церкви тривав довго, зустрівши опір як від української сторони, так і від
Константинополя. Врешті-решт, за допомогою інтриг, Московський уряд,
обійшовши законодавство і церковні традиції, отримав згоду патріарха. За
відступлення української церкви московському патріарху обидва східні
патріархи, Діонісій і Доситей, отримали по 200 рублів від Москви [27, C.219].
“Хоча б ти був близько, показуй, ніби ти далеко”. Указом Президента
України № 133/2015 від 15 травня 2017 р. в Україні заборонені низка
російських інтернет-ресурсів, зокрема заблоковано соцмережі “Вконтакте” та
“Одноклассники” [11].
Ця заборона викликала значне обурення в українському суспільстві,
почали навіть говорити про цензуру. На перший погляд, соціальні мережі не
несуть в собі нічого поганого. Адже тисячі українців могли публікувати свої
фотографії, ділитися думками, знаходити друзів, чи просто “вбивати час” і
рятуватися від нудьги.
На жаль, більшість українських громадян не знають, що з 1 серпня
2016 р. В РФ вступив в силу новий закон, який надає повне право на
отримання працівниками ФСБ практично всіх особистих даних всіх
користувачів інтернету, незалежно від того, чи є вони громадянами Росії, чи
інших країн [18].
Таким чином, кожен українець, який користується російськими інтернетресурсами, потенційно міг стати інструментом маніпуляцій для ФСБ. Тут
чітко проявилась підступність ворога: на перший погляд, безневинна забавка
– а супротивник у кожній українській хаті.
“Хоча б ти був далеко, показуй, ніби ти близько”. Щоб прокоментувати
це положення, нам варто звернутися до відносно недавнього минулого, коли
Україна перебувала у складі Радянського Союзу. Незважаючи не те, що влада
була зосереджена у Москві, за допомогою розвиненої системи агентури,
нагляду і практикою доносів, партноменклатура повністю контролювала і
ситуацію в країні, і життя її громадян. Для громадян, які наважувались
перейти встановлені Комуністичною партією межі, застосовувався засіб,
дієвість якого дорівнювала винесенню смертного вироку – це стаття у
московській газеті.
1970 рік, Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. Цей колись
третьосортний університет став одним із найкращих в УРСР завдяки
енергійній діяльності його ректора, талановитого і енергійного
адміністратора, ректора Олександра Юрженка. Він був українцем, і, на
відміну від багатьох своїх співвітчизників, заляканих комуністичною владою,
свого українського походження не цурався. Більш того, розмовляв виключно
українською мовою, не на жарт розлютивши шовіністично налаштований
партком університету. В травні у газеті Центрального комітету Комуністичної
партії Радянського Союзу з’явилась стаття “Издержки доверчивости”, в якій із
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посиланнями на численні листи комуністів, висувались претензії до ректора,
звинувачуючи його у некомпетентності і перевищенні своїх повноважень [1,
C.33]. Рішення про оголошення О. Юрженку суворої догани із занесенням в
облікову картку прийняв партійний комітет університету 29 травня [11, C.37].
Це стало кінцем кар'єри ректора ОДУ.
29 травня 1974 р. в газеті “Социалистическая индустрия” з’являється
стаття “Издержки эмоций”, яка містила нападки на ректора Одеського
політехнічного інституту Костянтина Заблонського [2, C.108]. Згодом
критична стаття виходить в “Литературной газете”, потім ще одна – знову в
“Социалистической индустрии”. 26 квітня 1984 р. відбулося секретне
засідання Одеського міськкому Компартії України, на якому прийняли
постанову про винесення догани К. Заблонському [2, C.158].
Це приклади впливу “руки Москви”, здатної сягнути будь-куди. Хоча
Москва знаходилась далеко, але за допомогою своїх агентів і за впливу
московської преси владі вдавалося контролювати всю величезну країну,
щоразу демонструючи свою близькість.
“Заманюй його вигодою”. Чому українське козацтво занепало, а
Запорізька Січ була знищена? В 1785 р. за “Жалуваною грамотою
дворянству”, яку видала Катерина ІІ, запорізька старшина зрівнювалась у
правах із російським дворянством [22, C.221]. Отримавши багаточисельні
привілеї, верхівка тогочасного українського суспільства погодилася на
ліквідацію автономії України у складі Російської імперії.
“Доведи його до розладу і бери його”. Армія і силові структури України
були дискредитовані ще наприкінці 1980-х рр. Українська армія знаходилась у
жалюгідному стані, а вище військове керівництво так і не набуло статусу
впливової елітної групи [28, C.155]. Проте не тільки внутрішньополітичні
чвари і економічна криза розвалювали українську армію. Розвал української
армії – також результат цілеспрямованого російського впливу.
Випускники Академії Генерального штабу та інших військових вишів на
території Росії впродовж 1992-1993 рр. поверталися з Москви в Україну. У
Збройних силах України вони одразу ж обіймали ключові посади. Той факт,
що вони були агентами впливу РФ, не був таємницею для українського
суспільства, але на це ніхто не зважав [24, C.13].
На початок 2014 р. українська армія була повністю деморалізована, що
дозволило В. Путіну легко захопити Крим і окупувати частину Донбасу. Але
йому на противагу виступила сила, яку він прорахував – це український
народ. На Донбас масово почали з’їжджатися добровольці, прості громадяни
перераховували кошти, а чисельні волонтери зайнялися закупівлею і
доставкою на фронт всього необхідного, починаючи від одягу для солдат, і
закінчуючи зброєю. Українське громадянське суспільство зупинило агресію
Росії на Донбасі. Проект “Новоросія” провалився.
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“Якщо в нього все повно, будь напоготові”. Після війни з Грузією у
2008 р. Росія розпочала модернізацію армії. Плани з модернізації були
розписані до 2020 р., і за ними передбачалось витратити $ 750 млрд, на які
влада РФ планувала повністю оновити військову техніку. “В останні роки ми
приділяли армії мало уваги. Потрібно надолужити втрачене і здійснити такий
же потужний комплексний прорив, як це було в 30-ті роки минулого
століття”, – розповідав в кінці серпня 2012 р. В. Путін, додаючи, що контроль
над реалізацією проекту модернізації російської армії взяв на себе особисто
прем’єр-міністр Д. Мєдвєдєв [10].
“Якщо він сильний, ухиляйся від нього”. Винищувачі повітряної поліції
НАТО, які несуть службу в Литві та Естонії, протягом тижня, з 1 по 7 серпня
2017 р., вісім разів піднімались в повітря на перехват російських літаків, які
пролітали над Балтійським морем [8]. 26 липня 2017 р. британський
винищувач Typhoon, який базується в Румунії, піднявся для перехвату
російських літаків над Чорним морем [6]. За 2017 рік загальної статистики
автор не знайшла. Проте в доповіді аналітичного центру “Товариство Генрі
Джексона” (Henry Jackson Society, Лондон, ВК) говориться, що за 2016 р.
винищувачі сил НАТО в Європі близько 800 раз піднімались в повітря для
перехвату російських літаків, що майже у 2 рази більше, ніж у 2014 р. [7].
Росія провокує сили НАТО, намагається “грати на нервах”, проте
прямого зіткнення уникає.
“Викликавши в нього гнів, приведи його до стану розладу”. 1768 р. землі
Правобережної України охопило страшне повстання – Коліївщина. Шляхта
Речі Посполитої була обурена постійним втручанням російської цариці
Катерини ІІ. Спочатку вона домоглася польської корони для свого фаворита
Станіслава Понятовського, а потім примусила шляхту гарантувати релігійні
права і свободи православним. В лютому 1768 р. розлючена шантажем шляхта
утворила Барську конфедерацію, і напала на російські війська, розташовані на
польських землях [22, C.244].
У відповідь на чутку про переслідування православних конфедератами,
українські козаки і селяни підняли повстання, почавши винищувати євреїв,
католиків і уніатів. Повстання охопило всю Київщину, а загальна чисельність
повсталих нараховувала 2 тис. осіб. Апогеєм повстання стала облога Умані, де
заховались католики. 21 червня місто здав сотник фортечної залоги Іван
Гонта, який перейшов на бік повстанців. Взявши місто, козаки і селяни
вчинили жорстоку різанину [9, C.215].
В Петербурзі різко засудили дії повстанців, і навіть відправили російські
війська для їх придушення, значно більше цікавості викликають дії росіян
напередодні повстання. В середині березня 1768 р. конфедерати видали перші
маніфести. Згодом на допиті ватажок повстанців Максим Залізняк свідчив, що
десь між 20-26 березня до нього в Мотронинський монастир, де він на той час
перебував, прибуло семеро запорожців на чолі з отаманом Юхимом
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Шелестом. Той буцімто показав йому листа з розпорядженням кошового йти
на конфередератів, щоб прогнати поляків і євреїв. За кілька днів Шелест був
вбитий, лист щез, натомість біля монастиря зібралося близько 700 запорожців
і 300 мешканців Правобережної України, Максима Залізняка обрали
отаманом, а один із ченців Мотронинського монастиря відслужив молебень на
успіх справи (пізніше названий у фольклорній традиції “освяченням ножів”)
[29, C.488]. Хоча лист пропав, проте серед повсталих ходили розмови про
“золоту грамоту” Катерини ІІ, яка начебто закликала вбивати євреїв, католиків
і уніатів в ім'я утвердження православної віри [9, C. 215]. Після придушення
повстання українців, російська армія ліквідувала головні осередки спротиву
барських конфедератів.
В червні 1771 р. почалися перемовини між Росією, Австрією та Пруссією,
а 5 серпня 1772 р. було підписано тристоронній договір. Згідно ним, Пруссія
отримувала Гданську Померанію обширом 36 тис. кв. км. і 580 тис. населення;
до Австрії відійшла Мала Польща, а також Руське, Белзьке, Подільське
воєводства і частина Волині (83 тис. кв. км. і 2650 тис. населення); Росія
отримала Лівонію і Східну Білорусь, територію обсягом 92 тис. кв. км. і 1300
тис. населення [9, C.217]. Це був перший поділ Речі Посполитої.
“Прийнявши смиренний вид, виклич в ньому зарозумілість”. Витоком
україно-російських непорозумінь стала Переяславська угода 1654 р., укладена
між Богданом Хмельницьким і московським царем Олексієм Михайловичем.
Українська сторона розглядала його як військово-політичний союз для
здобуття перемоги над Річчю Посполитою, а російська – як акт включення
України до складу Росії, як реалізацію ідеї “збирання руських земель” і
концепції “Третього Риму” [20, C.295].
Як відомо, козацьке повстання 1648 р. переросло у грандіозну війну, яка
перекроїла мапу України і опосередковано підштовхнуло до зміни
геополітичних структур Центрально-Східної Європи, де невдовзі утвердилась
потужна Російська імперія і зникла Річ Посполита [29, C.313]. Воєнні дії
послабили противників, і на 1654 р. і шляхта, і козаки опинилися у скрутному
становищі. Перед Богданом Хмельницьким постало питання пошуку
прийнятного союзу для продовження військових дій.
Перед Богданом Хмельницьким існували три можливих союзи:
примирення із шляхтою, тобто, угода із Річчю Посполитою, протекторат
Османської імперії або союз із Московським князівством. Серед трьох,
Б. Хмельницький обрав найслабшого на той час союзника – Москву.
“Якщо його сили свіжі, втоми його”. 2014 рік українці зустрічали
пригніченими і розчарованими. Надії на Майдан були непевними. Після втечі
В. Януковича Росія анексувала Крим, а потім окупувала частину Донбасу.
У волонтерські фонди нараховували мільйони: і закордонні українці, і
бізнесмени, і робітники, і пенсіонери відраховували свої гроші на допомогу
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українську армію. Воювати на Донбас поїхали тисячі добровольців. Українці
звільнили Слов’янськ, Артемівськ, Дебальцеве [12, C.5].
2017 рік. В країні вже три роки триває війна. Українці втомились від
війни, більшість населення України мріє про мир [14, C.18]. Більшість
українців підтримують припинення війни на Сході України.
Однак припинення війни може відбуватись по-різному. Це може бути
підписання мирного договору. Може й бути капітуляція перед ворогом.
Звичайні громадяни прагнуть миру, і, якщо громадську думку підготувати
відповідним чином, населення почне вимагати миру “за будь-яку ціну”. А для
демократичної країни громадська думка має величезне значення.
“Якщо у нього дружні, роз'єднай”. Ми вже згадували про взаємну
ворожнечу між поляками і українцями Речі Посполитої. Для Середньовіччя і
Раннього модерну відсутність релігійної толерантності – звичайна річ. Проте
для українських земель протиріччя між католиками і православними набули
особливо драматизму.
Варто відзначити, що на землях Великого князівства Литовського з кінця
XIV ст. панувала релігійна толерантність. Релігійне розмаїття сприяло
індиферентному ставленню грецької та римської традицій як для католиків,
так і для православних [29, C.166]. Але ця релігійна толерантність
здебільшого була наслідком політичної кон'юнктури, ніж цілеспрямованої
політики уряду. Ситуація змінилась з кінця XIV ст., коли Москва стала на
шлях “збирання” руських земель [29, C.167]. Відтоді московські царі почали
активно розігрувати релігійну карту. Практично кожне козацьке повстання,
інспіроване Москвою, відбувалося під гаслом “захисту православ'я” проти
утисків католиків.
У ХХ ст. Росія експортувала більшовизм, використовуючи комуністів у
своїй власній боротьбі проти країн демократії. У ХХІ ст., розпаливши страхи
й підірвавши довіру серед громадськості європейських країн дезінформацією,
Росія підтримує організації, що приваблюють розчарованих людей [16].
“Нападай на нього, коли він не очікує; виступай, коли він не чекає”. А це
речення ілюструє ситуацію, в якій опинилася Україна після Майдану. 25 років
незалежності росіяни витлумачували українцям, що ми “родичі”, що ми
“брати”, найліпші “друзі”, говорили нам про агресивні плани НАТО щодо
України. Анексія Криму і окупація частини Донбасу – це не зовсім те, що
українці очікували від друзів.
В статті було проаналізовано лише один абзац із трактату “Мистецтво
війни”. Вивчення всієї праці зайняло б цілу монографію. Так, для
прогнозування стану противника і свого власного становища можна
скористатись наступною цитатою:
“(1) Котрий з двох монархів сповнений норм моралі?
(2) Котрий з двох генералів має більші можливості?
(3) Хто має перевагу, що її надали Небо і Земля?
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(4) На якому боці підтримують найсуворішу дисципліну?
(5) Яке військо є сильнішим?
(6) На чиєму боці офіцери й солдати треновані краще?
(7) Яке військо більш послідовне в нагородах і покараннях водночас?
За допомогою цих семи питань я можу спрогнозувати перемогу чи
поразку” [23, C.17].
Сунь-Цзи коментували безліч разів, виходячи із ситуації в епоху, коли
жив його коментатор. Гібридна війна принципово
відрізняється від
попередніх війн. Тому зараз трактат Сунь-Цзи вимагає іншого прочитання. З
цієї причини вивчення воєнної доктрини Сунь-Цзи і застосування її у веденні
гібридної війни виглядає доречним.
“Якщо ти знаєш ворога і знаєш себе, тобі не потрібно боятися результату
сотні боїв” [23, C.31]. За допомогою різноманітних піар-технологій і грошей
Росія десятками років вибудовувала свій позитивний імідж, показуючи світові
не справжнє своє обличчя, а демонструючи той образ, який росіяни хотіли
показати.
Сприйняття історії в Росії і на Заході різні. Якщо для західної науки
історія – це вид мистецтва або розділ антропології, вивчення якої переслідує
перш за все естетичні або суто наукові потреби, то для Росії історія – це зброя
дуже витончена і хитра. Адже історичні міфи, які насаджувала Росія
підкореним народам набагато дієвіші, ніж “Гради”. В звичайній війні
здебільшого видно, хто є ворог, і зрозуміло, за що воюючі сторони одна одну
ненавидять. Натомість, психологічні засоби гібридної війни примушують
солдат сумніватися в доречності боротьби за свою свободу, у їхній
доцільності, у своїй правоті. Іноді – методи і засоби “виховання історією”
вселяють любов до ворога. Такий різновид “стокгольмського синдрому”.
Якщо антипозитивісти розкритикували колись девіз Ранке “писати
історію такою, якою вона була насправді”, вважаючи це неможливим, то в
сучасних умовах ці слова набувають актуальності іншого виду. Звісно, ми
ніколи не зможемо відтворити події минулого із стовідсотковою точністю, але
ми можемо позбутися стереотипів і ідеологічних нашарувань. історія багата
на події, які раніше замовчувались. Також багато в історії перекручених
фактів. Ці факти варто виявляти. І виносити на загальний огляд.
І на останок, але зовсім не в останню чергу. Росія веде гібридну війну не
тільки проти України. Це війна проти демократії, проти Заходу, проти
західних цінностей. У зв'язку з цим постає питання: як довго насправді
ведеться ця війна? Три роки? Чи триста?
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міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук
Національного університету «Львівська політехніка»
Україна, м. Львів
СПЕЦИФІКА ПОЗОВУ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ
ДО МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН
У зв’язку із анексією Криму та військовою агресією Росії на Сході
України, 16 січня 2017 р. Україна подала позов проти Росії до
Міжнародного суду ООН (МС ООН) в Гаазі, звинувативши її у порушенні
кількох міжнародних конвенцій. Окрім позову до головного судового органу
ООН, Україна від березня 2014 р. неодноразово скаржилася на РФ до
Європейського суду з прав людини, Міжнародного кримінального суду у
Гаазі та міжнародних арбітражних судів у Стокгольмі та Лондоні [2,3].
Україна звернулася до МС ООН на основі двох міжнародних договорів –
Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про
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ліквідацію всіх форм расової дискримінації, звинувачуючи Росію у їх
порушенні. Відповідно до першої Конвенції, Україна просить Суд визнати РФ
відповідальною за збиття Малайзійського боїнгу МН17, обстріли мирних
жителів Волновахи, Маріуполя, Краматорська, організацію вибухів проти
мирного населення у Харкові та відшкодувати витрати за всі збитки,
спричинені внаслідок такої діяльності. Також Україна просить Суд
зобов’язати РФ належно контролювати свій кордон, вивести всі війська та
озброєння з України та не підтримувати терористичну діяльність в Україні, в
тому числі фінансово. Що стосується Конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації, Україна звинувачує РФ у переслідуванні та
невипадкових зникненнях кримських татар і українців в Криму,
протиправному перешкоджанні роботи кримськотатарських і українських ЗМІ
на півострові, обмеженні прав кримських татар і українців навчатись рідними
мовами. Крім того РФ незаконно заборонила Меджліс. Загалом йдеться про
те, що Україна прагне застосувати необхідні заходи для припинення
дискримінаційних процесів та провести слідство щодо вказаних злочинів [4].
З огляду на довготривалий розгляд МС ООН спорів, Україна наполягає
на введенні тимчасових заходів. Йдеться про спеціальні зобов’язання,
пов’язані з предметом спору, які Суд покладає на одну зі сторін до
винесення рішення по суті справи. Це сприятиме подальшому
припиненню/недопущенню порушень або погіршення ситуації. Україна
просить Суд невідкладно визначити тимчасові запобіжні заходи, які
зобов’язали би РФ контролювати свій кордон і не допускати логістичної,
особової чи фінансової підтримки озброєних груп на Донбасі, припинити та
розслідувати дискримінаційні процеси в АРК та відновити законну
діяльність Меджлісу [4].
Звинувачення України російська сторона прокоментувала так: в Україні
у 2014 р. відбувся переворот, внаслідок якого почалася громадянська війна;
Росія не порушує права кримських татар у Криму. Це Україна порушувала
права переселенців, які повернулися до Криму на початку 1990-х років,
зокрема не надавала людям землю; під час воєнних дій тероризм
неможливий; оператори «Бука» не мали на меті збивати пасажирський
малайзійський літак рейсу МН17; українська армія неодноразово
обстрілювала Донецьк, внаслідок чого гинули цивільні громадяни. Однак ця
відповідь РФ є надзвичайно примітивною і нічим не підкріпленою [1].
6 березня 2017 р. розпочались слухання про застосування запобіжних
заходів, які тривали до 9 березня. 19 квітня 2017 р. було оголошено рішення
про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН в Гаазі визначив, що заборона
Меджлісу є незаконною, тому Росія повинна відновити його діяльність.
Крім того вона повинна забезпечити право на освіту рідною мовою. Суд
закликав обидві сторони уникати порушень Конвенції про запобігання усіх
форм расової дискримінації. Водночас Міжнародний суд ООН відмовив
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Україні у затвердженні тимчасових заходів проти Росії, пов’язаних із
конвенцією щодо заборони фінансування тероризму. З аналізу відповіді МС
ООН можна зробити висновок, що Україна надала суду недостатньо доказів,
щоб стверджувати, що Росія фінансує чи поставляє саме ту зброю чи інші
засоби, які використовуються для терактів на території України [3].
Отже, Україна веде чесну та справедливу боротьбу проти Росії за
збереження своєї незалежності та недоторканості, дотримуючись усіх
міжнародних правил та використовуючи всі міжнародні інституції. Позов
проти Росії показав готовність України дати легальну відсіч зазіханням на
безпеку громадян та громадський порядок з боку інших держав.
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ЦІННІСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ ТА КОНСЕНСУСУ
В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ
Конфлікт і консенсус тісно взаємопов’язані між собою, вони
створюються людьми та розвиваються у часі, а відповідно на них можна
впливати. Необхідність запобігання конфліктів потребує розуміння динаміки
розвитку конфлікту, а у зв’язку з цим актуалізується проблема розробки
способів аналізу конфліктів, а звідси уявляється доцільним послідовний
розгляд конфліктної і консенсусної парадигми, що і є метою даної статті.
Конфлікт присутній, коли дві чи більше сторін відчувають, що їх
інтереси несумісні і при цьому проявляють ворожість або переслідують свої
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інтереси діями, які шкодять іншим сторонам. Сторонами можуть бути
індивіди, малі та великі групи, країни.
На думку А. Дмітрієва конфлікт може бути «зумовлений зовсім
необразливими діями індивідів чи груп, котрі знаходяться в достатньо
віддаленому зв'язку з протиборствуючими сторонами», його психологічні
причини «складаються із суперечностей, взаємовиключних цілей і мотивів
поведінки», причому останні «здатні відобразити всю складність сучасного
життя» [1, C.73-74]. Стає очевидним, що люди вступають у конфлікт через
розбіжність їх інтересів, потреб та цінностей – трьох компонентів, що лежать
в основі більшості конфліктів.
Термін «інтереси» вживається стосовно бажань та прагнень людей у
конфлікті, які в основному матеріальні. З приводу інтересів можна вести
переговори, тобто домовлятися про більш або менше задоволення того чи
іншого інтересу. Конфлікти часто визначаються в інтересах несумісності
інтересів. Взаємодія інтересів, а також суперництво є невід’ємним показником
нормального суспільно – політичного розвитку. Зіткнення прагматичних
інтересів можна порівняти «з розвиненим і збалансованим суперництвом
сучасних економічних організацій», в контексті якого «кожен зацікавлений у
найбільш ефективному просуванні своїх інтересів», а також у підтриманні
«існуючих інститутів і правил економічної гри», Отже, «суперництво
поєднується із співробітництвом», та з «розумінням певної спільності
інтересів» [2, C.122].
«Потреби» – це те, до чого люди прагнуть у конфлікті, які матеріальні: це
безпека, визнання, ідентичність. Вони універсальні для кожної людини і
відрізняються від інтересів; – вони не можуть бути предметом переговорів; ці
потреби настільки фундаментальні та необхідні для людського задоволення,
що люди готові зробити все, що завгодно аби поступитися своїм інтересам
заради задоволення фундаментальних потреб; – друга відмінність полягає у
тому, що потреби не виключають задоволення обох сторін, хоча інтереси
складаються так, що забезпечити їх може тільки одна із сторін.
«Цінності» є фундаментальними віруваннями і не підлягають
переговорам. Це ідеї, звичаї, традиції, властиві певному суспільству, що
визначають наше розуміння світу та взаємодію з ним.
Розрізняють об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на
конфлікт. Протиріччя можуть полягати в об’єктивних обставинах (зниження
рівня життя, озброєння, тощо). Конфлікти можуть викликати і суб’єктивні
зміни, наприклад, нова націоналістична ідеологія. Суб’єктивні зміни можуть
виникати незалежно від наявності реальних об’єктивних факторів.
Спостереження показують, що з часом суб’єктивний компонент конфлікту
стає більш важливим, ніж об’єктивний. Так, об’єктивні обставини нації або
групи самі по собі не приводять до конфліктів. Конфлікт виникає тільки з
об’єктивних причин, але розвивається під впливом суб’єктивності сторін.
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Суб’єктивне начало завжди додає складності конфлікту з погляду його
розв’язання чи пом’якшення, однак, внаслідок суб’єктивних причин
конфлікту «не завжди піддаються строгій логічній реконструкції і часто
утримують важко пояснювану ірраціональну складову, котра надає конфлікту
індивідуальної своєрідності й не дозволяє розв’язати його простими
засобами» [4, C.80].
Важливе значення для врегулювання конфліктних ситуацій має
консенсус, який являє собою метод групового прийняття рішень. Група, що
використовує метод консенсусу, не голосує, а дискутує і вносить поправки у
пропозиції до тих пір, поки кожний присутній не погодиться з ним. Кожен
член групи має право заблокувати рішення. При цьому групи є вибір: або
змусити «блокатора» відмовитися від процесу, або шукати альтернатив, які
його задовільнять. Кризу консенсусу в його суспільно – політичному вимірі
пов’язують «з кризою відносин церква – держава, традиційної політики і
включенням у неї нетрадиційних груп, перерозподілом ролей і статусів,
розривом еліт і мас і т.д.» [5, C.325].
Метод консенсусу має свої позитивні та негативні сторони. Бувають
також ситуації, коли консенсус неможливий. Позитивним аспектом є те, що в
методі немає придушую чого впливу більшості над меншістю. До негативних
аспектів консенсусу відноситься те, що він потребує часу та терпіння, не
завжди можна вирішити незгоди між членами групи, особливо за умов щирих.
Отже, консенсус не є справжнім серйозним політичним механізмом для
вирішення глибоких конфліктів. Його можна досліджувати як доповнення до
стратегій, що застосовуються в конфліктних ситуаціях. Дуже важливо вміти
визначати, коли конфлікт «дозрів» для консенсусного розв’язання, а коли ні.
Крім того, багато етапів, які традиційно використовуються в консенсусі,
можуть бути з успіхом застосовані в конфліктних ситуаціях, в яких більш
прийнятне продовження конфронтації, а не класичне консенсусне
розв’язання. Цими консенсусними стратегіями є переконання, переговори
тощо. Стратегія «конструктивної конфронтації», яка є найбільш припустимою
у випадку не розв’язаних конфліктів, використовує багато техніки консенсусу.
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АРХІТЕКТУРА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
СОЦІАЛІЗАЦІЇ МІГРАНТІВ
Для багатьох сучасних держав характерними є проблеми, пов’язані із
постійним збільшенням потоків мігрантів і розширенням міжетнічних
контактів, що часто призводить до конфліктів на ґрунті національної
самоідентифікації, трансформації політичних, економічних і соціальних
систем країн-рецепієнтів. Сьогодні застосовуються різноманітні механізми
для пом’якшення соціалізації мігрантів, їхньої інтеграції до нових суспільних
умов. Широким інструментарієм для досягнення таких цілей володіє й
архітектура, яка в сучасному суспільстві виконує цілу низку функцій, що
мають своєю метою задоволення соціальних потреб розвитку людства.
Так, у червні 2016 року відбулося XV Венеціанське бієннале, яке тривало
шість місяців та об’єднало учасників зі всього світу. Його куратором став
чілійський архітектор Алехандро Аравена, який задекларував тему заходу
«Reporting from the Front», де наголошувалося на ролі архітекторів у
покращенні якості життя людей всього світу, і, головно, у вирішенні складних
соціальних проблем. Під час відкриття бієннале він наголосив: «Ми зібралися
тут, щоб показати свою залученість, бажання допомогти в кризових ситуаціях
і повернути архітектуру людям» [8]. На його думку, архітектура формує
простір навколо людей, визначає рамки, у котрих існує суспільство, і, які
визначають траєкторію його розвитку.
У сучасному світі кількість мігрантів сягає 150 млн. осіб і щорічний приріст
тут становить 2% [2, c.57]. З кожним роком кількість мігрантів буде лише
збільшуватися. Вони прямуватимуть до інших, більш стабільних і розвинутих
держав, соціальна система котрих не здатна повною мірою розв’язати проблеми
такої чисельності мігрантів. З іншого боку, неконтрольована міграція призводить
до економічних криз (як країн-донорів так і приймаючих країн), провокує нові
конфлікти часто на національному / культурному / релігійному ґрунті, змінює
баланс політичних сил, сприяє розвитку радикалізму в суспільстві та ін.
Перша проблема з якою стикаються мігранти це є пошук житла. Залишити її
без вирішення – означає приректи багатьох людей на жебрацькі умови існування,
що спровокує соціальний неспокій та зростання злочинності в країні їхнього
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перебування [4]. Невирішеність житлових проблем мігрантів приводить до
таких негативних наслідків як масові правопорушення в районах скупченого
проживання мігрантів, геттоїзація просторів населеного пункту, деградація
інфраструктури окремих районів населеними мігрантами, а також міжетнічні
протистояння різних груп між собою [2, c.58]. На думку М. Ціркунової,
умовно негативні наслідки від міграції можна поділити на три групи:
1) наслідки для всього населення планети (поява нових конфліктів,
навантаження на певні території, екологічні проблеми тощо); 2) наслідки для
окремих держав чи регіонів (відтік кваліфікованої робочої сили, зникнення
культурної ідентичності, фінансове навантаження на корінне населення);
3) наслідки для самих мігрантів (довга адаптація до нових умов життя та
трудової діяльності в країні перебування) [7, c.169].
Відповідно, пропонуються й різні підходи до вирішення проблем,
пов’язаних з новоприбулими мігрантами. Так, В.Баб’як виділяє три основних
способи: 1) затримання мігрантів у спеціалізованих таборах для визначення їх
подальшої долі; 2) ігнорування більшості проблем, пов’язаних із мігрантами;
3) гармонійна інтеграція мігрантів у нове суспільство[2, c.58]. Власне,
обраний спосіб розв’язання проблеми моделює і певний формат
архітектурного вирішення питання житла для мігрантів. Звідси виникає
потреба в детальному вивченні архітектурних можливостей вирішення
побутово-житлових проблеми мігрантів, створенні спеціалізованих будівель
адаптованого типу, які будуть призначені власне для категорії населення[7,
c.169]. Мова йде про будівництво помешкань для мігрантів з переліком тих
умов, які дозволять забезпечити їм базові життєві потребності, як-от:
можливість отримання медичної допомоги, повноцінне харчування, освітні
послуги, культурний розвиток тощо. Хаотичне, неконтрольоване розселення
мігрантів у містах може створити небезпечні анклави і зробити саме місто
некомфортним для корінних мешканців. Такі випадки вже мали місце у
Франції, Німеччині, Англії та інших розвинутих країнах. Важливо вже на
самому початку забезпечити керованість процесу розселення мігрантів.
Звідси, украй важливим тут є вибір типу розселення мігрантів у структурі
міста. Сьогодні найбільш вживаним є два підходи до розселення:
1) дисперсний; 2) диференційований, де критерієм вибору місця житла є
приналежність до окремих соціальних, економічних та релігійних категорій
населення. Застосування диференційованого типу розселення створить
передумови для етнічних, релігійних, культурних і соціальних конфліктів, а
також формування криміногенної ситуації [3, c.10]. Такий тип розселення
«підштовхує» мігрантів до утворення «діаспори», «общини», де можуть
формуватися закриті групи, а потреба інтеграції поступається місцем
існуючим на батьківщині культурним, соціальним, релігійним нормам,
національному стилю життя. Тоді мігранти не намагаються інтегруватися до
того суспільства, яке їх прийняло, а «нав’язати» йому свій стиль життя,
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дуже часто в радикальний спосіб. Особливо яскраво це видно на прикладі
Франції, де мігранти (здебільшого араби) є джерелом сутичок, бійок, інших
заходів, які порушують усталений в країні порядок.
Плануючи спосіб розселення мігрантів, на нашу думку, слід
враховувати їхні культурні та релігійні особливості. Власне, дисперсний
(розсіяний) тип розселення сприятиме гармонічному об’єднанню індивідів із
різними світоглядними традиціями, а також акцентує увагу на усесторонній
інтеграції мігрантів до нового суспільства. Варто зважити й на той факт, що
при дисперсному типі розселення мігрант, який і без того відчуває значне
психологічне навантаження в новому суспільному середовищі, не перебуває
в оточенні людей, які близькі до нього за життєвими обставинами, мовою,
релігією, культурою тощо [3, c.3]. Вважаємо, що розв’язання цієї проблеми
потребує належного рівня суспільної свідомості громадян приймаючої
сторони та відповідної зорієнтованості державної політики.
Отож, на нашу думку, схема розселення мігрантів повинна визначатися
соціологічними і психологічними показниками. І хоча дисперсний тип
розселення мігрантів є, на наше переконання, більш доцільним, але тут слід
виробити рекомендації для визначення локального місця житла для
мігрантів відносно рівня легальності їхнього перебування, міри
інтеграційної налаштованості до нового суспільства [3, c.3]. У процесі
проектування помешкань для мігрантів потрібно враховувати як інтереси
мігрантів, так і корінних мешканців, аби не провокувати посилення
соціальної напруги. Слід дотримуватися об’єктивної чисельної пропорції
між мігрантами та корінним населенням. Ця пропорція в кожному варіанті
буде різною, визначатиметься ментальністю обох груп. Небезпекою тут є
геттоїзація, можливість криміналізація мігрантського середовища. Тому із
самого початку процес розселення мігрантів має бути контрольованим,
системним.
Житло
для
мігрантів
повинно
проектуватися
мультидисциплінарною командою з архітекторів, соціологів, психологів та
соціальних працівників. Це дасть змогу поєднати технічні та гуманітарні
аспекти у проектуванні такого житла.
Отже, завдання архітектора – забезпечити швидку та ефективну
інтеграцію мігрантів у структуру корінного населення, що є важливим
фактором державної безпеки і стабільності. Під час проектування житла для
мігрантів необхідно керуватися не тільки технологічними, а й моральними
вимогами. Слід пам’ятати, що мігранти є такою самою категорією людей,
що й корінні громадяни, а відтак претендують на достойні умови
проживання. Особливо важливим тут є створення умов для реалізації прав
мігрантів на розвиток етнічної культури, вивчення рідної мови та її
використання, а в місцях компактного проживання – на створення
земляцьких, культурних, національних та інших організацій, спілок і
товариств.
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ПРАГМАТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
Громадські організації – це організації, які сформовані на принципах
добровільності, не мають на меті отримання прибутку, незалежні та не
підпорядковані урядовим структурам, не мають урядові повноваження та
захищають інтереси окремих груп людей відповідно до статуту згідно з
теорією прагматизму та дії методу прагматизму.
Головна мета кожної громадської організації – це перш за все
задоволення потреб та інтересі того суспільного прошарку, який вони
репрезентують. Тому є велика кількість типів громадських організацій, які
відрізняються один від одного тими принципами, на основі яких
сформовані, та мети, яку прагматично досягають.
На сьогодні діяльність громадських організацій спрямована на
здійснення кількісних та якісних суспільних змін в різноманітних областях
життя – таких, наприклад, як здоров’я, демографія, регіональний розвиток,
освіта та інші – тобто все, що не може бути предметом комерційної
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діяльності, і де діяльність держави не є ефективною, а потребує суспільної
ініціативи, що можна розглядати як прагматичний метод.
В країнах «розвиненої демократії» створено систему фінансування та
оцінки діяльності громадських організацій, і при вивченні та роботі над
змінами щодо тих чи інших суспільних проблем держава та бізнес
найчастіше користуються послугами саме «третього сектору» - сукупність
організацій, що не ставлять перед собою цілей збільшення особистого
доходу громадян [1, C.19].
У своєму розвитку громадські організації України пройшли складний
шлях, який можна поділити на декілька періодів: перший з них, період
зародження, що започаткувався в процесі прагматичного формування
громадських об’єднань, у першу чергу, так званих наукових братств, які
найбільш активно проявили себе ще в XVI – XVIII ст. Хоча членами
братств, головним чином, були дорослі, але вони влаштовували для молоді
окремі заходи щоб зацікавити її життям братств та підготувати для обрання
в керівництво після відходу старших.
Так, ще у XVI столітті в Острозькій Академії було створено «Юнацьке
братство», З початку XVII століття такі організації існували в різних
братських школах.
Соціальна корпоративність в Росії як форма устрою громадського
життя не дістала настільки бурхливого розвитку, як у Європі, та й
законодавчі відносини влади й недержавних структур фактично не
регламентувалися. Початком легального самодіяльного руху в імперії можна
вважати 1765 р., коли імператриця Катерина II на прохання 15 вчених,
наближених до двору, ухвалила «Статут Вільного економічного
співтовариства» [2, C.7].
Це був перший прецедент легалізації прагматичного, добровільного
товариства в Російській імперії, а майже сто наступних років громадські
організації в імперії легітимізувалися винятково за рескриптами імператорів.
Процес роздержавлення громадського життя ледь почався, як на
незміцнілий «третій сектор» 1 серпня 1822 р. упав указ Олександра I
«О уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ». (Монарший
гнів викликала активність «вільних мулярів», котрі організували понад два
десятки лож у губернських містах). Не зважаючи на переслідування й
жорсткі юридичні обмеження, «третій сектор» у першій половині XIX ст. в
імперії розширювався, чому активно сприяли прагматичні тенденції.
На теренах України громадські організації почали активно розвиватися
лише у XIX столітті. Створюється Кирило – Мефодіївське братство,
Харківсько – Київське товариство, Малоросійська громада у Київському
університеті, а також подібні українофільські гуртки у Харкові, Полтаві.
Таємні самоосвітні гуртки, що спочатку називалися громадами, а пізніше
кружками активно діяли з 1860-х в Галичині. Вони набрали такого широкого
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розмаху, що наприкінці століття не було жодної середньої школи, в якій не
існував би український гурток [3, C.12]
Масовими стали студентські об’єднання, особливо так звані
«земляцтва». Серед політичних лідерів того часу важко було знайти таких,
хто не був би членом студентської громади, що стали своєрідним
будівельним матеріалом для українських політичних організацій, згідно з
дією політичного прагматизму.
Кирило – Мефодіївське братство, яке декларувало самодержавство Бога
і народоправство, ідейно належить до тієї революційно – демократичної
організації, що увійшла в історію під назвою «Молода Європа», об’єднавши
«Молоду Італію». «Молоду Польщу», «Молоду Францію» і «Молоду
Німеччину», Розгром Кирило – Мефодіївського братства мав дуже тяжкі
наслідки для подальшого розвитку українського відродження. Великі
здібності та широка популярність головних членів товариства, таких як
М. Костомаров, М. Куліш, Т. Шевченко, давали всі підстави для того, щоб
ця організація стала основою для подальшого прагматичного розвитку
українського національно – політичного руху.
Про цей період Д. Антонович писав: «Після 40-х років, після Кирило –
Мефодіївського братства, що мало певну політичну програму , до
дев’яностих років пройшло півстоліття. За ці півстоліття український рух і
українська громада постійно і досить систематично розгублювали свої
політичні прикмети та сходили на культурницький шлях, поступово
обертали національно – політичний рух у культурну течію або в
літературний напрямок» [4, C.54]. Це був прояв жорсткого прагматизму.
З кінця XIX століття розпочинається другий період прагматичного
розвитку громадських організації в Україні – період їхнього становлення,
що продовжувався до середини 20-х років XX ст. в Радянській Україні, та до
кінця 30-х років XX століття – на Західній Україні. Для цього періоду
головним було те, що найбільш розвиненою в громадських організаціях
була організаційно – інституційна підсистема. Основну роль в ній
продовжували відігравати громадські структури.
В останні чверті XIX – XX ст. формування недержавних структур стає
масовим явищем. Наприклад, якщо в 1901 р. в Києві діяло близько 20
профспілок, то до 1906 р. – уже понад 100. До того часу «третій сектор» в
Україні становив собою надзвичайний феномен соціальної творчості. У
селах і повітах створювалися громадські клуби, каси взаємодопомоги,
спілки споживачів, кредитні товариства. Відкривалися краєзнавчі
товариства, артистичні, музичні, драматичні гуртки, анімаційні театри.
Засновувалися ліги рівноправності жінок, товариства тверезості, гуртки
вегетаріанців, есперантистів, комітет народних читань, трудові братерства.
Діяли інженерні, філологічні, географічні, історичні товариства. Тільки
математичних товариств на межі XIX – XX ст. в Україні діяло 180. Були й
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зовсім екзотичні структури: наприкінці XIX ст. в Києві діяли: товариство
інтелігентних професій, товариство любителів народних розваг, товариство
любителів мініатюрних видань тощо. Так прокладали собі шлях прагматичні
тенденції в суспільно – політичному житті України.
Державна влада через силові відомства намагається керувати
процесами в «третьому секторі», робилася спроба встановити тотальний
поліційний контроль, а у 1906 році виходять «Височайше затверджені
Тимчасові правила про товариства та спілки». Було створено нову
інституцію – губернські «Присутствія» у справах спілок і товариств.
Встановлено порядок гласного слухання при затвердженні статуту в
«Присутствії». В держустановах заборонялося створювати політичні
організації, а профспілкам не дозволялося втручатися в політику.
Однак, при всіх обмеженнях і застереженнях, це було кроком вперед. У
травні – лише 1906 р. «Присутствія» затверджують тисячі статутів
громадських організацій. (До речі, першим у Києві самодіяльним
товариством, офіційно зареєстрованим після набрання чинності
«Правилами», було «Товариство Просвіта» в Києві в пам’ять Т. Шевченка.
Статут його затверджено 26 травня 1906 р. і внесена до реєстру
«Присутствія» за №1) Громадські організації стрімко захоплюють різні
сектори суспільного життя.
Це десятиліття стало суперечливою добою бурхливого науково –
творчого й соціально – політичного підприємництва. Формувалися
пролетарські політичні організації, засновувалися буржуазно – монархічні
партії. У діяльність культосвітніх організацій приносяться ідеї
національного самовизначення, боротьби з тотальною русифікацією. У
1905-1908 рр. легалізується низка націонал – патріотичних партій, а в
повітових центрах і в селах відкривається 117 відділень «Спілки
російського народу». Настає «повінь» багатопартійності. Лише в Україні
за останні 25 передреволюційних років виникло 104 політичних партій. До
1905 р. діяла 31 партія, в 1905-му виникає ще 19 – від Партії сіоністів –
соціалістів до Спілки автономістів – федералістів. У наступні роки – 54
нові партії. В архівах України, Росії, Молдови є документальні свідчення
про 2643 громадські організації, що діяли в Україні, починаючи з 40-х
років XIX ст. до кінця 1916р. Профіль їхньої діяльності такий: 425 –
благодійних, 92 – релігійні, 473 – соціальної взаємодопомоги, 238 –
культурно-дозвільних, 213 – національно-просвітницьких, 498 – професійних,
82 – науково-технічні, революційно-демократичних, 179 – монархічних, 69 –
спортивних [5, C.78].
Отже, процес розвитку громадських організацій в Україні є складним,
прагматично – суперечливим і залежним від політики держави, він став
важливим чинником становлення громадянського суспільства та
формування демократичної правової держави.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СИСТЕМИ ДІЛОВОДСТВА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Важливою складовою діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування є належна організація системи діловодства, яка охоплює
питання роботи з документами при виконанні управлінських функцій і
включає всі види робіт з оформлення, виготовлення документів, оброблення
вхідних та вихідних документів, контролю за їх виконанням, зберігання
тощо. Інформаційно-документаційне забезпечення управління, побудоване
на основі традиційних методів складання, опрацювання, зберігання та
пошуку значних обсягів документації, характеризується підвищеною
трудомісткістю. Тому для органів державної влади та місцевого
самоврядування життєво необхідним, і тут ми цілком погоджуємося з
думкою І. Петрової, є упровадження систем електронного документообігу,
методів інформаційного забезпечення керування, моніторингу документних
потоків в установі тощо [1, с.3]. Окрім того, на процеси, що охоплюються
поняттям діловодства, впливає застосування інформаційно-комунікаційних
технологій в усіх сферах життєдіяльності сучасного суспільства та новітніх
методів інформаційно-документаційного забезпечення управління.
Варто зазначити, що в органах державної влади та місцевого
самоврядування як типова, так і профільна документація представлені
переважно загальними видами управлінських документів. Відтак ефективне
використання інформаційних технологій уможливлює якісне впорядкування
усієї вхідної та вихідної інформації, носіями якої є електронні документи.
Значну роль у справі оптимізації документаційних процесів у межах країни
відіграє єдина державна система документообігу – науково впорядкований
комплекс правил, нормативів та рекомендацій щодо ведення діловодства,
починаючи з надходження або створення документа й до передачі його до
архіву, застосування норм національного стандарту ДСТУ 4423:2005
«Інформація та документація. Керування документацій ними процесами» [2]
та Наказу Міністерства юстиції України «Порядок роботи з електронними
документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне
зберігання» від 11.11.2014 р. № 1886/5 [3]. Зокрема, вищезазначений Наказ
224

встановлює загальні вимоги щодо впровадження електронного
документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису,
організації роботи з електронними документами у діловодстві в органах
державної влади та місцевого самоврядування.
Центральні і місцеві органи виконавчої влади, їх структурні підрозділи
під час документування управлінської інформації та виконання дій з
електронними документами керуються низкою чинних нормативно-правових
актів: «Типовим порядком здійснення електронного документообігу в органах
виконавчої влади» [4], «Про електронний обмін службовими документами в
органах виконавчої влади» [5], «Типовою інструкцією з діловодства у
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади» [6] та ін.
Застосування сучасних інформаційних технологій забезпечує
можливість створення документів на електронних та паперових носіях
інформації під час документування управлінської інформації в установі, їх
опрацювання і користування ними. Тобто надає можливість організації
реалізувати всі етапи документообігу, а також оперативно зберігати
документи у тій системі, в якій вони були створені. Питання вибору
технологій та реалізації процесів документування вирішуються під час
розроблення технічного завдання на створення конкретної інформаційноаналітичної системи (далі – ІАС) або її модернізації. Захист інформації в
ІАС установи забезпечується Законом України «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах» [7] та іншими нормативноправовими актами у сфері захисту інформації.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження
автоматизованих систем управління вимагали уніфікації документів як за
формою, так і за послідовністю розташування у них інформації, що
спонукало до розробки уніфікованих систем документації, які містять
інформацію, необхідну для використання у певній сфері діяльності.
Створення загальнодержавних уніфікованих систем документації поставило
на порядок денний завдання розробки державних стандартів для кожної
системи та єдиних уніфікованих форм докуменів, що використовуються в
управлінні на різних рівнях. Уніфіковані форми документів проектуються на
основі ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядної
документації. Вимоги до оформлення документів» [8]. У формулярі-зразку,
який складається для сукупності документів, об’єднаних за їх
функціональним призначенням і рівнем користування (загальнодержавних,
галузевих та ін.), встановлюються формати, розміри полів документів,
вимоги щодо побудови конструкційної сітки, розташування реквізитів.
На думку українських дослідників, використання стандартів під час
електронного документування забезпечує юридичну силу документів,
сприяє їхньому оперативному виконанню з наступним використанням у
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довідкових, наукових та будь-яких інших цілях, створює передумови для
автоматизованого оброблення інформації, що в них міститься, оперативного
її пошуку, скорочення затрат праці та коштів на документування й
опрацювання документів.
Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування нині
спрямо¬вується на створення системи електронних інформаційних ресурсів.
Структурні
підрозділи
установ,
відповідальні
за
діловодство,
використовують у роботі нові технологічні засоби документування,
опрацювання та передавання задокументованої інформації, насамперед
через спеціальні інформаційно-комунікаційні системи та Інтернет
(електронна пошта, веб-сайти тощо). Завдяки цьому взаємодія органів
державної влади, місцевого самоврядування з громадянами стає більш
зручною та ефективною на відміну від традиційних засобів спілкування
(особистих прийомів, листування, телефонних переговорів тощо).
Так, наприклад, служби діловодства органів державної влади та
місцевого самоврядування м. Києва опрацьовують документи в інформаційнотелекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної
громади міста Києва», запровадженої Розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 28.12.2012 р. №2368 [9], а також у системі
електронного документообігу «АСКОД». Застосування ж інформаційних
технологій на державному рівні дозволило створити в Україні єдину
інформаційно-аналітичну систему соціального захисту населення – ІАССЗН,
єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги –
ЄДАРП, централізований банк даних з проблем інвалідності – ЦБІ, єдину
інформаційну базу даних внутрішньо переміщених осіб та інші визначені
інформаційні системи та реєстри, тобто забезпечило підтримку єдиного
інформаційного і телекомунікаційного середовища у складі інформаційної
інфраструктури Міністерства соціальної політики та власного сегменту
локальної мережі.
Таким чином, ефективність функціонування систем діловодства в органах
державної влади та місцевого самоврядування залежить від якнайширшого
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для створення
спеціальних програмних комплексів та здійснення координації роботи як
окремих структурних підрозділів, так і окремих державних установ.
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BUILDING LIBRARY ELECTRONIC COLLECTIONS WITH
OMEKA SOFTWARE
Today, library institutions have an important task: to create a flexible system
of information resources management, to make informed decisions on their
formation and dynamic support; ensuring of information services in serviceoriented library systems.
According to G. Shamayeva, libraries have a lack of appropriate means and
resources for the processing and organization of access to information resources
of scientific and cultural content, and, consequently, the low quality and
efficiency of user information services in the virtual environment [1].
In foreign countries, during the past decades, intensive work on digitizing
and presenting in the electronic environment of historical and cultural heritage
objects: book collections, archival documents, museum artifacts, etc. continues.
The digitization processes began with the creation of electronic catalogs of
collections of the largest libraries, museums, archives, where bibliographic and
descriptive information performed only a presentation role. However, the task of
organizing "broad access" to funds, the need to ensure the physical preservation of
originals by creating their electronic copies, the emergence of state plans and
programs to transform the historical and cultural heritage into a digital format
quickly transformed digital projects into a separate self-sufficient direction of the
activities of these social institutions [2].
The purpose of the article is to define a service aimed at creating an
electronic library of multimedia documents, as well as the organization and
dissemination of scientific research.
It is believed that the set of basic features of the electronic library is:
computer equipment; software and algorithmic complex; digital ways of recording
and reproducing information; telecommunication technologies of online access to
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information resources [3]. In addition to electronic documents, the components of
electronic libraries are databases of knowledge, hyperlink subsystems, and other
electronic information resources [4].
The analysis of existing online tools that provides the processes for creating
an electronic library, has shown the benefits of Omeka software, which is
characterized by an open source web publishing platform. The software interface
is simple enough to easily manage the storage technologies of library, museum,
archival, scientific collections and electronic exhibitions and provides convenient
access to them for users. The testing of the software in the Web-based
environment demonstrates the ease of use of this software. This allows the library
specialist to independently create and administer an electronic library.
To create an electronic library based on Omeka it is enough just to download
the software to your own server, create your own profile, but it is possible to
upgrade the library on-line. The account interface contains a system for recording
space usage. If necessary, it is possible to switch from a free base plan to a tariff,
the maximum volume of which is 50 Gb. Files stored in the library should not
exceed a volume of 128 MB. The convenience of using a software product is
enhanced by the capability of assigning each document that is uploaded metadata
and the availability status – public or private.
This software product is based on the principles of the Dublin core, which is
very similar to the electronic archive on the platform Dspace. It has a simple and
informative interface, identical fields for entering metadata. Therefore, a library
specialist supporting the electronic archive can apply the acquired skills, avoiding
the emergence of technical and psychological barriers working with Omeka.
The external interface of the electronic library can be easily integrated with a
number of social platforms: Pinterest, Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, which
provides the ability to inform users of these communities about replenishing the database
of the electronic library with new documents. The functionality of the platform Omeka
includes uploading video files. In particular, the experiment showed that it is possible to
place the video clip in MP4 format with a size of 5.44 MB. As a lack of service can be
considered impossibility movie playback directly in the environment and the need to
download a file from the e-library on the working computer.
According to the Omeka-based site register (https://omeka.org/codex/Sites_
Using_Omeka), the geography of users who have already joined the use of this
software is very broad. In particular, the Omeka platform is successfully used by the
New York Public Library, the Newberry Science Library. Among the domestic
libraries that also use this software, is the Scientific Library of the National University
of Kyiv-Mohyla Academy, which developed the test version of the "Digital Library of
NaUKMA" based on Omeka, for displaying or downloading electronic exhibitions in
PDF format.
This gives reason to hope for a growing popularity of this software among
various library institutions. For example, the Library of the University of
Melbourne in 2016 has held a series of workshops for mastering the algorithms of
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working with this open source software for the creation of an electronic collection
of virtual exhibitions and the disclosure of library collections; the organization
and dissemination by scientists of their research.
The software developers understand the need for constant improvement, so
they do not stop at the achieved, but develop and offer users its new versions, like
the latest version 2.5, which has improved search capabilities, updated several
plugins, among which: Google Analytics, OAI-PMH Repository, HTML5 Media,
Omeka API Import, PDF Text.
Conclusions. Thus, we can be sure that Omeka is a service-oriented software
product that is convenient for the creation of multimedia electronic library,
electronic museum and archive collections. Despite its significant advantages, it
should be noted that there is a sufficiently significant disadvantage – limited
storage space for documents. Even in the paid version, the amount of space is
limited, which may not be sufficient to form electronic libraries with multimedia
content. And yet, as our research showed, despite of a wide range of alternative
free technical solutions to building virtual collections and databases that could
store a large amount of information, Omeka-based electronic library is well
featured in a number of settings.
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ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ
Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології порушують
цілісність соціально-демографічних, етнічних, релігійних, національних,
субкультурних соціальних груп. Вони руйнують процес ідентифікації в
рамках традиційних соціальних інститутів. Такій трансформації сприяє
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виникнення інформаційно-комунікативного середовища, що уможливлює
дистанційне спілкування учасників телекомунікаційної мережі в
необхідному інформаційному секторі. У суспільстві масово створюються
мережеві спільноти, або он-лайн спільноти, представники яких взаємодіють
переважно в глобальних комп’ютерних мережах, задовольняючи потребу не
лише в інформації, а й у комунікації.
Сьогодні вершиною віртуальних спільнот є соціальні мережі, що
об’єднують людей переважно за інтересами. Вони дозволяють користувачам
створювати свої профілі, в яких можна розміщувати фото, тексти, а також
будь-яку інформацію, що яскраво схарактеризує власника профайла;
приєднувати інших користувачів до своєї мережі, надсилати їм
повідомлення.
Мережеві спільноти, як правило, залучають представників
інформаційної групи вищого рівня, використовуючи різноманітні способи
встановлення соціальних контактів за допомогою інформаційнотелекомунікаційних технологій: соціальні мережі, віртуальні ігри,
професійні чи профільні чати й форуми, обговорення блогів та ін.
Різноманітність віртуальних об’єднань спонукало деяких дослідників
до висновку, що мережеві спільноти є альтернативою або навіть
наступниками традиційних спільнот; вони формуються у зв’язку з
необхідністю подолання складних соціальних ситуацій (наприклад,
територіальна віддаленість, проблеми фізичного здоров’я, соціальні або
політичні бар’єри).
Он-лайн спільноти різняться за принципами організації, технологіями,
розмірами, цілями, демографічними показниками. Вони можуть бути
створені в рамках державної програми, окремого фонду чи установи або
виникнути внаслідок добровільного об’єднання зацікавлених осіб.
Головними причинами їх успішного існування є повна свобода спілкування
й самовираження.
Ураховуючи способи формування контенту й цілі створення спільноти,
А. Л. Прочко виділяє такі їх моделі: 1) наукові групи – певний вид спільнот,
головною метою яких є обмін інформацією й вирішення поставлених
завдань; 2) товариства на сайтах, що поширюють інформацію. Це дискусійні
спільноти, за допомогою яких здійснюється обмін інформацією та її
обговорення; 3) товариства, що збирають і поширюють інформацію
(наприклад, Вікіпедія); 4) наукові організації – спільноти, які
використовують сайти як вид звітності про результати роботи або для
розміщення анонсів новин [1, с.313].
Умовами виникнення мережевих спільнот є такі можливості, надані
певним кібернетичним ресурсом (вузлом, порталом і т. п.) [2, с.252]:
1) різний ступінь ідентифікації індивіда чи групи; 2) механізм контролю
(морально-психологічного, юридичного чи політичного); 3) наявність певної
231

форми історії – фактора ідентифікації індивіда в межах спільної діяльності;
4) вплив членів спільноти на формування правил комунікації; 5) єдність
цілей і взаємної довіри.
Люди в таких спільнотах не прив’язані до конкретного місця, об’єднані
спільною ідеологією або цілями повсякденного життя. Постійний обмін
інформацією дозволяє учасникам мережевого спілкування сформувати
певний інформаційний тезаурус їхньої можливої спільної діяльності.
Водночас узгоджуються їх погляди на зміст такої діяльності, визначається
статусно-рольова позиція кожного члена в системі комунікацій мережевої
спільноти.
Основою он-лайн спільнот є різні чати. Первинна функція чату не
комунікативна чи ігрова, а побутова. Чат вважають реальним життям в
інакше організованому світі. Відвідувачі чату в ньому не спілкуються, а
живуть. Чат не обмежений у часі, він нескінченний [3, с.207]. У більшості
чатів люди присутні завжди. Оскільки користувачі живуть у різних часових
поясах, мають різний ритм життя, то комунікативна єдність не руйнується.
Мережева спільнота існує незалежно від її учасників. Щойно приєднавшись,
учасник потрапляє в певний фрагмент інформаційно-комунікативної мережі,
який буде існувати й після виходу цього учасника.
Становлення віртуального соціуму торкається всіх традиційно
сформованих просторів – морального, економічного, політичного, правового.
Головною особливістю мережевих співтовариств вважають їх
тимчасову нестабільність. Однією з причин такої нестабільності є
технологічна: саме інформаційно-комунікативне середовище щомиті змінює
свою структуру, оскільки з’являються і зникають інформаційні ресурси, а
отже, створюються і припиняють своє існування віртуальні спільноти,
змінюється напрямок руху інформаційних потоків. Інша причина
нестабільності мережевої спільноти криється в її вичерпаності, бо
спілкування в телекомунікаційній мережі надає людині обмежені
можливості самопрезентації. До того ж віртуальний соціум не отримує
викликів зовнішнього середовища, які б сприяли згуртованості всередині
групи, як це відбувається в реальному житті.
Великих стабільних мережевих співтовариств небагато, оскільки через
кількісне збільшення відвідувачів ресурсу існування його як однієї
соціальної групи неможливо. Виокремлюється багато груп, які спершу
мають спільні позиції, завдяки чому і вважають себе єдиним цілим. Однак
пізніше виникають внутрішні конфлікти, у результаті яких переможені
залишають соціум або він взагалі припиняє існування.
Як правило, мережеві спільноти не мають ієрархічної соціальної
структури. Привілейованим статусом користується засновник або власник
ресурсу. Однак привілейоване становище його соціального статусу в
мережевому соціумі зумовлено роллю, що покладена на нього цією
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спільнотою, – забезпечити комфортні умови всім учасникам і вилучити з
комунікативного простору порушників. З метою дотримання громадського
порядку он-лайн спільноти розробляють певні кодекси поведінки, в яких
визначені норми й правила, обов’язкові для всіх учасників комунікації.
Отже, у віртуальному соціумі відсутні сформовані інституційно
закріплені відносини. Механізм підтримки стабільності його існування
знаходиться в стадії формування. Інформаційно-комунікативне середовище
перебуває в стані постійної мережевої мобільності. Розосередженість
інформаційно-комунікативного середовища в просторі й часі, що зумовлює
розподіл соціуму без його функціональної диференціації й трансформації, є
способом підтримання відносної стійкості цілого, його відтворення в
ненапруженому, але звичному дієвому вигляді.
Однак не викликає сумнівів, що створення і функціонування
віртуальних спільнот, які долають географічні та міжкультурні кордони,
затребуване різними соціальними групами, які гостро відчувають потребу в
розширенні інформаційного поля для взаємодії та творчості,
цілеспрямованого проведення часу й комунікації.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
У сучасних умовах вихід українських підприємств на зовнішній ринок
потребує управління міжнародною конкурентоспроможністю, яке
характеризується високим рівнем складності та невизначеності. Покращення
управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств веде до
підвищення експортного потенціалу країни, що в свою чергу, дає змогу
забезпечити її сталий розвиток.
У зв’язку з активною діяльністю України з ЄС, українським
підприємствам висуваються жорсткі вимоги до діяльності в умовах
міжнародної конкуренції. Так як українські товари мають переважно
невисоку конкурентоспроможність, підприємствам слід шукати шляхи
модернізації виробництва, пошуку ринків збути, адаптація до потреб
зарубіжних споживачів. Якщо раніше вихід фірми на зовнішній ринок був
лише одним з етапів стратегічного плану розвитку, то зараз необхідність
забезпечення вимог міжнародної конкуренції є першочерговим завданням
для вітчизняних підприємств.
Вирішенню проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств
та їх виходу на зовнішні ринки присвячено багато наукових досліджень.
Серед них праці таких вчених як: Г.Л. Азоєв, І. Ансофф, Є.А. Бельтюков,
Й.С. Завадський, І.І. Дахно, І.З. Должанський, Т.М. Мельник, М. Портер,
І.Ю. Сіваченко, Г.В. Строкович, Г. Филюк, О.Г. Янковий та багато інших.
Вони значно розширили бачення особливостей управління міжнародною
конкурентоспроможність, проте деяким її аспектам все ж приділено
недостатньо уваги.
Посилення жорстких методів конкуренції, збільшення кількості гравців
в умовах ринкової економіки викликали об’єктивну потребу у розробці та
втіленні нових підходів до управління конкурентоспроможністю продукції
на українських підприємствах при виході на зарубіжні ринки.
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Система управління конкурентоспроможністю підприємства являє
собою багатокомпонентну та багатофункціональну систему, яка складається
з комплексу блоків, на яких відображається певні дії та заходи, реалізація
яких сприяє підвищенню конкурентних позицій підприємства.
Формування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства є
одним з найважливіших та найскладніших етапів стратегічного планування,
що призначене для взаємоузгодження маркетингових цілей підприємства з їх
можливостями та вимогами споживачів.
Стратегія конкурентоспроможності включає конкурентну, товарну,
маркетингову, виробничу та стратегію персоналу. Конкурентна стратегія
забезпечує підприємство конкурентними перевагами шляхом зниження
витрат. Товарна стратегія передбачає фасування товару для роздрібної
торгівлі. Виробнича стратегія передбачає розширення асортименту продукції
та диференціації виробництва. Маркетингова стратегія забезпечить поетапне
проникнення товару на ринок з поступовим підвищенням цін до ринкових.
Стратегія персоналу забезпечить підприємство новими фахівцями у сфері
маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності.
Формування
оптимальної
стратегії
управління
конкурентоспроможністю вимагає високої кваліфікації управлінців, що базується на
прогнозі основних напрямків діяльності підприємства, кон'юнктури
споживчого ринку та окремих його сегментів.
Для відповідності продукції світовим стандартам необхідно впровадити
та підтримувати систему менеджменту. Це дозволить підприємству
виходити на міжнародні ринки. Також проводити дослідження якості за
Європейськими стандартами.
Для забезпечення стабільного випуску продукції високої якості
необхідно: вирішити питання підвищення якості продукції та провести
глибокий аналіз роботи окремо кожної ланки з метою виявлення причин їх
незадовільної роботи; провести ремонт обладнання; автоматизувати
технологічні процеси; поновити застаріле обладнання.
Отже, для здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності
підприємству потрібен єдиний стратегічний план розвитку для забезпечення
досягнення конкурентних переваг. Вибір стратегії потребує комплексного та
системного підходу, тому для її розробки необхідно використовувати
збалансовану систему показників, яка допомагає у прийнятті стратегічних та
тактичних рішень та оптимізує використання внутрішніх ресурсів
підприємства для розвитку конкурентних переваг.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ.
СОЦІАЛЬНА РОЛЬ
У Законі України «Про споживче кредитування» зазначено, що іпотечне
та споживче кредитування сприяє подоланню суперечності поміж
поточними доходами і заощадженнями населення, з одного боку, та високою
вартістю житла – з іншого, яке є на сьогодні найдорожчим придбанням у
структурі витрат родини із середнім рівнем доходів [1]. Вирішення такого
економічного протиріччя може бути досягнуто шляхом створення
сприятливих умов для залучення ресурсів на ринок нерухомості з
фінансового ринку. Особливо актуально це питання стоїть перед молодими
людьми, яким відразу хотілося б мати власне житло та можливість його
обладнати; мати елементарні засоби для прийнятного проживання [2].
Закон України «Про іпотеку», гласить: іпотека – вид забезпечення
виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і
користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі
невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одер жати
задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед
іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому Законом [3].
Іпотечний кредит як і всі види споживчого кредиту має соціальний
характер, оскільки сприяє вирішенню соціальних проблем і підвищенню
загального добробуту населення.
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Цікавим є також те, що протягом періоду 2007–2016 років розмір
виданих довгострокових іпотечних кредитів коливався на рівні 97,9–
94,7%, тоді як кількість виданих короткотермінових кредитів зберігалась
на рівні 3–5%. Обґрунтовано це тим, що великий термін кредиту дає
можливість виплачувати великі суми порівняно невеликими щомісячними
платежами.
Основним способом державного стимулювання іпотечного кредитування
являється ряд програм запропонованих Державною іпотечною установою.
Проаналізуємо тенденції зміни в реалізації кредитних програм з
використанням державних коштів у період 2007-2016 років за допомогою
аналітичних даних Таблиці 1. Зазначимо, що в частині фінансово-кредитних
інструментів іпотечного кредитування діють наступні програми по
забезпеченню населення житлом за допомогою державної підтримки:
1. «Пільговий кредит на житло для молоді (1998 -2015рр.)». За період
дії програми виділено 861 357, 20 тис. грн., а планувалося – 2417 млн. грн., з
місцевих бюджетів – 393 889,80 тис. грн., що складає лише 45,7% всього
фінансування. У 2009 році та 2012 році переважало фінансування з місцевих
бюджетів. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування програми на 2013–
2017 рр. перевищують попередні майже втричі (5460 млн.грн, в тому числі з
державного бюджету – 3276 млн.грн., з місцевого бюджету – 1638 млн.грн.),
однак вже у 2013 році з молодими сім’ями укладено 407 пільгових
іпотечних кредитів на загальну суму 139,7 млн. грн. [4], що менше
запланованих обсягів і ставить під сумнів досягнення поставлених
результатів програми. Впродовж 2002–2012 років надано 7318 пільгових
довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Збудовано та введено
в експлуатацію протягом 2002–2011 років 648 будинків загальною кількістю
35170 квартир та загальною площею 2619,5 тис. кв. метрів, в результаті
отримали квартири 6735 молодих сімей.
2. «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних
банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла» діяла з 2003 року до 2009 року
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 853
за якою позичальник (молода сім’я) при сплаті банківського кредиту
отримує компенсацію у обсязі облікової ставки Національного банку
України.
На теперішній час нові угоди за даною програмою не укладаються.
Державний фонд супроводжує програму у режимі виконання зобов’язань до
2009 року [4].
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Таблиця 1 – Динаміка здійснення державних програм іпотечного кредитування
у період 2007-2016 років
Показники
2007
Програма
«Пільговий
кредит на житло для молоді
(1998 -2015)»:
Виділено з
Державного
бюджету
тис. грн.

2008

94273 76799

2009

0

2010

Період (роки)
2011 2012 2013

2014

36119 59999 24891 70600 24300

Разом,
2015 2016 тис.грн*

0

Виділено з місцевих бюджетів
51450 56538 34191 31102 40253 37735 35600 36600 64690
тис. грн.

Надано кредитів 632
486
127
242
340
194
407
253
231
Проінвестовано
44977 35225 9 323 17298 23338 13886 33100 21300 20100
житла кв.м.

-

861 357

-

393 889

-

10 450

-

730 279

Програма «Часткова компенсація

іпотечних
205
675
кредитів»
Кількість укладених угод, шт.
Обсяг банківських ресурсів, 47280 153052
тис.грн.

0

0

0

0

0

0

0

0

17 885

0

0

0

0

0

0

0

0

2040426

Фактично профі114243 103729 70000 117800 103339 91297 44988 44074 59816 61406 936 470
нансовано, грн.

Програма
«Будівництва
доступного
житла на 20102017 роки»
Загальна кількість введених
будинків
Загальна кількість квартир в
будинках
Загальна
площа будинків
(тис. кв. м.)

-

-

-

12

41

45

62

31

18

5

214

-

-

-

1126

5296

5113

7664

3331

2935 1400

26865

-

-

-

77,4

360,1 302,6 554,8 225,7 207,8 83,8

1812,2

*– вказана загальна кількість зазначених показників, протягом усього періоду
дії державних програм іпотечного кредитування
Джерело: складено автором на основі 4.
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3. «Будівництва доступного житла на 2010-2017 роки» Програма
пропонує здешевлення вартості іпотечних кредитів (відсоткова ставка 16%
(13%+3%). Тобто, громадянин, який став учасником програми, може
отримати іпотечний кредит в банківській установі, при сплаті відсотків за
яким йому реально треба буде платити 3% річних, решту компенсуватиме
держава [4].
У порівнянні із ринковими ставками за іпотечними кредитами, дана
програма є надзвичайно привабливою, однак, існують суттєві недоліки.
Наприклад, якщо у бюджеті держави не буде передбачено фінансування, як
нових пільгових кредитів, так і раніше виданих, то 13%, які має сплачувати
держава, буде зобов`язаний сплатити позичальник.
Тому, проаналізувавши розвиток програм Державної іпотечної
установи, метою яких є забезпечення населення доступним житлом, нажаль,
ми змушені зробити висновок, що в умовах обмеженості бюджетного
фінансування можливості її функціонування майже не використовуються.
Ще однією прогалиною вважаємо низьку швидкість руху черг для
отримання можливості скористатися переліченим спектром державних
програм кредитування. Отже, висловлюємо побажання розвитку державного
стимулювання іпотечного кредитування в напрямку зміни доступності її
використання різними категоріями населення України.
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SMART ECONOMY: ESSENCE, OBJECTIVES AND EXAMPLES
OF IMPLEMENTATION
Economic growth can only be qualitative or focused on issues of income,
health and education (basic needs), in situations that relate to wellbeing or
environmental compatibility. In these conditions, the development of the concept
of eco-sustainable efficient distribution becomes crucial because the
accomplishment of needs involves the production of goods, production interferes,
inevitably with the marginal allocation and distribution generated by the market
and / or the price dynamics, covered by the concept of "Smart economy". This
term brings together a number of features of the new economy in an innovative
sustainable and eco-economic approach: high productivity economy, global
economy growth, competition, economic progress, economic prosperity,
innovation, sustainable jobs, digital economy.
The transition from the old economy to the new economy is achieved by
identifying stages of incorporation in the economics epistemology of the
technology and innovation, phenomenology, of information and natural
environment complexity, which are essential for the comprehensive approach of
the concept of "Smart economy". It is the process by which the individual aims at
achieving freedoms caused by the accidental or voluntary choice of a way of life,
conditioned by the economic dimension in which the individual exists.
There is an opinion that the post-industrial economy is not a high degree of
development of economic science. Today, the Smart economy is starting to form
in the world, it is an evolutionarily next stage in the development of the concept
of economic knowledge founded on the integrated modernization and innovative
development of all sectors based on next generation technologies and the Smart
economy provides high added value, energy efficiency, the formation of a
protected environment and social stability.
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The defining characteristics of the concept of "Smart economy":
it is an evolutionary process: it is necessary to identify new qualitative
approaches of the concept of economic growth, focused on the quality of life and
on the standard of living, incorporating new variables of the development model:
basic needs, human capital, human rights, well-being, participation in community
life, fundamental freedoms of man: political, economic, social, cultural, dignity
and respect progress (technological progress, scientific research);
it is a dynamic process, adaptable to contextual situations in which the
individual and the community act in time and space;
it is a multidimensional concept, characterized by three interrelated
dimensions: economic (endowment with economic resources that allows one
obtain a certain income necessary to achieve a certain standard of living
considered optimal), social (achievement of optimal health and education
parameters that allow one assign the qualitative character of development and
achieve a state of security, physical and material) and psycho-motivational
(establishing subjective arguments, corresponding to the inner structure of the
individual regarding personal development in the context of the evolution of
knowledge, society and the economy);
foundation is represented by a set of moral, cultural, traditional, political,
democratic, leisure precepts;
aims at the individual: one of the distinguishing features of this new concept
is that it continuously improves the quality of people’s life, the living conditions,
the creative side of the individual and the community by continuously adapting
and correcting social and economic and environment policies, both at community
level and at national, regional and global levels;
it is a process of effective allocation of economic resources: monitors the
process by which wealth is created in the economy, as well as the way in which it
is distributed in terms of the individual and the community, in order to reduce
social phenomena such as: poverty, hunger, discrimination, inequality of
opportunity, gender inequality, infant mortality, illiteracy, or violence – or
economic: unemployment, ensuring decent working conditions, access to health
insurance schemes, education, labor and social protection;
it is a process of choice / decision of the individual on the way in which to
use the income to ensure the well-being, on the one hand, and on the way of
establishing an hierarchy of the qualitative variables (freedoms, rights) in a
system of preferences based on utilities (capabilities and functioning).
Also Smart economy includes the main components:
1) educated workers;
2) effective enterprise culture;
3) the developed infrastructure with wide introduction of the latest
technologies and networks;
4) low costs of production;
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5) introduction of the principles of "green economy";
6) ensuring social protection of the population.
In some countries state programs of creation of Smart economy are developed
(Ireland, the Netherlands, Korea, Singapore, etc.). In Ireland, for example, the
attention is focused on creation of the scientific research system corresponding to
world to level, ensuring economic growth by means of innovations and introduction
of scientific developments, increase in competitiveness of the country, development
of the "green" sector of economy on the basis of transition from carbon power to
alternative renewed a source. Problems of active attraction of scientific ideas and a
know-how, their protection and commercialization, creation of an innovative
ecosystem and social security of the population are also included. For achievement
of these purposes the task is set of increase in the volumes of investment into
scientific research, formations of the first-class business infrastructure, wide use of
the human and intellectual capital in production of value added, innovative goods
and services. At the same time in the state program of Ireland the attention is given
for the development of the "green economy" promoting preservation and
environment protection, creation of new jobs on this direction and to formation of a
special environment of "green collars" [1,4].
Singapore has declared five strategy of transition to Smart economy, it lead to
diversification of power sources, improvement of infrastructure, increase in energy
efficiency, active development of "green economy", ensuring adequate pricing in
the energy market. So, improvement of infrastructure assumes creation of Smart
(intellectual) power supply system allowing households to choose suppliers of the
electric power and also to use clever devices at electricity consumption.
Smart economy is a new stage of development of economic knowledge,
based on widespread introduction of the latest technologies. Unlike post-industrial
system, the concept of Smart is focused not only on intellectualization of
production activity, but also on continuous education of the population for the
purpose of training of highly skilled workers according to requirements of the
market on condition of respect for the principles of "green economy" and social
protection of the population.
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ОСОБЛИВОСТІ НАФТА ЯК ПРОВІДНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ УГОДИ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ
ГАТТ/СОТ
Найбільш розвиненим регіональним інтеграційним угрупованням на
американському континенті є Північноамериканська зона вільної торгівлі
(НАФТА), утворена в січні 1994 року між США, Канадою і Мексикою.
НАФТА наразі є найбільшою в світі регіональною зоною вільної торгівлі.
Угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі містить комплекс
домовленостей, що розповсюджуються крім торгівлі на сферу послуг і
інвестицій, і об'єднує дві розвинені країни та одну країну, що розвивається.
Створення зони вільної торгівлі на північноамериканському регіоні
було обумовлено рядом факторів:
– географічна близькість країн-учасниць і елементи взаємодоповнюваності структур національних економік;
– тісні торгові зв'язки між країнами і виробничою кооперацією;
– наявність мережі підконтрольних підприємств американських ТНК у
Канаді та Мексиці і Канадських ТНК в США;
– посилення позицій ЄС, Японії і нових індустріальних країн на
світовому ринку [1].
Структура північноамериканського інтеграційного комплексу має свої
особливості у порівнянні з європейською моделлю інтеграції. Головна
відмінність – асиметричність економічної залежності США, Канади і
Мексики. Взаємодія господарських структур Мексики і Канади далеко
поступається за глибиною і масштабами канадсько-американської та
мексикансько-американського інтегрованості. Канада і Мексика є
конкурентами на американському ринку товарів і робочої сили,
суперниками по залученню капіталу і технологій американських корпорацій,
ніж партнерами по інтеграційному процесу.
Друга особливість північноамериканської економічної угруповання
полягає в тому, що її учасники знаходяться в різних стартових умовах. Якщо
Канаді за останнє десятиліття вдалося наблизитися за основними
економічними макропоказниками (обсягом ВВП на душу населення,
продуктивності праці) до США, то Мексика, довгі роки перебувала на
положенні економічно відсталої держави з великою зовнішньою
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заборгованістю та наразі помітно відстає від цих країн за базовими
показниками.
Слід відзначити, що створення у 1994 р. НАФТА відображає новий етап
у теорії і практиці інтеграції. Вперше держава «третього світу» добровільно
об'єдналася з двома високорозвиненими країнами. Однак своєрідно протікає
і регіональний інтеграційний процес між США і Канадою. Перш за все,
інтеграція у Північній Америці розвивається на приватно-корпоративної
основі, у той час як у Західній Європі це розвиток базується на державнокорпоративної основі, шляхом створення наднаціональних інституцій.
Базисом такої специфіки у Північній Америці є високий рівень
взаємоперетину і взаємопроникнення капіталів двох країн, які інтегрують
дві національні економіки в єдиний народногосподарський комплекс. У
Північній Америці давно існує вільний режим руху капіталів між двома
країнами, вільна міграція населення – робочої сили. Оскільки характер та
напрямки інтеграції з самого початку визначали потужні американські
корпорації та їх канадські філії, що перетворилися у післявоєнні десятиліття
на ТНК, вони цілком обходилися без складного і громіздкого
наднаціонального механізму, що регулює інтеграційний процес. Переважна
роль ТНК в континентальній економічної інтеграції незаперечна, як і
очевидний виграш від цього великого бізнесу США.
Основні положення угоди про створення НАФТА включають:
– скасування митних зборів на товари, якими торгують між собою
США, Канада, Мексика;
– захист північноамериканського ринку від експансії азіатських і
європейських компаній, які намагаються уникнути американських мит
шляхом реекспорту своїх товарів у США через Мексику;
– зняття заборони на капіталовкладення і конкуренцію американських і
канадських компаній в банківському і страховому справі в Мексиці;
– створення тристоронніх груп для вирішення проблем, пов'язаних з
охороною навколишнього середовища [1].
Наразі американські економісти моделюють створення самодостатнього
панамериканського торгового блоку протяжністю від Аляски до Вогняної
Землі. Інтерес до Латинської Америки підкріплює та обставина, що саме
країни в Південній півкулі демонструють найвищі темпи економічного
зростання. Експансія в південному напрямку зовсім не означає зниження
активності США на інших ринках.
Загальна площа країн ЄС становить близько 21,58 млн. кв. км, тобто
14,5% поверхні суші Землі, а населення – більше 472 млн. чоловік, тобто
6,4% світового населення. У 2016 р. загальний номінальний ВВП склав
20,73 трлн. дол. США, за паритетом купівельної спроможності – 21,9 трлн.
дол. США. У середньому у 2006-2016 рр. ВВП зростав на 1,84% щорічно, у
2016 році – 2%. Найбільше зростання у 2016 р. продемонстрували такі
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країни, як США (2,59%) та Мексика (2,45%). Найбільшою економікою
НАФТА. ВВП на душу населення, станом на 2016 р., склав у номінальному
вираженні – 36145 дол. США, за паритетом купівельної спроможності –
43000 дол. США [2]. Найвищі показники ВВП на душу населення, станом на
2016 рік, у США. ВВП на душу населення Мексики та США відрізняється у
6,2 рази, що негативно позначається на поглибленні інтеграції у регіоні.
У 2016 році експорт товарів країн НАФТА разом не змінився, а імпорт
товарів зменшився на 0,14 млрд. дол. США до 3,16 млрд. дол. США, тому
сальдо торговельного балансу ЄС залишилося позитивним і склало 0,87
млрд дол. США [2]. Найбільша частка в обсязі експорту товарів країн
НАФТА припадає на США (65,53%), найменша – на Мексику. Найбільша
частка в імпорті товарів країн ЄС припадає на США (73,34%), найменша –
на Мексику. У товарній структурі експорту країн НАФТА протягом
останніх десяти років переважають промислові продукти. Їх частка сягає
більше 75%. За період з 2005 по 2015 рік структура експорту країн ЄС
суттєво не змінилася. У структурі експорту продовольчих товарів
переважають такі групи, як машини та транспортне обладнання – 60%
загального обсягу. У товарній структурі імпорту країн НАФТА протягом
останніх десяти років переважають також промислові продукти. Їх частка
сягає 82%. За період з 2005 по 2015 рік їх частка збільшилася на 6%. У
структурі імпорту продовольчих товарів переважають такі групи, як машини
та транспортне обладнання – 55% загального обсягу.
У 2015 році експорт послуг країн НАФТА разом зменшився на 0,1 млрд
дол. США і склав 0,79 млрд. дол. США, а імпорт послуг зменшився не
змінився, тому сальдо торговельного балансу НАФТА є позитивним і
складає 280 млн дол. США. З вірогідністю у 85% у наступні три роки сальдо
залишиться позитивним. Найбільша частка в обсязі експорту послуг країн
НАФТА, станом на 2015 рік, припадає на США (87,5%), найменша – на
Мексику (2,9%). У структурі експорту послуг країн НАФТА, станом на 2015
рік, переважають туристичні послуги (34%) та плата за користування
інтелектуальною власністю (21%). За період з 2005 по 2015 рік структура
експорту країн НАФТА суттєво не змінилася. У структурі імпорту послуг
країн НАФТА, станом на 2015 рік, переважають туристичні та транспортні
послуги. Їх частка разом сягає 96%.
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CONTRACEPTION IN THE CONTEXT OF STEREOTYPES
IN UKRAINIAN SOCIETY
Formation of the pregnancy prevention practices in different historical
periods and in different cultural traditions encountered obstacles and
complications, which is connected both with religious beliefs and with legal
issues. Gradually, depending on the level of awareness, social groups create
certain stereotypes about the means of contraception, its impact on the person’s
sexual life, demographic policy of the state and the world as a whole. There is a
logical question about the nature of certain stereotypes about contraception and
the depth of person’s perception about them.
In the scientific discourse stereotypes are considered in the following
dimensions: O. Blinova (influence of social stereotypes on worldview
orientations), H. Berulava (personally determined, undifferentiated, integrative
representation of the subject), O. Leontiev (construction in the individual
consciousness of a multidimensional image of the world), B. Ananiev,
F.Vasilyuk, V.Petrenko (through the prism of the category “image of the world”),
N. Averyanova (gender stereotyping on the basis of sexist settings), A. Kravchuk
(myths and facts about LGBT – homosexuals, transgender, intersexual), etc.
The issues of contraception are studied among the representatives of the
medical profession, mainly scientists-gynecologists, sexologists, sexopathologists,
venereologists, etc.: T.Galina (contraception as an investment in reproductive welfare),
S. Tsurkan (as a strategy of population prevention from congenital malformations
and precocious preparation of married couples; as a general program for primary
prevention of prenatal pathology), I. Vovk (contraception for sexually active people
under the age of 18), etc. The issue of the influence of youth’s stereotypes about
certain methods of contraception remains insufficiently researched.
The purpose of the work is to analyze certain stereotypes about some
methods of contraception common among Ukrainian youth.
Research methods: analytical, pilot survey, experiment, systematic, search
activity, comparative, etc. We conducted a pilot survey of representatives of both
sexes in the Internet social networks of both experimental (students of the first
year of studying in the O. Bogomolets NMU – 100 people, equal to 100% of
respondents) and the control group (different age categories of users of social
networks, namely teenagers, youth, middle-aged people and pensioners – 400
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people, equal to 100% of respondents). The error in responses was not calculated
because of impossibility of establishing the index of the aggregate.
A stereotype is a form of social and individual consciousness and behavior, in
which a patterned way of dealing with something (events, phenomena, situations,
object, etc.) appears, the formation of which is preceded by a lack of personal
experience (someone said – I believed). W. Lippman called stereotypes
inappropriate images of objective reality, as well as projection of someone’s feeling
and values [3]. According to O. Samkova, the stereotype divides the world into two
categories – the “familiar”, which is associated with the concept of “good” and the
“unfamiliar”, which equals to the concept of “bad” [2, p.68]. Within our study we
understood contraception as a generally accepted definition – methods for
preventing unwanted pregnancy, i.e. use of various methods that prevent pregnancy.
Nowadays, scientists classify the contraception in the following way: hormonal,
barrier, physiological (natural), surgical, postcoital (emergency).
In Ukraine physicians admit that barrier contraception methods are used by
the youth first of all. Therefore, we were interested in stereotypes that are
cultivated among young people, associated with the use of these methods. As a
result of the oral survey of students of the first year of studying in the
O.O. Bogomolets NMU, we have identified two vectors for the formation of
stereotypes among Ukrainian youth regarding contraception: what and how can be
used as contraception means among the folk methods; drawbacks of official
contraception generate myths about complications and side effects.
I. Vovk classifies contraception for teenagers as follows: desirable, applied,
less popular, used in extreme cases. Describing the condom as the best barrier
means, doctor of medicine nevertheless distinguishes its disadvantages:
discomfort, allergic reactions, dependence on the partner, insufficient reliability
[1, p.77]. Information about discomfort when using a condom generates the idea
of reducing the sensation dynamics during the intercourse.
In particular, some gynecologists believe that sensitivity – is a subjective notion,
which is purely psychological. For example, if a man is convinced that condom will
prevent him from enjoying sex, it will happen (Oksana Morozova, et al.). According
to the urologists, having felt several times inconvenient and, apparently, not reaching
orgasm, a man may begin to fear condoms and, as a result, an erection may be lost
when it is used (Oleksandr Belov, et al.).
On the one hand, it seems logical that the barrier between receptors in tactile
perception will provide a feeling of lowering sensitivity. On the other hand,
surgical gloves do not prevent physicians even from microsurgical intervention.
In order to study the male barrier contraception and its possible effect on sensitivity
and sensation, we conducted an experiment with surgical gloves: volunteers, using
different size gloves of thin latex, with their eyes closed should have guessed the
proposed objects (threads of different sizes, a ribbon of paper and a fabric ribbon) only
due to the sensation of the fingers. As a result, it was found that latex gloves almost do
not affect the decrease in sensitivity of finger receptors.
247

Instead, the results of an anonymous online survey conducted in the social
networks within the experimental group of people about “the effect of barrier
contraceptives on their sexual sensitivity” prove that teenagers have significantly
developed sensitivity, which is why the difference between the senses “with” and
“without” a condom varies considerably. Respondents mostly told about the
decrease in sensitivity of women (23%), as well as 16% of men were not satisfied
with the impact of this barrier contraception and considered it ineffective in use.
10% of all respondents from the experimental group are women who do not feel the
difference, only 2% of the men complained about the deterioration of sensitivity.
Comparing with the control group, we can confirm that teenagers’ sexual
sensitivity is significantly higher than people over the age of 20. Just 13% of
surveyed men and 2% of women notice the difference between sensitivity during
traditional intercourse and when using the given contraception method.
The experiment and survey in both the experimental and the control groups
that we have conducted, showed that the issue of reducing feeling when using such
a barrier contraception method as a condom is either a problem of psychological
approach, or a stereotype created by information about the side effect of discomfort.
The issue of regulation of youth behavior on the way to overcome the
stereotypes influence on contraception use needs further research.
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КОМПЕТЕНТНОСНИЙ ПЕРІОД У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Зазначимо, що новим поворотом у дослідженні формування
професійної мобільності майбутнього вчителя фізичної культури, його
конкурентоздатності, забезпечення вирішення нових оздоровчих, освітніх та
виховних завдань став компетентнісний період, який досить широко
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обговорюється у фізичному вихованні протягом останніх 10-15 років, як
«компетентнісно-орієнтована» і «мобільна» вища освіта. Компетентносний
підхід сьогодні тісно пов’язаний із формування мобільних освітніх цілей, і
як слушно зазначає О.Овчарук, «це відбувається не на рівні держав, а на
міждержавному, міжнаціональному рівнях, коли основні пріоритети й цілі
освіти проголошуються в міжнародних конвенціях та документах і є
стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти. Саме тому, на думку
автора, важливим нині є «не тільки вміння оперувати власними знаннями, а
й бути компетентним, готовим змінюватись та пристосовуватись до нових
потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти,
швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя» [3, с.6].
В Національному освітньому глосарії вищої освіти (2014), заснованого
на дослідженнях (Research-based higher education), розглядається поняття
«компетентнісний підхід» (Competence-based approach)», як «підхід до
визначення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах
компетентностей» [1, с.28].
У тлумачному словнику української мови (за ред. Д.Г. Гринчишина)
подано таке пояснення: «компетентний – обізнаний у певній галузі,
знаючий; який за своїми знаннями або повноваженнями має право робити,
вирішувати що-небудь»; той, хто «має достатні знання в якій-небудь галузі,
з чим-небудь добре обізнаний; ґрунтується на знанні, кваліфікований» [4,
с.115].
Потрібно зазначити, що один із розробників компетентнісного підходу
Г. Халаж (G. Halasz) ілюструє його, як відповідь на запити Європи,
збереження демократичного відкритого суспільства, мультилінгвізм,
мультикультура, нові вимоги ринку праці, розвиток комплексних організацій,
мобільність, економічні зміни тощо. Заслуговує на увагу і думка В.В. Третько
вважає, що «досвід європейських країн, показав, що впровадження
компетентнісного підходу виправдовує очікування студентів і роботодавців у
тому, що випускники, які готові до розв’язання професійних задач, більш
мобільні, швидко адаптуються до змін професійного середовища, ефективно
справляються з функціями професійної діяльності» [5, с.350].
Водночас Олена Новак висловлює побоювання, що «компетентнісний
період в освіті має широку амплітуду висловлювань як на його користь, так і
щодо його неприйняття…» [2 c.110]. Утім переважна більшість іноземних
дослідників вважає, що він найбільш глибоко відображає модернізаційні
процеси, що нині мають місце в усіх країнах Європи (Cl.Beelisle, M.Linard,
B.Rey, L.Turkal, N.Guignon, M.Joras та ін.).
Потрібно також зазначити, що у вітчизняних дисертаційних
дослідженнях компетентнісний період у вищій професійній освіті
характеризується ще і в контексті декількох інших, зокрема, у межах
«компетентнісно-орієнтованого підходу» та «компетентнісно-орієнтованого
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підходу у вищий професійній освіті». Такі дефініції підходів пов’язують з
появою інновацій в освіті, які вивчають різноманітні міжнародні організації:
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Програма розвитку ООН (ПРООН), Рада Європи,
Міжнародний Департамент Стандартів, Організація Європейського
Співробітництва та Розвитку тощо.
Відзначимо також, що важливим джерелом, що відображає науковий
інтерес, при вивченні впливу компетентніно-орієнтованого підходу на процес
формування мобільності є «результати навчання» майбутніх учителів фізичної
культури та формування їхнього інноваційного типу мислення.
По-перше, результати навчання тісно пов’язаний з рівнем навчання.
Наприклад: знання, уміння і навички, отримані майбутніми вчителями
фізичної культури на першому курсі, повинно відрізнятися від другого,
третього та четвертого курсів чи бакалаврської програми загалом. Все це
ставить нас перед фактом запровадження певної класифікації щодо рівня
формування професійної мобільності та шкали її вимірювання в умовах ВНЗ.
По-друге, формування професійної мобільності майбутніх учителів
фізичної культури ми пов’язуємо із формуванням вчителя з новим типом
мислення і інтелекту. Для успішного впровадження цієї теорії дуже влучним
буде використання пірамідальної схеми таксономії Бенджаміна Самуеля
Блума (від грец. táxis – розміщення, стрій, порядок і nómos – закон) – теорія
класифікації і систематизації областей із складноорганізованою діяльністю).
Це модель шестирівневого опису мислення в сфері пізнання: знання,
розуміння, застосування, аналіз, синтез оцінка).
Запровадження таких технологій розпочалося ще у 60-і роки ХХ
століття. В зарубіжній теорії воно пов’язано з прізвищами Б. Блума,
Д. Хамбліна, Д. Брунера, Дж. Керола, а в український науці А. Алексюка,
Ю. Баранського, О.Б. Черних, Ю.О. Черних та ін. Всі зазначені науковці
відзначають простоту «блумівської теорії», завдяки якої, як вважає
В.В. Школяренко можна добитися «…високого рівня підготовленості
випускників, їх уміння використовувати знання на практиці» [6, с.236].
Отже, з безлічі критеріїв формування професійної мобільності майбутніх
учителів фізичної культури спробуємо виокремити декілька і застосувати до
них для прикладу таксономію Блума.
1) Критерій прояву особистісної мобільності.
Знання: основних категорії, функції та завдань теорії і методики
фізичного виховання у поєднанні з окремими фаховими методиками;
методологічних засад педагогіки, психології спорту, фізіології людини;
сутності процесів навчання, тренування, оздоровлення, освіти, виховання,
розвитку і формування особистості; принципів фізичного виховання; засобів
і методів фізичного виховання; принципів організації урочних та позаурочних
форм занять фізичними вправами з учнями різного шкільного віку; проблем
розбудови національної системи фізичного виховання в незалежній Україні.
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Розуміння: сутності теорії і методики фізичного виховання та її зв’язок
з окремими фаховими методиками; сутності і закономірності розвитку
особистості, її анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості;
впливу фізичних вправ на організм людей різного віку.
Застосування умінь: визначати конкретні завдання навчально-виховного
та оздоровчого впливу фізичного виховання, виходячи із загальної мети
національної системи фізичного виховання; ідентифікувати педагогічні
явища, процеси, системи, ситуації, задачі фізичного виховання; розуміти
цінності знання про здоровий спосіб життя в загальній культурі людства;
використовувати методи і форми організації навчально-виховного процесу з
фізичного виховання; діагностувати та прогнозувати спортивний результат;
проявляти особистісну мобільність здійснюючи педагогічні пошуки і знахідки
обдарованих спортивних дітей та розуміти їх значимість для сьогодення.
Аналіз: розвитку фізичного виховання в сучасній школи і педагогічної
думку щодо оновлення спортивно-масової та оздоровчої роботи за кордоном і
в Україні; аналізувати, вивчати, узагальнювати та використовувати передовий
педагогічний досвід і досягнення психолого-педагогічної і спортивної науки;
бути готовим до зміни видів виробничої діяльності.
Синтез: проявляти особистісну мобільність з використанням сучасних
оздоровчих технологій, якісне функціонування яких забезпечується
базовими знаннями вищого навчального закладу.
Оцінювання здатностей до: визначення мети навчання і виховання у
відповідності з рівнем фізичного розвитку і мотиваційної налаштованості
учнів; будувати навчально-виховного процесу з фізичного виховання на
основі глибокого і систематичного вивчення учнів, їх інтересів до
конкретного виду спорту; особистісної мобільності, інтерпретації на основі
власного досвіду, ґрунтуючись на вже сформованих цінностях, прецедентах,
світогляді, набутих знаннях; висловлювання власних оцінних суджень.
2) Критерій прояву принципів професійної етики.
Знання: сутності «педагогічної техніки» у процесі формування
професійної мобільності, її основні компоненти: культура зовнішнього
вигляду, постава, одяг, зачіска, міміка, пантоміміка, емоційна виразність, культура
спілкування, уміння слухати, ставити запитання, аналізувати, розуміти інших,
встановлювати контакти; сутності «педагогічної комунікації»: наявності
стійкої потреби у спілкуванні з дітьми на різні тематики.
Розуміння: культури педагогічного спілкування у процесі проведення
уроку фізичної культури; обов’язковості налаштування педагогічного
контакту з проблемними учнями; подолання «бар’єрів спілкування» з
підопічними та їхніми батьками; моделювання нових професійних стосунків
з роботодавцями; важливості вироблення власної моделі педагогічного
спілкування; розв’язувати різні конфліктні ситуації, які трапляються у
спортивній діяльності.
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Застосування умінь: здійснювати діяльність на засадах педагогіки
співробітництва та партнерства; регулювати і корегувати міжособистісні
стосунки в дитячому колективі (спортивній команді); формувати гуманні
відносини зі школярами на рівні співпраці з урахуванням індивідуальних
труднощів; налагоджувати стосунки з батьками учнів, вести педагогічну
пропаганду щодо регулярних занять фізичною культурою та спортом.
Аналіз: складових педагогічної майстерності; можливих помилок у процесі
навчання рухових дій та уміння їх коментувати неображаючі дитину.
Синтез: прагнення до формування власного педагогічного іміджу, зокрема
мобільного вчителя фізичної культури; проявляти інтелігентність, яку
характеризує ерудиція і високий рівень культури.
Оцінювання здатностей: передбачати і при потребі гнучко змінювати
педагогічні завдання відповідно до змін педагогічної сатурації; бути творчою
конкурентноспроможною особистістю, постійно удосконалювати свою
майстерність; вивчати і застосовувати на практиці кращий педагогічний досвід; до
критичних та самокритичних здібностей: вміння мислити в науковому плані,
вирішувати проблеми, збирати дані, аналізувати їх і пропонувати результати;
приймати професійні рішення на вже сформованих цінностях.
Висновки з цього дослідження Таким чином, можна стверджувати, що
сьогодні значно підвищився науковий інтерес до компетентнісного періоду у
вищій фізкультурній освіті. Використання базових понять таксономії Б.Блума –
знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання в кожному критерії
уможливлюють визначення рівнів формування професійної мобільності
майбутніх учителів фізичної культури.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в теоретичному обґрунтуванні задачного, конструктивного і професіоргафічного підходів у системі
формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури.
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PRAYER IN THE CONTEXT OF THE DEPENDENCE OF THE
FAITHFUL ON RELIGIOUS RITUALS
Religious rituals, on the one hand, discipline the believer in a system of
coordinates of secular routines in the context of a particular religion. On the other
hand, due to a certain hierarchy of religious rituals, gradual attachment of the
faithful occurs at certain stages on the path to God, characterized by changes and
assertions of his specific outlooks. Prayer is not only one of the universal rituals
for most religions in the world, but also one of the first steps in introducing one to
faith. If prayer initially provides systematic structuring for the believer, then one
could assume some sort of dependence.
In general, the issue of prayers and religious rituals is studied by sociologists,
psychologists, philosophers and, of course, religious scholars. Thus, V. Bulakh
investigated the interdependence of morality and religiosity of youth, its relation
to Christian dogmas, cults, customs, common religious beliefs in Ukraine [2].
Instead, V.Lyubchuk studied the participation of believers in secular practices [6].
K.Yakunina concentrated her research on the psychosocial basis of religiosity, as
a combination of certain religiously significant actions [9]. Religious practices in
the framework of Ukraine's participation in the International Social Project (ISSP)
were investigated by M. Parashchevin [7]. Other psychologists investigating the
influence of prayers on man and his life were: V. Nechytaylo, R. Harifullin,
I.Soloveychyk, T.Kosyk, O.Tkachenko and others. For example, the philosophicalconceptual and psychological-epistemological phenomenon of prayer as the
fourth state of consciousness was studied by V. Aleksandrovska: "Similar states
are considered as illusory, virtual" [1, p.41]; "Prayers increase the presence of
God" [1, p.48].
Philosophers and religious scholars approach the study of religion much
differently. Philosophers believe that it is impossible to understand prayer, not
taking into account its transcendental-immanent duality: the realization of prayer,
not only for itself, but also for others. The lack of prayer for another person
indicates a lack of faith. A. Leshchenko explores the development of religious
feelings: "The main reason for the formation of religious feelings is a religious
idea, but they are supported, held and called into reality by tangible objects: icons,
special architectural structures, prayers, etc." [5, p.4]. Many religious scholars
investigated this phenomenon: O. Arutyunov, A. Bayburin, K. Berndt, R. Berndt,
J.Bromley, I.Vasileva, A.Hoffman, L.Gumilev, T.Yelizarenkova, V.Yemelianov,
L.Ionin, K.Levi-Strauss, V.Levkovych, I.Ohienko, S.Radhakrishnan, V.Rudnev,
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A. Sadokhin, S. Tokarev, V. Toporov, Y. Chernyavska, and others. For example,
V. Kondratieva investigated the primary foundations and characteristics of
religious practices of the tradition of revelation.
Members of the medical field also provide interesting research. At the
V.M. Bekhterev psychoneurological institute, scientists have shown that prayer,
turning off the cerebral cortex and preserving a clear consciousness, is the fourth
state: all these four states of consciousness, including prayer, are natural to the
body, do not substitute one another, and in case of disruption of one of them (for
example, sleep disorders, unbelief in any prayers, etc.) leads to pathological
processes in the body [3].
M. Lazoryk claims that prayers have a positive effect on blood cells: blood
samples from 15 volunteers were taken before and after prayer, and were
analyzed. The results showed an increase in the protective ability of the body (for
example, in reducing the aggressive strength of phagocytes in inflammatory
processes in the bones) [4].
The purpose of this study is to analyze the dependence of the faithful on
systematic prayer rituals.
In order to investigate the possible dependence of faithful on the ritual of
prayer, we conducted a written survey of pilgrims of the Roman Catholic Church
(100 people equaling 100% of the respondents), the Orthodox Church, Moscow
Patriarchate (100 people, equal to 100% of the interviewees), members of the
Greek Catholic Church (100 people, equal to 100% of the respondents) and
Protestants (100 people, equal to 100% of the interviewees). The questionnaire
was prepared by the author, based on the criteria of N. Panin's sociological
scientific questionnaires (blocks of questions to identify dependency, adherence to
religion, and practice of prayer, as well as detection of dependence on it).
Due to the impossibility of defining the general community of believers in
accordance with the mentioned denominations (in the difficult extreme situations
as the war (ATO) taking place today in Ukraine, the number of believers is
increasing, as well as their territorial movement is constantly taking place) we did
not count the error of answers.
Religious ritual, on the one hand, correlates the routine of human life with God
as a transcendental reality. On the other hand, it creates and consolidates the sociopsychological structures of consciousness on the basis of recognized religious
values in a particular social group. The ritual can be caused both by the need of the
person (community) for self-preservation, and the need for a certain orderliness.
Both the first and the second are endowed with the ritual of prayer. There are many
approaches to define "prayer", but we singled out only two vectors within which
these definitions are formed: prayer as an intimate communication of an individual
or a group of people with God; prayer as a ritual of service to God. For example,
according to V. Aleksandrovska, "prayer is one of the spiritual factors in human
consciousness, an integral and important component of not only universal human
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culture, but also the psyche of man" [1, p.43]. Another example is the opinion of the
well-known Jewish scientist, philosopher and doctor Rambam, also known as
Moses Maimonides: prayer is a sacred ceremony; it must be constructed
accordingly: words in the right place; the phrases have their own role; for a person
special clothes, thought-out movements, etc. [8]. In addition to the fact that prayers
are addressed to someone (to different saints, and in different religions, the name of
the Almighty has different meanings), its time and duration, as well as the technique
of execution (kneeling, with head up, folded hands, etc.). The ritual of prayer is also
important for the preparatory stage, namely, the purification of the physical and the
spiritual, the awareness of one's own sinfulness, emotional adjustment and the
achievement of a certain state of immersion, etc. In any case, prayer is either the
main or one of many possible paths to God.
Our survey showed that over 80% of Catholics considered prayer as an integral
part of their lives. Instead, only 60% of Orthodox and Protestants deemed that
prayer is an integral part of their lives. All interviewed believers indicated that they
prayed several times a day, or at least once a day. From the scientific point of view,
it is interesting that most of the believers pray only for themselves or for themselves
and their relatives: Roman Catholics – 35% for themselves, 38% for themselves and
relatives; the Orthodox (Moscow Patriarchate) – 8% for themselves 75% for
themselves and relatives; Greek Catholics – 18% for themselves, 14% for
themselves and relatives; Protestants – 10% for themselves, 24% for themselves and
relatives. Prayers for mankind in general are said by 65% of Greek Catholics, 62%
of Protestants, 20% of Roman Catholics and 17% of the Orthodox (Moscow
Patriarchate). Only 3% of polled Greek Catholics pray for Ukraine in its complex
transitional times. Also, most believers pray for specific problems and situations,
namely, ranging from 40% of Protestants and Orthodox (Moscow Patriarchate) to
70% for Catholics. 54% of Protestants ask God for strength to follow the path He
prepared for them. Only 30% of Orthodox (Moscow Patriarchate) pray the "Our
Father" compared to 22% of Roman Catholics, 21% of Greek Catholics and 4% of
Protestants.
These observations suggest a high level of attraction to and immersion into
the religious ritual of prayer among those polled in the survey.
The block of questions about dependencies in general showed the following.
86% of Roman Catholic respondents outright admit the presence of dependencies
in themselves or family members compared to 56% of Orthodox (Moscow
Patriarchate), 29% of Greek Catholics and 21% of Protestants. Dependence on
overeating was recognized by 12% of Roman Catholics, 7% of Protestants, 6% of
Greek Catholics and 1% of Orthodox (Moscow Patriarchate). 21% of the
surveyed Greek Catholics considered themselves “workaholics” compared to 5%
among the Orthodox (Moscow Patriarchate), 4% of Protestants and 2% of Roman
Catholics. The following proportion of “shopaholics” was found by the survey:
12% of Protestants, 7% of Greek Catholics, 5% Orthodox and 4% of Roman
255

Catholics. A small number of respondents (4-8%) were found to have a
dependency on the Internet and 8-12% on their hobbies. Surprisingly, none of the
respondents indicated alcohol or drug dependence.
In the context of this study, it was not important deemed "sinful" and not a
specific dependence on a particular denomination, namely the recognition of the
fact of the dependence on the believers). It is generally accepted that if a person is
prone to one dependence he will easily succumb to another one.
As more than 70% of the polled believers (Protestants, Greek Catholics and
Roman Catholics) and 42% of the Orthodox respondents believe to receive answers
to their prayers, and most of them believe that the need for prayer arises in difficult
periods of human life (adolescence and adult life; 85% Orthodox, 65% Roman
Catholics, 56% Protestants, 46% Greek Catholics), then one can draw a certain
correlation of the dependence of the believer on prayer at the different stages of life.
This is also confirmed by the answers to the question of improving life as a result of
the ritual of prayer: 73% of the Orthodox (Moscow Patriarchate); 72% of Greek
Catholics; 62% of Roman Catholics; 58% of Protestants.
Thus, the believer's desire to improve life, to receive support in difficult
living situations, the opportunity to get help for himself and for his relatives make
him dependent on the religious ritual of prayer.
Further research is required to verify the data in a control group of people
who do not consider themselves to be affiliated with any religious denominations.
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викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗМІСТІ
ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВПНЗ
Реалізація умов задля збереження здоров’я студентів вітчизняних під
час викладання курсу фізичної культури мають конституюватися на
концепції оздоровлювальної спрямованості фізичного виховання, яка має
методичне обґрунтування у відповідних фізкультурно-оздоровлювальних
технологіях. Аксіологія здоров’язбережувальних технологій під час їх
упровадження в навчально-виховний процес полягає насамперед у
виробленні ціннісних орієнтацій. Які стосуються не лише рефлексії
значення фізичної культури в підтриманні здоров’я як інтегрального
поняття, але й виробленні власної траєкторії дотримання фізичної культури
у змісті життєвого і професійного дискурсу.
Дослідження питання здоров’язбереження, формування здорового
способу життя апелює до комплексу галузевих висновків педагогіки
(О.Іонова, Ю.Лук’янова), медицини (М.Амосов, В.Язловецький), психології
(І. Дубровіна, Г. Нікіфоров).
Аксіологічний
підхід
до
організації
і
проведення
здоров’язабезпечувальних технологій у змісті викладання фізичної культури
у ВПНЗ полягає у виробленні ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя
як переконання, відповідно, задля вироблення ціннісного складника
особистісного утворення майбутніх спеціалістів необхідним є застосування
оптимальних педагогічних технологій.
Аксіологічний підхід у змісті викладання фізичної культури в умовах
ВПНЗ орієнтований на складники, які в сукупності визначають стан
здоров’я майбутнього фахівця:
– показники духовного здоров’я, які передбачають увагу до духовного
світу особистості, сприйняття духовної культури людства, усвідомлення
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значущості фахової освіти; розроблення когнітивно-емоційного рівня
ментальності, вироблення життєвої само ідентифікації;
– показники психічного здоров’я, які дозволяють діагностувати
індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей особистості;
визначати мотиваційні потреби майбутнього фахівця;
– показники фізичного здоров’я, що ретранслюють індивідуальні
особливості анатомічної будови тіла, фізіологічного функціонування
організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини,
рівень фізичного розвитку органів і систем організму.
Услід за О. Ващенком [1] ми розмежовуємо здоров’язбережувальні
технології (покликані розв’язувати завдання раціональної організації
навчально-виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих,
індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність
навчального та фізичного навантажень можливостям особистості;
оздоровлювальні технології, спрямовані на розв’язання завдань зміцнення
фізичного здоров’я студентів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я;
технології навчання здоров’я, які спрямовані на гігієнічне навчання,
формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів
тощо), профілактика травматизму.
Отже, аксіологічний підхід у змісті викладання здоров'язбережувальних
технологій дозволяє розглядати методику викладання фізичної культури як
вид педагогічної діяльності, який комплексно позитивно впливає на кожну
із складових здоров’я. Стосовно духовного здоров’я варто зазначити, що
заняття за профілем (важкоатлетичні заняття, спортивна боротьба, теніс
тощо – впливають на моральні якості, розвиток вольової та емоційної сфер
майбутнього фахівця, естетичних i етичних уявлень i потреб).
Аксіологічний підхід до навчання здоров’язберігальним технологім
сприяють формуванню готовності майбутніх спеціалістів педагогічної галузі
до реалізації здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності з
позицій сучасних наукових підходів. Відповідно до аксіологічного напряму
у викладанні фізичної культури у ВПНЗ система формування готовності
майбутніх спеціалістів до реалізації здоров’язберігаючих технологій у
професійній діяльності потрактовується як варіативний освітній компонент,
спрямований на становлення студентів як суб’єктів професійної діяльності
валеологічного спрямування.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФІТНЕС-ПРОГРАМ
В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Останнім часом однією з важливих державних проблем є стан здоров’я
населення України. У Концепції загальнодержавної соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, зауважується, що
кількість осіб, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи,
збільшилась на 40%. Помолодшали хронічні хвороби серця, гіпертонія тощо.
Основним завданням сучасної школи визначено всебічний розвиток
індивідуальності молоді на основі виявлення її задатків і здібностей,
формування інтересів, потреб, збереження та зміцнення морального й
фізичного здоров’я.
Вирішення проблеми здоров’я дітей та підлітків потребує пильної уваги
всіх зацікавлених у цьому: батьків, педагогів, медиків, представників
громадськості. Автор І.І. Даценко стверджує, що особливе місце та
відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка
повинна і має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес
здоров’язберігаючим [2, с.105].
Вивчення стану здоров’я дітей має важливе значення для опрацювання
оздоровчих заходів і створення оптимальних умов навчання і виховання. У
Статуті ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я) зазначено, що
“здоров’я це стан повного фізичного, духовного та соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів”.
При цьому пріоритетним завданням системи освіти визначено навчання
особистості відповідального ставлення до власного здоров’я й здоров’я
оточуючих як найвищих індивідуальних та суспільних цінностей. Це
зумовило появу численних досліджень щодо шляхів та методів формування,
збереження та зміцнення здоров’я дітей різного віку та статі.
Науковець Н.Г. Денисенко вважає, що здоров’язберігаючі – технології,
що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі
та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з
урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних
норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям
дитини [4, с.275].
Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх
технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних,
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фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих,
екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення
безпеки життєдіяльності. Вони виконують наступні функції: створюють
сприятливі умови навчання дитини у школі (відсутність стресових ситуацій,
адекватність вимог методик навчанню і вихованню); оптимальну
організацію навчального процесу (відповідно до вікових, індивідуальних
особливостей і гігієнічних вимог); необхідний достатній раціонально
організований руховий режим; формування позитивного ставлення до
школи, колективу, взаємоповагу та взаєморозуміння учнів між собою;
практикують особистісно-зорієнтований стиль навчання та стосунків з
учнями; створюють освітнє середовище, що забезпечує комфортні умови
життєдіяльності учнів; залучають батьків до збереження та зміцнення
здоров’я дітей [2, с.27].
Отже, з погляду на вищезазначене ми розглянемо фітнес, як один із
сучасних видів фізкультурно-оздоровчої роботи та ефективний засіб
покращення здоров’я у процесі навчання.
Найбільшу популярність серед молоді у практиці фізкультурної роботи
мають різноманітні види оздоровчої гімнастики: ритмічна гімнастика,
аеробіка, шейпінг, пілатес, каланетика тощо (Д. Фонда, 1985; Т.С. Лисицька,
1987, 1994 та ін.)
Спираючись на загальнотеоретичні основи моделювання, заняття
оздоровчими видами гімнастики мають відповідати таким характеристикам:
– складати
комплексну
систему
взаємопов’язаних
елементів
(принципів, змісту, форм, методів, засобів, новітніх підходів, функцій), які
при створенні педагогічних умов забезпечують оздоровчий ефект;
– створювати можливості контролю за станом здоров’я молоді з
урахуванням їх анатомічних та фізіологічних особливостей;
– надавати можливості для активного втручання з метою своєчасної
корекції процесу навчання;
– систематичного спостереження за фізичним розвитком і станом
здоров’я дітей та підлітків та індивідуального оцінювання їхнього фізичного
розвитку;
– надавати можливості вчителям фізичної культури раціонально
чергувати засоби фізичного виховання протягом доби, зокрема: повсякденні
рухи дитини; прогулянки; ходьбу; біг; гімнастику; масаж; лікувальну
фізичну культуру; ігри; рухливі ігри; спортивні ігри; туризм; плавання;
загартування; дозовану фізичну працю, тощо;
– створювати можливості для саморегуляції рухової активності дитини,
забезпечувати постійний обсяг енерговитрат, що є також необхідним для
нормального росту і фізичного розвитку;
– застосовувати оздоровчі види гімнастики, які поєднуються у групу
«фітнес-програм».
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У словнику іншомовних слів, поняття «фітнес» (англ. fitness –
пристосованість здатність до витривалості) розглядається як напрямок
масової, спортивної та оздоровчої фізичної культури, що спрямований на
покращення загального стану організму людини, його тренованості та
здатності опиратись негативним впливам зовнішнього середовища шляхом
виконання простих та комплексних вправ під музичний супровід чи у
визначеному такті. Ці заняття допомагають також в корекції форм тіла і
дозволяють закріпити досягнутий результат.
Ще О. Далькроз у минулому столітті вважав, що навчальнотренувальний процес дівчат-старшокласниць в системі фітнесу здійснюється
шляхом проведення окремих занять фізичними вправами. Будучи відносно
самостійною частиною педагогічного процесу, кожне заняття пов’язане з
попереднім та наступним. Воно повинно робити певний внесок у
формування високих фізичних кондицій дівчат [3, c.25].
У навчальній практиці використовуються такі види аудиторних занять
фітнесом: загальної фізичної підготовки, які забезпечують створення
фундаменту фізичного розвитку молоді; спеціальні (предметні) заняття,
направлені на освоєння конкретної фітнес-програми; комбіновані заняття,
для яких характерне розмаїття навчального матеріалу; спортивні
(кондиційні) тренування, що забезпечують високі темпи фізичного розвитку
(програми для підвищення спортивної майстерності в позаурочний час).
Результатом є свідоме ставлення до власного здоров’я, необхідність
боротися за фізичну досконалість свого організму, бажання гармонійно
розвиватися.
Таким чином, основним завданням сучасного навчального закладу є:
створення безпечного освітнього середовища для розвитку здорової
особистості протягом її навчання; формування у неї свідомого ставлення до
власного здоров’я; оволодіння життєвими навичками; розробка та
впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання; виявлення
мотивації та інтересу до занять різними видами рухової активності, що
визначає актуальність і значущість розглянутого питання.
Пріоритетним напрямом сучасної здоров’язберігаючої освіти є
вивчення та впровадження в освітній процес сучасних фітнес-програм з
урахуванням особистісної мотивації молоді.
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DEPENDANCE ON BELOVED PERSON IN THE MODERN
WORLD
In the course of the evolution of humanity, the formation of the tradition of
the attitude towards such concept as love took place. In modern scientific
discourse there are not only many approaches to the definition of “love”, but there
are also established classifications. Thus, love refers to biophilia, friendship, it is
divided into parental or, for example, intersexual. In the modern world one can
speak of the fact that love is capable of penetrating all spheres of human activity.
Questions of love are considered by philosophers (L. Feuerbach, E. Fromm),
sociologists (V. Tancher, R. May), psychologists (V. Rybalka, Z. Freud), teachers
(V. Sukhomlynskyi, Ya. Korchak), sexologists (H. Vasylchenko, A. Sviadoshch)
and others. Dependence in its various manifestations in modern Ukraine is studied
by: N. Atamanchuk, O. Kaminska, A. Mudryk (internet dependence),
Yu. Gumeniuk, V. Vodiy, V. Karpenko (dependence on alcoholic beverages),
O. Kashkarov, M. Markova, L. Sokolova (sexual motives of dependence),
D. Bereziuk, Yu. Kurova, I. Zelenskyi (interpersonal dependence in relations with
reflexivity) and others.
According to V. Snigurskyi, A. Bukhanets, dependence on a person equates
to narcotic or alcoholic. Ya. Gavrylenko believes that dependence is a leading,
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basic measure of the existence of relations. A person may not like such a
behavior, but can do nothing otherwise, because factors are stronger than own
opinion and force such a behavior. Still the question of dependence on the
beloved person remains insufficiently investigated.
The purpose of the work is to analyze experience of dependence on beloved
person of modern Ukrainian youth.
Research methods: analytical, questioning, analysis and generalization of the
results of the questionnaire.
In our study we understood dependence as the lack of freedom from
anything, anyone, as well as the problem of controlling our own behavior,
thoughts and actions that arise from the regular use of psychoactive substances or
because of excessive passion for computer, internet, gambling, and other people.
Dependence is not a verdict for certain considerations, actions, behavior. For
example, a girl has a psychological dependence on sweets, and when she is
deprived of her favorite sweets, she feels a mental suffering. Having a clear goal
of slimming the young person has a choice: do nothing and continue suffering; try
to achieve the goal in the other way (for example, increasing physical activity);
look for the way to reduce own dependence (reducing the doses of sweet;
switching to less sweet foods), etc.
We consider the formation of dependence when an object, a person in our
case, becomes the only or the main source of positive emotion and/or a way of
preventing negative ones. To some extent dependence is similar to a habit that
manifests itself in the affection of a person to well-known subjects of
environment; a person can get used to a favorite armchair, jeans, tennis racket,
etc. However, dependence, unlike the habit, is a hypertrophied and virtually
irreversible affection.
In the modern world that is focused on individual freedom dependence is
seen primarily as a negative phenomenon. On the one hand, the process of
education is built on the child's dependence on parents, educators and teachers.
On the other hand, children are required to be responsible, autonomous, flexible
as an adult, but teaching begins later in accordance with the social norms and
standards.
We conducted a survey of students of the 1st and 2nd year of studying of the
O.O. Bogomolets National Medical University who recognized the experience of
dependence on a beloved person (200 people of the first year of studying and 200
people of the second year that equals to 100% of respondents). The survey
allowed us to distinguish the characteristic features that appear for anyone
dependent on a beloved person. Among the common students named the
following: persistence in attempts to find out about the personal life of a beloved
one; purposeful updating of the page in social networks in order to receive
comments from the beloved; the activation of the ability to fabricate own
popularity among the opposite sex; periodic “accidental – non-accidental”
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confusion of the number of friends or relatives with the number of the beloved
(for the sake of active communication with him); searching for, in the obvious
places of the beloved’s staying, “an unexpected meeting”; deterioration of mood,
state of health, productivity due to impossibility of constant presence nearby, or at
least communication; the presence of a contradiction between loss of appetite and
vice versa – excessive appetite; searching for additional study, work, hobbies,
meetings with other people; mental and emotional obsession on jointly
experienced pleasant time; nonpaying attention to the negative attitude of a
beloved person; deliberate exaggeration of event of own life that may not have
happened.
Also, students, basing on their own experience of finding the ways to deprive
themselves from dependence of this type, suggested the following steps: to realize
the dependence on another person; not to lock up yourself; to search for negative
traits of character of the beloved and to focus on them; to be involved in your
favorite activities more often; to get acquainted with the stories of people who
have experienced the same.
The analysis of the problem showed that Ukrainian youth learn about the
problems associated with love, in particular the possible dependence on a beloved
person in a very young age (participated in the study). Also, the students
described a lot of features characteristic to the one who is dependent on a beloved
person. In return, among the steps to get rid of the dependence of this type
students did not name an appeal for help to specialists; independent steps to
collect and process as much information as possible about the problem of
dependence; learning such a complex skill as love.
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