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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 понад 3500 науковців. Було видано 43 збірника 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

3

ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА
Кудряшов Г.О.,
доцент, к.соц.ком., доцент кафедри журналістики,
куратор Музею Раїси Кириченко Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка,
Україна, м. Полтава
КРАЄЗНАВЕЦЬ ПЕТРО ТРОНЬКО І ПОЛТАВСЬКІ МУЗЕЇ
РАЇСИ КИРИЧЕНКО
Герой України, доктор історичних наук, професор, дійсний член
Національної академії наук України, голова Національної спілки краєзнавців
України, заслужений діяч науки і техніки України Петро Тимофійович
Тронько (1915–2011) – знакова постать вітчизняної науки та культури, яка
вписала свою непотворну сторінку в інтелектуальний паспорт української
нації. У рік століття славетного українця і навпісля ювілею (і це звично для
«круглих» дат великих людей великої держави) відзначаємо його
подвижницьку працю в ім’я науки і культури, його духовне наставництво,
пригадуємо мудрі настанови Петра Тимофійовича, знову звертаємося до його
наукової спадщини, задумуємося над її культурологічним і просвітницьким
потенціалом. 2011 р. життьова зоря Петра Тронька згасла – прапороносець,
який усе своє життя, ніби на бранному полі, гордо ніс знамено честі, звитяги
та історичної пам’яті, упав на безкрайому полі безкінечного бою. Його прапор
підняли наступники солдата і воїна – члени Національної спілки краєзнавців
України, біля джерел відродження якої був Петро Тронько. Його немає з
Україною фізично, одначе духовно його постать продовжує осявати
український шлях у ХХІ століття.
Ініціатором проведення в жовтні-грудні 2009 р. Першого Всеукраїнського конкурсу на кращий громадський музей стала Національна спілка
краєзнавців України. Задум однієї з найвпливовіших професійних творчих
спілок України підтримали Міністерство культури і туризму України та
Міністерство освіти і науки України. За словами голови журі – Героя України,
академіка НАН України, керманича НСКУ Петра Тронька – конкурс
ініційовано з метою привернути увагу державних інституцій до громадських
музеїв, які є унікальними осередками збереження національної спадщини, та
підкреслити їхнє непересічне значення у трансформаційних процесах
українського суспільства [1, с.3]. Ініціативу НСКУ активно підтримали
музейники-ентузіасти з усіх регіонів нашої держави. Нині в Україні діє понад
6 тисяч громадських музеїв, з-поміж яких 4 тисячі – музеї при навчальних
4

закладах. На регіональному рівні на конкурс було подано близько тисячі
анкет. До столиці для пошанування здобутків на ниві українського музейного
краєзнавства було запрошено представників 103 музеїв, які стали
переможцями й дипломантами фінального туру в п’ятьох номінаціях: «Історія
рідного краю», «Видатний земляк», «Традиції та звичаї моєї малої
батьківщини», «Краще експозиційне оформлення», «Краща просвітницька
діяльність». Дипломами за участь у конкурсі відзначили 34 музеї, ІІІ місце
присудили 37 музеям, ІІ місце – 23, І місце вибороли 9 громадських музеїв
України [5].
24 грудня 2009 р. у Національному музеї літератури України відбулася
врочиста церемонія відзначення переможців і дипломантів Першого
Всеукраїнського конкурсу на кращий громадський музей. Українських
музейників вітали члени конкурсної комісії, з-посеред яких – Герой України,
почесний директор Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав» Михайло Сікорський, заслужений працівник культури України,
заступник голови НСКУ Григорій Клепак, генеральний директор КиєвоПечерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець, заступник
директора Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України Сергій
Гальченко, заступник голови правління Українського фонду відтворення
видатних пам’яток історії та культури імені О. Гончара Роланд Франко,
народний депутат України, засновник музейного комплексу с. Колочави на
Закарпатті Станіслав Аржевітін, представники міністерств-партнерів
конкурсу.
Полтавщина має втішатися з того, що з-поміж переможців – двоє
громадських музеїв, що діють на полтавських теренах. До того ж на
І Всеукраїнському конкурсі громадських музеїв України полтавцями було
створено прецедент: обидва музеї-переможці діють на пошану пам’яті однієї
людини – Героя України, народної артистки України, лауреата Національної
премії України імені Т.Г. Шевченка, нашої краянки, Берегині української
пісні, незабутньої Раїси Панасівни Кириченко (1943–2005). Кращим у
номінації «Видатний земляк» (ІІІ місце) визнано Музей Раїси Кириченко при
Полтавському
національному
педагогічному
університеті
імені
В.Г. Короленка (куратор – Гліб Кудряшов). А в номінації «Краще
експозиційне оформлення» бронзу здобув музей «Світлиця Раїси Кириченко»,
який діє в Глобинському районі – на батьківщині Берегині української пісні
при Землянківській загальноосвітній школі імені Раїси Кириченко (керівник –
Вікторія Срібна). Перемогу двох музеїв Раїси Кириченко було сприйнято
надто позитивно всіма учасниками церемонії нагородження. «Спасибі Вам за
Раїсу Кириченко! Я дуже люблю і шаную славну полтавку. Схиляюся перед
усіма творцями і хранителями музеїв її імені», – розчулено мовив Петро
Тронько, коли вручав диплом переможця авторові цих рядків, якому Петро
Тимофійович згодом дав рекомендацію для вступу в Національну спілку
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краєзнавців України [1, с.3]. Згодом, 15 березня 2010 р., презентація Музею
Раїси Кириченко полтавського педагогічного вишу відбулася в прямоефірній
радіопередачі «Музеї України» на каналі «Культура», яку провів заступник
директора Інституту літератури НАН України Сергій Гальченко. Нині
збираються матеріали для першого в Україні ілюстрованого видання,
присвяченого громадським музеям. І «храми муз» Раїси Кириченко неодмінно
впишуть у цю книгу свої неповторні сторінки.
Петро Тронько і полтавські музеї Раїси Кириченко. Який між ними
зв’язок? Петро Тимофійович ніколи не бував у храмах муз Берегині
української пісні і, мабуть, дізнався про їхнє існування лише через три роки
після створення, під час проведення музейного конкурсу. Та зв’язок
очевидний. Петра Тронька і Раїсу Кириченко з Україною пов’язала любов –
філософська категорія, інтимне вибіркове почуття глибокої прив’язаності до
своїх прадідівських коренів. «Начало всему и вкус есть любов» [6, с.35], – ці
слова українського просвітника, філософа, поета і педагога Григорія
Сковороди були елементом патріотичного маніфесту видатного українського
вченого і славної української співачки.
Сьогодні можемо впевнено стверджувати – в Україні пам’ятають Раїсу
Кириченко, плачуть і радіють під її пісні, виховують своїх дітей на її прикладі
глибокої пошани й любові до Батьківщини. Полтавські музейні осередки
увічнення пам’яті легендарної співачки своєю перемогою в національному
музейному конкурсі ще раз потвердили – полтавці гідно бережуть пам’ять про
своїх великих земляків. Принагідно запрошуємо всіх охочих відвідати
полтавські музеї Раїси Кириченко, які воістину є лідерами національного
музейного руху.
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КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ УКРАЇНИ В УКРАЇНСЬКОРОСІЙСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ
Право народу на культурні надбання посідає особливе місце у
міжнародних відносинах, адже саме культурні цінності відіграють надважливу
роль у відновленні історичної пам’яті та відродженні національної культури, що
має безпосередній вплив для розбудови незалежної держави.
Питання про повернення з Росії (архівних установ та бібліотечних
зібрань) архівних матеріалів, які мали безпосередні відношення до історії
України ‒ із часів Київської Русі й до перших десятиліть ХХ ст. ‒ стало
однією з головних проблем у російсько-українському реституційному
діалозі фактично з моменту відродження Української державності 1917 р.,
доби Української Центральної Ради та Української Держави гетьмана
П. Скоропадського.
Список бажаних архівних матеріалів, які слід було повернути з Росії і
які становили засадничий інтерес для вітчизняних істориків й адекватної
реконструкції історичного минулого українського народу, у загальному
вигляді було зафіксовано на засіданні Культурної комісії при Українській
Мирній Делегації 3 липня 1918 р. під час українсько-російських мирних
переговорів [3].
Однією з нечисленних вдалих спроб вітчизняних дослідників повернути
на батьківщину з Росії архівну спадщину відомих земляків можна вважати
успішну «операцію» довіреної особи голови Історичної секції ВУАН акад.
М.С. Грушевського ‒ секретаря Історичної секції Федора Яковича Савченка
[5, с.168-173; 6, с.50-57] ‒ щодо реституції спадщини українського та
російського філолога-славіста, історика й письменника Осипа (Йосипа)
Максимовича Бодянського (1808‒1877).
Слід зауважити, що позитивному вирішенню цього питання посприяв
тодішній впливовий нарком освіти УСРР Микола Скрипник, підтримкою
якого у цій справі заручився Федір Якович під час випадкової зустрічі з
високопосадовцем у Москві наприкінці свого наукового відрядження.
1929‒1930 рр. секретар М. Грушевського інтенсивно працював над
підготовкою до друку листів до Й. Бодянського ‒ їх від 82 українських
кореспондентів набралося 455 [9]. Друкарня видавництва «Пролетар»
почала складання видання. Одначе арешт Ф. Савченка 8 березня 1931 р.
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у сфабрикованій «справі» «Українського Національного Центру», а згодом й
неправедне «засудження» зруйнувало усі плани ученого. З задуманої
масштабної публікації кореспонденції Й. Бодянського Федору Савченку
пощастило
надрукувати
лише
невеличкий
фрагмент ‒ листи
Я. Головацького [2, с.121-169].
Тим не менше й після увʼязнення Ф. Савченка архів Й. Бодянського
таки затримався у Києві ‒ в Історичній секції ВУАН. Керівництво
республіканської Академії наук усвідомлювало вагу цієї колекції для
вітчизняної соціогуманітарної науки й виявило виразне бажання
«прописати» її на «історичній Батьківщині».
15 жовтня 1934 р. віце-президент ВУАН, акад. О.Г. Шліхтер підписав
звернення до НКО РСФРР про доцільність передання з Ростовського музею
до ВУАН архіву Й. Бодянського. Академічний функціонер наголошував, що
увесь архів Й. Бодянського складається переважно з рукописів історичного
та філологічного змісту, а також його листування з українськими
кореспондентами, а відтак «ці матеріали мають безпосередній стосунок до
української історії й літератури».
Враховуючи, що абсолютна більшість урядових документів владних
структур УСРР з середини 1930-х рр. була знищена за наказом із Москви
напередодні й у перші місяці німецько-радянської війни (член-кор. НАН
України Г.В. Боряк характеризує це явище як «архівоцид») [1], докладно
зʼясувати питання про функціонування вищезгаданої російсько-української
Паритетної комісії нині уявляється неможливим [4,8]. Але факт залишається фактом ‒ виявлений Ф. Савченком 1928 р. й переданий для
«тимчасового користування» Історичній секції ВУАН, а згодом й
республіканській Академії наук у цілому архів Й. Бодянського таки
залишився у республіці.
Розпад СРСР і проголошення незалежності України знову висунули на
порядок денний у відносинах між Україною і Росією питання про українські
культурні цінності в Росії. Більш того, це було одне з головних гасел
перших років української незалежності, що фігурувало у двосторонніх
відносинах не менш гостро, чим, зокрема, питання про Чорноморський флот
колишнього СРСР. До певної міри відображенням значення, якого цьому
питанню надавалося в двосторонніх відносинах, стала постанова Верховної
Ради України від 19 вересня 1997 року про порядок ратифікації угоди між
Україною і Росією про врегулювання питань правонаступництва щодо
боргів і активів колишнього СРСР. У числі ключових вимог до Росії, від
виконання яких залежала ратифікація угоди Верховною Радою України,
була вимога підписання Росією окремого договору про повернення
цінностей, «які є національним, історичним і культурним надбанням
українського народу» [7, с.530-531]. Зазначимо, що ця угода не
ратифікована Україною дотепер.
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ЕТНОКУЛЬТУРА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР
Глобалізація як об’єктивний прояв розвитку світової економіки
привносить зміни і в інші сфери життєдіяльності національних держав. Таким
викликом для сучасних держав-націй є процеси культурної глобалізації, що
впливають на духовну культуру. Так постає питання сценарію розвитку
культурної глобалізації. В даному відношенні визначаються дві основні
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позиції, а саме шлях до уніфікації національних культур, або ж збереження їх
самобутності. Уніфікацію культур пов’язують з таким трендом глобалізації як
універсалізація. Подібна ситуація здебільшого викликає застереження та
недовіру з боку національних держав щодо процесів культурної глобалізації.
Уніфікація духовно-культурного простору нівелює історико-культурну
спадщину держав-націй, і тут мова йде про розчинення етнічних традицій та
звичаїв, релігії, ментальності в певній універсальній культурі. Нерідко
виникає питання як за наявності означених процесів зберегти етнокультурні
здобутки. Уніфікація духовної культури титульних націй в ході розвитку
культурного плюралізму є можливою, якщо уявити глобалізацію як
становлення однополярного світу з єдиними формами економічних і
культурних комунікацій. Тобто держава, що є флагманом глобалізації
розповсюджуватиме пріоритет культурної універсалізації світу. В такому
випадку культурна глобалізація у вигляді універсалізації духовно-культурного
середовища може мати об’єктивний характер розвитку. Це означає, що
держави, котрі залучені до процесів глобалізації, навряд чи уникнуть явища
культурної уніфікації. Т. Возняк в цьому контексті пише: «Культурна
уніфікація зазвичай полягає у тому, що людина чи група людей насправді
відмовляється, наскільки може, від своєї культурної конвенції, виходить зі
своєї культурної традиції, щоб по можливості увійти в іншу, яка здається їй
привабливішою чи в яку вона змушена ввійти» [1].
В іншому випадку передбачається становлення кількох вагомих полюсів,
центрів економічної сили та впливу, що є близько рівнозначними між собою
та мають на підставі паритету у міжнародних взаєминах, впливати також на
політику культурної глобалізації. В такому разі говоримо не про
універсалізацію національної духовної спадщини, а більше про розвиток
культурної глобалізації, при якому етнокультурна спадщина держави-нації й
надалі зберігатиме самобутність. Як зазначає С. Гантінгтон: «В міру того як
відносний вплив інших цивілізацій збільшується, втрачається привабливість
західної культури і незахідні мешканці все більше довіряють своїм
самобутнім культурам і все більше вірні їм» [2, с.281-282]. В цілому процеси
культурної універсалізації та супротив їм в реаліях сьогодення не досить
відчутні. Як підкреслює Т. Возняк: «Сьогодні це протистояння ще не таке
очевидне, однак воно може стати істотним за умови більш масового контакту
носіїв різних культурних традицій» [1].
Отже, варто зазначити, що культурна глобалізація, як модель розвитку
ще не набула чітких, усталених рис. Тому головні важелі становлення цього
явища будуть посилюватися в перспективі формування світової економіки як
переплетіння інтересів держав-лідерів. Переважно від домовленостей, між
такими державами залежить і характер подальших процесів культурної
глобалізації. Говоримо про те чи це буде універсалізація етнокультурної
спадщини держав, або ж будуть створені умови, щоб запобігти подібним
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процесам, утримуючи соціокультурні пріоритети національних держав в
межах їхньої самобутньої етнокультурної спадщини. В такий спосіб збереження
етнокультурних традицій залежить від особливостей становлення нового
світового ладу, формування якого пов’язане в цілому із перспективами
розвитку процесів глобалізації.
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СЕНС ВІРИ В ЕТИЧНИХ ПОШУКАХ С. К’ЄРКЕГОРА
ТА К. ЯСПЕРСА
Сенс віри як вірування в Бога похитнулась разом з руйнуванням
середньовічної схоластики. На заміну цього сенсового обґрунтування віри
філософи-гуманісти виголосили віру як довіру. Поступово в етиці доброчинності віра перетворювалася на один із головних категорійних імперативів і
зайняла місце поряд з іншими морально-етичними цінностями. Віра увійшла в
людську дійсність у вигляді статики та динаміки життя, стала побутовоуживаним словом без трансценденції. Сучасники тлумачать віру передусім як
варіант статусності людини, адже достатньо сказати, що ти віриш у Бога, щоб
нішу твого життя помістили в межах релігійного співвідношення. Не менш
розповсюдженим є розуміння віри як віри в буттєве. Можна вірити (див.
довіряти) людині, а можна вірити (див. вірувати) в людину, в науковотехнічний розвиток людства, в те, що земля плоска, а завтра наступить кінець
світу. Ніхто й ніщо не забороняє людині вірити, фактично бути в статиці
буття, проте є певні заборони й засудження в дії по вірі, тобто динаміці буття.
Сучасне людство доволі часто стикається з ситуаціями руйнування віри, з
неминучістю змін об’єктів віри, з розчаруванням у цих об’єктах, і тоді
людство стає на пошук нових ідолів вірування або впадає в крайній
скептицизм недовіри. Віра, що стала полонянкою етики втратила свій
первинний сенс, її існування зачинено етичними уявленнями про добро і зло,
тож вона не здатна дати людині головне для чого вона призначена. Тож пошук
відповіді на питання: що таке віра та у що можна вірити знову підноситься на
поверхню духовно-моральної екзистенції людини.
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Данський філософ, засновник екзистенціалізму С. К’єркегор поставив
перед собою задачу відшукати та повернути сенс віри в людське існування.
Він вважає, що віра – це те, що є найкращим та найважливішим в
трансценденції. Люди часто бідкаються, що втратили віру, але, віра як раз не
загублений гаманець, втратити її може тільки той, хто ще не починав вірити,
тобто та людина, що розуміє віру в межах етики доброчинності. «Для того,
щоб відректись, не потрібна ніяка віра, але віра потрібна для того, щоб
отримати хоча б мізерно менше, чим ця моя вічна свідомість, – в цьому якраз
є парадокс. Ці дії часто плутають» [1, с.44]. Прикладом прояву віри
С. К’єркегор вважає праотця Авраама, чия вірність, згідно з Біблією,
перевіряється Богом. Дві часові лінії перетинаються в житті Авраама: десятки
років очікування народження сина та трьох денна подорож до гори Моріа,
щоб принести єдиного сина у жертву по слову Божому. Тільки віра вириває
Авраама з позиції оцінювання його вчинку етикою та робить його не вбивцею
сина, а великою людиною. І тільки віра не дозволяє судити діяльність
Авраама з позиції естетики, бо рішення його поза мовчанням і пишними
промовами й, зрештою, не є жертвою заради громадського добробуту. Ні
етика, ні естетика не в змозі виносити вирок Аврааму. Філософ називає його
героєм віри. «Вчинок Авраама – це не те, що рятує народ або ідею держави;
Авраам робить це не для того, щоб умиротворити розгніваних богів. Якби
мова взагалі могла бути про гнів Божий, гнів цей був би звернений саме проти
Авраама, але всі дії Авраама ніяк не пов’язані з суспільним, це його особова,
приватна справа» [1, с.55].
Сенс віри полягає не у слухняності або вмінні жертвувати усім, що маєш.
Найбільше віра людини проявляється в абсурді. Авраам не намагається
розкласти по поличках логіки вимоги Бога принести в жертву єдиного сина,
якого обіцяв й очікування народження якого затяглося до похилого віку, віку
коли репродуктивні можливості людини повинні були завершитися. Сила
його віри навіть при розумінні власної свободи дії, зміни вчинку чи обставин
не покидає у найтяжчі хвилини, адже через абсурд ситуації Авраам продовжує
вірити, що воля Бога буде змінена, або навіть після принесення Ісака у жертву
він знов буде повернений до нього шляхом народження чи воскресіння. Велич
людини, що вірить у тому, що у своїй одиничності вона не потребує
прийняття власної дії загальним, адже шлях вірою – це шлях одиничності в
мовчанні.
Думку С. К’єркегора щодо сенсу віри не поділяв інший філософекзистенціаліст К. Ясперс. Безумовно, філософія С. К’єркегора справила на
нього враження, але німецький філософ розводив поняття вірування в кого від
вірування як процесу. Вірування в кого він називає релігійною вірою та
ставить нижче у власній ієрархії вір стосовно до вірування як процесу або
філософської віри. Релігійна віра не вимагає від людини постійного мислення,
а тому релігійна людина без філософської віри не здатна постійно
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трансцендувати, тож не в змозі осягнути Бога як Трансценденцію. З
розвитком науки у свідомість людських мас закралась думка щодо
можливості створення усіх речей, а тому людство втратило віру, що
залишилась тільки частково в регламентації Церков. Релігія вказує в кого
треба вірити, хоча людина доби Модерну втратила трепет перед Церквою та
мало знаходить сенсу в понятті страху Божого. Сучасний християнин не
виконує усі церковні догмати, він відокремив Бога від себе, віддавши Його на
розмірковування церковним діячам, разом з тим людина втратила страх перед
Богом, що є частиною релігійної віри, згідно з уявленням С. К’єркегора, та
отримала множинність страхів перед Буттям. Зник синтез души, духа та
матерії в людині. Мало хто з людей, сучасних християн розуміє, що таке дух, і
переважна більшість прив’язує це поняття до Бога Святого Духа. Певний сенс
в цьому, звісно, є, проте це також й намагання логіки підпорядкувати собі
абсурд. Етика як наука поділила всі цінності та розклала по поличках чистих
знань, ніби строгий педагог вона вимагає від людини чіткого розуміння, що є
добро і зло, та оцінює дію людини через правильно складено дійство власної
екзистенції.
Тому К. Ясперс приходить до висновку, що хоча релігійна віра – це добре
й має місце бути, але чинити опір логіці науки релігійна віра неспроможна.
Врешті-решт Авраам був однією людиною, що довела силу релігійної віри, а
учні Ісуса Христа, розчавлені логікою мислення зреклися Бога саме в той
момент, коли абсурд ситуації вимагав від них слідувати за Ним. К. Ясперс
пропонує віру як процес. «Філософська віра повинна в історичній ситуації
весь час звертатися до джерел. Вона не знаходить спокою в перебуванні. Вона
залишається рішучістю радикальної відкритості. Вона не може посилатися на
саму себе як на віру в кінцевій інстанції. Вона повинна явити себе в мисленні
й обґрунтуванні. Уже в пафосі беззаперечного твердження, яке звучить як
сповіщення, нам загрожує втрата філософічності» [2, с.425].
Отже, філософська віра як процес не може бути над історією, кожна
історія людського розвитку має свій осьовий період. Філософська віра
пов’язана з Осяжним, що не можна виразити як суб’єкт чи об’єкт, а тільки як
синтез того та іншого. Філософська віра підводиться як риска під процесом
синтезування, тож її істинність є доказовою в історії підрахунку духовного
стану осьового періоду. Етика намагається виносити вирок людині уже в
момент скінченності дії, філософська віра не судить взагалі, бо вважає дію
незавершеною, сьогоднішній вирок може скасуватися завтра, а намагання
виокремити добро від зла не призводить до істини. К. Ясперс звертає увагу на
незавершеність усіх міркувань щодо вірування в кого. Існування Бога для
філософа беззаперечне, а філософська віра підступає до людини в усвідомлені
мінливості Буття, що знаходиться між Богом та екзистенцію, і саме в цій
мінливості Буття перед людиною постають цілі власної екзистенції саме тут і
зараз.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND MORALITY
AS A BASIS FOR THE PROTESTANT THEOLOGY
MODERNIZATION
The relationship between morality and religion is one of the key issues of
modern culture. Over the course of the historical development, the Christian
religion had a number of changes in the cults, dogmas, and organizational
structures, but the basic principles of the Christian ethics remained unchanged.
The epoch of the Reformation significantly aggravated the issue of the
relationship between the religious and the moral, the mundane and the
transcendent. Later, the issue of the moral formation of an individual becomes
dominant in certain branches of Protestantism. The end of the 18th – beginning of
the 19th centuries saw further ethization of Christianity. Such a change in the
religious worldview actualized modernist theological concepts, developing ideas
of liberal theology, in the 20th century. Theological modernism is a
heterogeneous concept, containing various branches and ideas, with their main
focus being the rethinking of modern Christianity.
Researchers T. Altizer, D. Bonhoeffer, P. Van Buuren, W. Hamilton, D. Zelle,
H. Cox, and J. Robinson strive to substantiate the new theology and to interpret
not only the fundamental principles of the Christian doctrine, but also religious
morality as a concept. This and other aspects of Protestantism were discussed by
L. Voronkova, V. Garadzha, V. Dobren’kov, K. Nikonov, O. Spis, D. Ugrinovich,
and M. Cherenkov. The authors view it not only as a forced adaptation of
Christianity to reality, but as a more complex and ambiguous process, where
religiosity is a mass phenomenon (D. Bonhoeffer).
The essence of the Protestant ideology liberalization should be determined as a
modernization of those features that represent the imprint of the Catholic
orthodoxy. This was expressed in overcoming the traditional opposition of the
immanent and the transcendent in the Christian religion that was alien to the
consciousness of the New Age. Overcoming this opposition was impossible
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without the use of philosophical methodology, primarily, the philosophical
principles of the founder of the German classical philosophy, I. Kant. He
concludes that religion is necessary to justify the moral principles of human
behavior and those can develop based on faith.
The idea of moral religion had its further development in the philosophy of
L. Feuerbach. In contrast to Kant, who derived morality from religion,
L. Feuerbach considered both feelings and religious principles to be the basis of
morality. Unlike I. Kant’s philosophy, L. Feuerbach’s philosophical ideas had less
obvious influence on the Protestant theological ideas, but they were covered in the
theology of the Protestant modernism. At the same time, we believe it should be
noted that neither Kant’s “religion of reason”, nor Feuerbach’s “new religion”
achieve their goal, since the basis of these “religions” is a synthesis of religion
and morals. From the philosophical methodology’s point of view, ethization of
religion leads to emasculation of religious content, while the approach to secular
morality as based on religion leads not to synthesis, but rather to certain gaps in
the structure of such synthetic constructions. The peculiarity of the moral is in the
fact that, unlike the religious, it covers the whole spectrum of human
relationships, and therefore, any attempt to translate religious into the plane of
moral and vice versa leads to a loss of identity of both: the ethical and the
religious.
Both religion and ethics can be perceived as a complex of systems of symbols,
helping members of society to navigate the surrounding reality and define their
mutual relations. Religion is more than a custom. It deeply and systematically
controls individual’s behavior, with many of its methods not penetrating the
person’s consciousness, and therefore, being beyond the person’s control.
Religions that emerged in and spread across the Western world were
ethnocentric by nature. They were based on a belief in the existence of a sole
supreme being (God, Absolute) and on the belief that it was God who created the
Universe, that God influences the fate of each person, and that the actions and
thoughts of a person during his/her earthly life determine the fate of his/her soul
after the loss of his/her body.
In many religions, there is no belief in one God or in gods. Religions of this
type do not contain ideas about the creation of the Universe, life, or human. Some
religions do not even cover the issue of life after death. Thus, these features
cannot be determinants when defining religion. The unifying element is the idea
of the sacred and supernatural, determining the fate of a person [1].
The elements of a religion include the presence of a community of believers,
the concept of the sacred and supernatural, the belief system, certain rituals, as
well as the idea of a person and people about a certain way of life, according to
the regulations and dogmas of faith.
Religious ideas, beliefs, symbols, and texts have specific types of social
relations as well as norms and rules of human society and coexistence actually
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encoded in them. The positions of the religion itself has been changing with the
historical evolution of humankind.
In scientific literature, the issue of the relationship between religion and ethics
has almost not been analyzed. However, there are studies whose authors seek to
consider religion in its interaction with other social institutions (K. Marx,
M. Weber).
Therefore, despite different approaches to the issues of ethics and religion, a
general methodological principle justifying the need to analyze religion and
morality as meaning-alike phenomena can be outlined. It is clear that such
synthetic approach significantly influenced the development of the Protestant
theological concept going forward and directed it towards gradual ethization and
focus on issues of mortal life.
Literature
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ФІЛОЛОГІЯ І ЛІНГВІСТИКА
Крайняк Л.К.,
к.філол.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов,
Тернопільський національний економічний університет,
Дуда О.І.,
к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов,
Тернопільський національний економічний університет,
Україна, м. Тернопіль
АБРЕВІАЦІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ
ПЕРІОДИЦІ
У сучасному інформаційному суспільстві природною є необхідність
якнайшвидшої передачі чіткої інформації, обсяг якої невпинно зростає,
реципієнтам – споживачам цієї інформації. Як наслідок – інтенсивний
розвиток науки і техніки спричиняє конденсацію мовних засобів та
мовленнєвих зусиль учасників комунікації, що є передумовою виникнення і
значного поширення абревіації, яка уможливлює передачу якнайбільшого
масиву інформації в стислому просторі [9, c.135].
Сучасна лінгвістика, відповідаючи на ці виклики, приділяє значну увагу
вивченню мови засобів масової інформації, зокрема, мови преси, якій
притаманне жанрове різноманіття, яскравість, динамічність, та яка є
своєрідним живильним середовищем для різних мовних новоутворень.
Питанню абревіацій в англійській мові присвячено теоретичні дослідження
таких учених, як В.В. Борисова, Е.П. Волошина, Л.Ф. Каховської, С.М.
А.П. Соколенко, М.А. Ярмашевич, Е.Н. Ожогіна, О.Г. Косарева та ін.
Водночас це явище досліджувалося під час укладання різноманітних
підручників із лексикології англійської мови та англомовних словників.
Вагомий внесок у дослідження абревіацій- неологізмів зробив Ю.А. Зацний .
Наше розвідка у цьому напрямку проводилось на матеріалі англійської
економічної періодики (газет «Financial Times», «International Herald Tribune»,
журналу «The Economist»). Досліджувані абревіатури класифікувались на
основі структурних особливостей вихідних словосполучень та типових
способів абревіації.
Перша група виникає шляхом ініціальної абревіації на основі
словосполучень, що складаються тільки з повнозначних слів: ECU (European
Currency Unit), EMS (European Monetary System), VAT (Value Added Tax), IMC
(International Monetary Conference) тощо.
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Друга група утворена за допомогою словосполучень, що ускладнені
неповнозначними словами, які не беруть участі в утворенні абревіатури:
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), SEC
(Securities and Exchange Commission), IBES (International Bank for Economic
Cooperation), FAO (Food and Agricultural Organisation) і т. д.
В основі утворення третьої групи лежать словосполучення, що містять
слова складної структури і навіть на основі окремих слів такого типу: ASA
(American Soybean Association), DWT (Deadweight Tones), CHIPS (Clearing
House Interbank Payment System) тощо.
Четверта група утворюється на основі словосполучень трьох зазначених
вище типів способами розширення: BENDS (both ends), COMEX (Commodity
Exchange), EURCO ( European Composite) і т. п.
Таким чином, серед причин та передумов виникнення і значного
поширення абревіації на сучасному етапі розвитку суспільства, поряд з
екстралінгвістичними факторами, необхідно зазначити і закон економії
мовних засобів та мовленнєвих зусиль [3, c.138; 5, c.36]. Абревіація скорочує
матеріальну оболонку комунікативних одиниць, збільшуючи швидкість
надходження інформації від того, хто/що її передає, в нашому випадку –
фахова періодика, до того, хто сприймає – читача. Тож, однією з причин
виникнення абревіацій англомовної економічної періодики як галузевої, є
економія місця та мовленнєвих зусиль автора й читача. Абревіація є не тільки
засобом економії різного роду засобів, а й одним із способів експресії, що
отримав особливе поширення в сучасній англомовній фаховій періодичній
літературі останніх років.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ЯДРО КОНЦЕПТОСФЕРИ
НАРОДНА МОРАЛЬ
Одним із актуальних завдань сучасної лінгвістики є дослідження мовної
картин світу етносу й окремо взятої особистості. Вивчення концептів як
ментально-мовних утворень перебуває у компетенції одного із розділів
мовознавчої науки когнітивної лінгвістики як самостійного відгалуження
когнітології.
Ядро аналізованого лексико-семантичного поля концептосфери народна
мораль становить обмежена кількість міжконцептуальних лексем, значення
яких сконцентровані навколо гіперсем «добре» – «погано» й може заміщувати
будь-які оцінно-конотовані лексичні експлікатори з гіперсемантикою народна
мораль. Серед аналізованих лексичних одиниць переважають прикметники,
рідше трапляються дієслова й іменники. Вони характеризують об’єкт
безвідносно до оцінки. У лексикографічній фіксації нейтральними, а тому
базовими словами із зазначеною загальною семантикою виявлені такі:
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хороший, добре (добрий) (у значенні хороший і похідні: доброта,
доброчинність); низка вербалізаторів гіпервияву позитивної ознаки й похідні
від них: прекрасний, чудовий, а також ті, які не вживані у фольклорі через
специфіку стилю або пізнішу появу їх в українській мові (позитивний,
якісний, плюс і похідні).
При первинному аналізі одиниць, вибраних із фольклорних текстів, було
виявлено прямі, переносні, рідше – фразеологічно зв’язані значення слів
хороший і поганий, а також низку синонімічних: славний, хороший,
хорошенький, добрий (у знач. хороший), приємний, славний (у знач.
хороший), преславний, бадьорий, гожий (у знач. хороший), милий, лад, до
ладу, луччий, дорогий (у знач. високої якості), правдивий (справжній),
порядний (у знач. такий, як треба) і протилежних за семантикою: клятий (у
знач. дуже поганий), журба (метон. щось погане), паскудити, поганий (варіант
поганая), занапастити, губити, гіркий, горе (горенько), горювати, собака
(метаф. погана людина), собачий, нещасливий, карати, клопіт, жах, жахатися.
Наприклад: Ой не горе так нікому, Як бурлаці молодому. Богові приємні,
добрим людям милі. Ой є в мене аж три журби в хаті [4, с.97,411,666].
Як бачимо, міжконцептуальні центри концептосфери народна мораль
розширені порівняно з парадигматичними за рахунок побутування в
мовленнєвій практиці вторинних, а особливо контекстуальних значень. Крім
аналізу словникових статей, міжконцептуальність таких одиниць можна легко
з’ясувати шляхом підстановки в контекст слів з денотативним значенням: Пан
собакою був – собача йому смерть [6, с.90]. Слова собака, собачий –
міжконцептуальні, оскільки можуть означати будь-яку осудну дію чи ознаку
денотата пан – жорстокий, злий, жадібний, сердитий, лукавий тощо. Спільною
є негативна оцінка.
Обов’язковим компонентом концептуального аналізу лексики, як відомо,
є аналіз спільнокореневих слів, словотвірних пар, фактів афіксальної
модифікації семантики. Серед аналізованої групи вербалізаторів такої
модифікації зазнають деривати з демінутивним суфіксом (горе – горенько),
нестягнені форми прикметників жіночого роду (добра – добрая, рідна –
рідная), що загалом є характерним для українського фольклору й сприяє
емоційному наповненню висловлювання: Головонько моя бідная, Гей, в мене
матінка нерідная [4, с.468].
Достовірну інформацію про належність базових вербальних
експлікаторів цієї групи до міжконцептуального центру лексикосемантичного поля концептосфери народна мораль дає лексикографічний
аналіз. Прикметник «хороший» має кілька значень, із яких перше й друге є
релевантними, оскільки перебувають у відношеннях включення: 1. Який має
позитивні якості чи властивості; який своїми якостями цілком відповідає
поставленим вимогам; такий, як треба; протилежне – поганий. 2. Який
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відзначається позитивними моральними якостями (про людину); протилежне –
поганий [3, с.129].
Протилежним слову хороший є антонім поганий: 1. Який не має добрих
якостей, властивостей; не такий, як треба; який викликає негативну оцінку.
Неприємний своїми якостями, властивостями (несмачний, смердючий і т. ін.).
Некорисний або шкідливий [2, с.701].
Двоядерний центр, локалізований навколо гіперсемантики «добре» –
«погано», потенційно реалізують, крім слів добре (добрий) і погано (поганий),
синонімічні позитивний, хороший, добрий, славний, ладний і відповідні
антонімічні: нехороший, поганий.
В українському фольклорі найуживанішими є лексеми добрий (уживання
кореня -добр- у складі спільнокореневих лексем становить 162 уживання),
поганий (25 уживань). Синонімічні лексеми обох центрів виявляють
незначний зсув у бік периферії, оскільки мають додаткові семи, які вказують
на причину позитивної або негативної оцінки. Так, нехороший – має сему
неприємності в зовнішності або першому враженні від об’єкта, цей
прикметник вживають як евфемістичну номінацію з метою уникнення слова з
негативним змістом. Відповідно, хороший – єдина нейтральна щодо
деталізації причин оцінки лексема (лексеми з аналогічним значенням
позитивний, плюсовий, високоякісний не побутують у фольклорних текстах).
Натомість лексеми славний, ладний, добрий етимологічно містять сему
причини позитивної оцінки: славний – позитивні відгуки серед людей, ладний
– той, який сприяє порядкові, ладові, добрий – який виявляє позитивні риси
характеру тощо. Відповідно, такі лексеми, перетинаючись із концептами
слава, порядок, доброта, перебувають на периферії міжконцептуального
центру. Наприклад: А давайте оберемо того чоловіка, що недавно не мав ні
кола, ні двора, носив у місто мішком глину, а тепер має такий ладний маєток.
Ну, – питає, – за чим, добрий молодець, зайшов? [5, с.189,229].
Явище міжконцептуальної лексики лексико-семантичного поля
концептосфери народна мораль можна розглядати в контексті гіпо-гіперонімії,
оскільки остання є важливим інструментом ієрархізації одиниць лексикосемантичного поля й визначення його «цілісної перспективи» [1, с.89; 4, с.31].
За такого підходу проблемним є розташування вербалізаторів конкретних
концептів народної моралі, оскільки кожен із таких ментальних конструктів
має лексико-семантичну групу з власним центром.
Отже, ядро лексичних вербалізаторів лексико-семантичного поля
концептосфери
народна
мораль
створює
обмежена
кількість
міжконцептуальних лексем, локалізованих навколо антонімічних центрів
«добре» – «погано». Такі слова можуть заміщувати оцінні вербалізатори будьякого концепту й мають невиразну периферію через співвіднесеність
останньої з концептами, які, перебуваючи у відношеннях семантичної
опозиції, наповнюють змістом аналізовану концептосферу.
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ВИРОБНИЧО-ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА У ДІЛОВОМУ
І НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ
Українська мова, як і більшість мов світу, невпинно розвивається – а це
вимагає постійного дослідження її лексики, правопису та інших розділів, які
мають належним чином відображати нові мовні явища з урахуванням
традицій мови і тенденцій її розвитку.
Мова представників різних галузей виробництва дедалі збагачується, і
цей процес відбувається завдяки формуванню мови представника будь-якої
професії, усуненню мовних примітивізмів, збагаченню науково-технічною,
суспільно-політичною лексикою і термінологією, появою нових понять.
Наукові поняття визначаються спеціальними словами – термінами, які
складають основу наукової мови. В українській мові щороку з’являються
нові терміни, професіоналізми та сленгові слова.
Доведено, що кожного року мовознавці фіксують нові слова. Це,
переважно, запозичені професіоналізми, а також сленг.
На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового
визначення й не становлять цілісної системи. Якщо терміни – це, як
правило, абстрактні поняття, то професіоналізми – конкретні, тому що
детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо
пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії. Професіоналізми
виникають, коли та чи інша спеціальність або вид занять не має розвинутої
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термінології та виступають як неофіційні синоніми до термінів. Але на
відміну від термінів вони можуть мати експресивне забарвлення і досить
детально характеризувати рід занять, дії чи предмети, безпосередньо
пов'язані зі сферою діяльності відповідної професії [1, с.38].
З-поміж професіоналізмів можна вирізнити науково-технічні,
професійно-виробничі.
Знати мову професії – означає знати лексику, логіку висловлювання,
структуру формулювань. Професіоналізми наявні в повсякденному мовленні
працівників багатьох підприємств, установ.
Поширеним засобом поповнення складу професіоналізмів є «місцева
творчість» (у межах колективу, підприємства тощо), насамперед за рахунок
префіксації та словоскладання. Серед префіксів найпопулярніші до(дообладнати, декваліфікація), недо- (недопалив, недовнесок), за(залозунгувати, за процентувати), над- (надзверхплановий); серед суфіксів –
ість (бойовитість, пливучість, стрибучість), -аж (типаж, листаж), -ація
(маршрутизація, декваліфікація) та ін [2, с.85.].
Чим вищою буде мовна культура і організованішим колектив, тим
менше з'являтиметься професіоналізмів, особливо в діловому мовленні.
Здебільшого професіоналізми застосовуються в усному неофіційному
мовленні людей певного фаху. Виконуючи важливу номінативнокомунікативну функцію, вони точно називають деталь виробу, ланку
технологічного процесу чи певне поняття й у такий спосіб сприяють
кращому взаєморозумінню. У писемній мові професіоналізм вживають у
виданнях, призначених для фахівців (буклетах, інструкціях, порадах).
Професіоналізми використовують також в літературі з метою створення
професійного колориту, відтворення життєдіяльності певного професійного
середовища у своїх творах.
Численні покоління формують мову, розвивають її, збагачують,
удосконалюють, наповнюють власним життєвим досвідом, пристосовують
до свого менталітету, до природного оточення, до мінливих умов життя.
Виділяють науково-технічні, професійно-виробничі, просторічножаргонні професіоналізми. Звичайно вони виступають як неофіційні,
розмовні, а тому часто емоційно забарвлені синоніми-еквіваленти до
усталеної професійної номенклатури чи слів-термінів і виходять за межі
літературної мови.
На думку деяких дослідників, «професіоналізми виникають, коли та чи
інша спеціальність або вид занять не має розвинутої термінології». Більш
виваженою, однак, видається думка про те, що професіоналізми вживаються
у певному професійному середовищі з метою «детальнішого членування
дійсності в сфері спеціальних інтересів» [3, с.324]. Виконуючи важливу
номінативно-комунікативну
функцію,
вони
сприяють
кращому
взаєморозумінню.
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Професійна лексика тісно пов'язана зі спеціальною термінологією
окремих галузей науки, техніки, освіти. Вони мають велику кількість
спільних елементів, але між ними є й істотні відмінності. При детальній
диференційованості назв окремих предметів, їх частин та видових понять у
професійній лексиці немає назв для широких категорій однакових чи
подібних реалій, а кожна назва за своїм походженням і структурою звичайно
ізольовані від інших, виникають стихійно на власній мовній основі, не
мають чіткого наукового визначення. У термінології слова, що означають
близькі поняття, становлять утворення від однакових коренів, галузеві
терміни переважно творяться свідомо, часто з використанням іншомовних
слів та словотворчих засобів.
Професіоналізми здебільшого застосовують в усному неофіційному
мовленні, у писемній мові вживають у виданнях, призначених для фахівців
(буклети, інструкції, поради). Взагалі в офіційно-діловому та науковому
стилях професіоналізми використовують з певним застереженням. Чим
вищою буде мовна культура і більш організованим колектив, тим рідше
з'являтимуться професіоналізми, особливо в діловому мовленні.
Більшість слів сучасної української мови є загальновживаними. Ними
користуються в усіх сферах життя і діяльності. Значно менше слів
вузькоспеціальних, які вживаються окремими групами людей у різних
галузях господарства, науки, культури тощо.
Але, на відміну від термінів, вони можуть мати експресивне
забарвлення; не фіксуються у словниках, і не мають сталого правопису.
Вони, як правило, загальнозрозумілі й часто загальновживані, проте, не
завжди належать до літературної мови.
Професіоналізми можуть утворюватися такими способами: 1.
Переважна більшість професіоналізмів – це слова загальнонародної мови,
які вжиті у переносному значенні, У писемному діловому мовленні ці слова
використовувати недоречно; 2. шляхом усічення основ слів: кібер
(кібернетика), термояд (термоядерна реакція), опер (оперуповноважений); 3.
шляхом скорочення слів та словосполучень: мовник (викладач мови), юрфак
(юридичний факультет), мехмат (механіко-математичний факультет), кардан
(карданний пристрій); 4. шляхом перенесення наголосу у словах: рапорт
замість рапорт, компас – компас, атомний – атомний, алкоголь – алкоголь,
Мурманськ – Мурманськ, медикамент – медикамент, металургія –
металургія; 5. шляхом метафоризації:зняти касу, заморозити рахунки,
липовий баланс; 6. шляхом зміни граматичних категорій:масла, олії, жири,
лаки. Такі іменники (речовинні) мають, здебільшого, лише форму однини.
Нові професіоналізми можуть утворюватись за рахунок префіксів та
суфіксів. Серед найпоширеніших префіксів є: до- (дообстежити,
доукомплектувати,
дозакріпити,
дообладнати); недо(недополив,
недопромисел, недовнесок, недоперевиконано); за- (задебетувати,
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заорганізувати, запроцентувати); над-, серед- (надбудова, середвідомчий,
надзверхплановий).
Серед суфіксів найбільш продуктивні -ість, -ат, -ація, -аж: пливучість,
маршрутизація, типаж, стрибучість, листаж, бюлетенити.
Наведені професіоналізми наявні у повсякденному мовленні
працівників багатьох підприємств, відомств, установ. У писемній формі
вони вживаються у виданнях, призначених для фахівців окремих галузей
науки та виробництва (журналах, буклетах, інструкціях). Найбільше
інформації професіоналізми несуть тоді, коли ними користуються фахівці.
Але у практиці професійного спілкування треба бути обережними щодо їх
вживання у службових паперах. Документ може перетворитись з офіційного
у напівофіційний (або неофіційний), набувати рис приватної записки, а не
документа. Він може викликати непорозуміння, ускладнити ділові стосунки.
Значна частина професіоналізмів з часом стає термінами, однак деякі не
набувають загального поширення і літературного нормування.
Таким чинном, професіоналізми деталізують мовний словник,
розширюють його там, де є на це потреба. Але зловживати такою лексикою
не можна, оскільки вона потребує додаткових пояснень. Вживати
професіоналізми у міжвідомчій документації небажано, а в окремих
випадках і просто неприпустимо.
Література
1. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура
мови). – К.: Довіра, 1999. – 431 с.
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3. Шевчук С.В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням.
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ПЕДАГОГІКА
Проблеми виховання особистості в умовах
інформаційного суспільства
Павлюх Н.С.,
аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,
Україна, м. Дрогобич
КОМУНІКАЦІЙНІ МОДЕЛІ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Найважливішою ланкою у навчальному процесі дитини є, без жодних
сумнівів, батьківська турбота, спілкування між батьками та дитиною.
Ідеальною моделлю є зростання малюка у сім’ї, яка забезпечує любов,
турботу, опіку. Проте під впливом нових умов сьогодення (індустріальний
розвиток і, відповідно, висока зайнятість батьків на роботі) вихованням і
навчанням дошкільнят у великій мірі займаються вихователі дитячих садків.
У дошкільному закладі малюк вперше зустрічається з колективом
дітлахів (т.зв. «дитячою країною»), у якому діють нові правила відносно
тих, до яких дошкільня звикло вдома. Дитина, яка зростає у здоровій,
благополучній сім’ї, яка оточена любов’ю і увагою, відносно швидко звикає
до нових правил життя в колективі. І, навпаки, дитина, яка переносить
розчарування вдома з різних причин, матиме великі труднощі з адаптацією.
Важливим компонентом є спілкування з дитиною.
Слово, словесне спілкування є основою будь-якого спілкування, у тому
числі з дітьми дошкільного віку, деякі з яких щойно вчаться говорити.
Належне словесне спілкування передбачає спокійний підхід до дитини,
однакове ставлення вихователя до всіх малюків, а також індивідуальний
підхід при необхідності (наприклад, діти з особливими потребами).
Спілкування може бути не лише словесним. Маємо на увазі невербальне
спілкування («мова тіла») та паравербальне спілкування (манера розмови,
міміка, тонус голосу). Як і дорослі, діти дуже добре відчувають всі три
форми спілкування. При цьому дитяче спілкування вимагає уваги
вихователя. Так, якщо вихователь займається якоюсь справою, а дитина
щось запитує, то йому слід перервати свою працю і приділити всю увагу
дитині, терпляче вислухавши питання чи відповідь.
«Мова тіла» видає людську нетеплячість. Клацання олівцем,
переривання розмови, погляд крізь дитину, не слухання, а також бажання
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поговорити чи попросити якомога швидше, призводять до невдалого
спілкування між вихователями та дитиною.
Накінець, піднесений тон в розмові з дитиною, погрозливі манери
(паравербальна комунікація) з самого початку знищують бажання дитини
спілкуватися. На це особливо слід звертати увагу вихователям.
Отже, батьки та вихователі, проводячи час з дитиною, повинні
дотримуватися таких постулатів:
• розмовляйте з дитиною, навчайте інтровертну дитину розмовляти,
заохочуйте її до розмови, уникайте розмови з відповідями «так» і «ні»;
• називайте дитину по імені – якщо ви називаєте її по імені, дитина
тлумачить цю близькість із почуттям відповідальності, всупереч анонімному
спілкуванню, що означає байдужість;
• дивіться дитині в очі: прямий погляд означає, що ви зацікавлені (не
надто довго, тому що фіксований вигляд досягає протилежного ефекту);
• дотик до руки, дотик до волосся – такі жести виражають близькість,
«винагороду» за виконане завдання;
• контролюйте дикцію, тональність голосу, вираз обличчя – м'який
спокійний голос, без піднесених тонів, заспокійливий вираз обличчя
спонукають дитину іти на контакт, спілкуватися;
• слід обмежитись короткою, простою розмовою, використовувати
зрозумілі слова;
• повторіть ваше запитання, якщо вас не почули;
• похваліть, нагородіть дитину, якщо вона оправдала ваші сподівання;
• позбавте дитину нагороди, якщо вона не виконала завдання – це буде
найгірше покарання для неї;
• розвивайте почуття порядності – слова «дякую» і «будь ласка» мають
бути обов'язковими у спілкуванні;
• вказуйте на помилки, розмовляйте з дитиною про них;
• навіть якщо ви розлючені вчинком дитини, не дозволяйте собі кричати
на неї.
Гармонія між належним підходом до дитини батьків та вихователів,
спілкуванням та турботою, а також взаємовідносинами між дітьми є
надзвичайно важливими для подальшого розвитку дитини.
Література
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4272838/

27

Педорич А.В.,
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ДО ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ’Ї
Виховання дітей – одне з найважливіших завдань життя людини. Діти
будуть творити майбутню історію. Правильне виховання – це наша щаслива
старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша
вина перед іншими людьми, перед усією країною.
Перш за все: виховати дитину правильно і нормально набагато легше,
ніж перевиховати. Правильне виховання з самого раннього дитинства – це
зовсім не така важка справа, як багатьом здається. За всієї складності ця
справа під силу кожному батькові і кожній матері. Добре виховати свою
дитину може кожна людина, якщо тільки вона цього дійсно хоче. А крім того,
це справа приємна, радісна. Зовсім інша справа – перевиховання.
Перевиховання вимагає великих сил і знань, більше терпіння, і не у всіх
батьків все це знайдеться. Батькам завжди необхідно пам'ятати, що завжди
необхідно виховувати так, щоб потім не довелося переробляти, щоб із самого
початку – виховувати правильно.
У своїй «Книзі для батьків» А.С,Макаренко спростовує думку про те, що
«основна проблема» – відсутність часу. Це відмовка батьків-невдах [2, с.8].
Там же педагог пише: «Фокуси в сімейному вихованні повинні бути рішуче
відкинуті. Зростання і виховання дітей – це велика серйозна і страшно
відповідальна справа, і ця справа, звичайно, важка. Позбутися обов’язків в
цьому легким трюком не можна. Якщо ви батьки дитини – це означає: на
багато років вперед ви віддали йому всю напругу вашої думки, всю вашу
увагу і всю вашу волю. Ви повинні бути не тільки батьком і шефом ваших
дітей, ви повинні бути ще й організатором вашого власного життя, бо поза
вашої діяльності як громадянина, поза вашого самопочуття як особистості не
може існувати і сам вихователь» [2, с.13-14].
Роль батьків у формуванні особистості дитини особливо важлива, так
само, як і роль в цьому процесі школи. Це розумів і А.С. Макаренко. Довгі
роки авторитет Макаренка був непохитний. Але останнім часом положення
його вчення змінилося. Процес демократизації і гуманізації виховання
підштовхнули педагогів до осмислення і переосмислення колишніх цінностей.
З'явилися альтернативні погляди на виховну систему А.С. Макаренка. Але все
ж ми продовжуємо повертатися до досвіду великого педагога.
Можна стверджувати, що виховання єдиного сина або єдиної дочки
набагато більш важка справа, ніж виховання декількох дітей. Навіть в тому
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випадку, якщо родина має матеріальні труднощі, не бажано обмежуватися
однією дитиною.
Тільки в сім'ї, де є кілька дітей, батьківська турбота може мати
нормальний характер. Вона рівномірно розподіляється між усіма. У великій
родині дитина звикає з малих років до колективу, набуває досвіду взаємного
зв'язку. Якщо в родині є старші і молодші діти, між ними встановлюється
досвід любові і дружби в найрізноманітніших формах. Життя такої родини
надає дитині можливість вправлятися в різних видах людських відносин.
Перед ними проходять такі життєві задачі, що єдиній дитині недоступні:
любов до старшого брата і любов до молодшого брата – це зовсім різні
почуття, уміння поділитися з братом або сестрою, звичка поспівчувати ім. Ми
вже не говоримо, що у великій родині на кожному кроці, навіть у грі, дитина
звикає бути в колективі. Все це дуже важливо для виховання.
Наступне питання, на який потрібно звернути увагу, це питання про мету
виховання. У деяких сім'ях можна спостерігати повну бездумність у цьому
питанні: просто живуть поруч батьки і діти, і батьки сподіваються на те, що
все само собою вийде. У батьків немає ні ясної мети, ні визначеної програми,
щодо виховання дітей. Звичайно, в такому випадку і результати будуть
випадкові.
Кожен батько і кожна мати повинні знати, що вони хочуть виховати у
своїй дитині. Тому необхідно тверезо оцінювати свої власні батьківські
побажання стосовно дітей. І при цьому треба пам'ятати: ви народили і
виховуєте сина або дочку не тільки для вашої батьківської радості. У вашій
сім'ї росте майбутній громадянин, майбутній діяч і фахівець, особистість.
Не можна відокремлювати також справи сімейні від справ громадських.
У своїх літературно-педагогічних працях А.С. Макаренко не раз піднімав
проблему взаємини сім'ї та школи, дитини і батьків.
Сім'я – осередок суспільства, яка закладає основи виховання особистості.
У сім'ї діти орієнтуються на соціальні та моральні установки батьків, їхні
ідеали. Рівень моральної вихованості батьків, досвід соціального спілкування
мають часто вирішальне значення в розвитку і вихованні дитини. Батько і
мати несуть відповідальність перед суспільством за виховання дітей в сім'ї.
Взаємини членів сім'ї будуються на взаємній любові, повазі, підтримці у
всіх справах. Якщо в родині склався негативний клімат, то виникають
труднощі у вихованні дітей, як в родині, так і в школі, що призводить до
появи важковиховуваних учнів, а іноді і до правопорушень. А.С. Макаренко з
цього приводу писав: «Сім'ї бувають хороші, і сім'ї бувають погані.
Поручитися за те, що сім'я виховує, як слід, не можна. Говорити, що сім'я
може виховати, як хоче, ми не можемо. Ми повинні організувати сімейне
виховання, і організуючим началом повинна бути школа як представниця
державного виховання» [3, с.504].
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Взаємодія школи і сім'ї ґрунтується на повазі до батьків, до їх авторитету.
Ваша активність в суспільстві або на роботі повинна мати відображення і в
родині. Сім'я ваша повинна бачити вашу громадську позицію і думку
стосовну актуальних питань. Те, що відбувається в країні, через вашу душу і
через вашу думку повинно приходити до дітей. Те, що відбувається на
вашому підприємстві чи організації, що радує або засмучує вас, має цікавити і
ваших дітей. Вони повинні знати, що ви – свідомий громадянин, і пишатися
вами, вашими успіхами, вашими заслугами перед суспільством.
Ваша власна поведінка – сама вирішальна річ. Ви виховуєте дитину в
кожен момент вашого життя, навіть тоді, коли вас немає вдома. Батьківська
вимога до самого себе, батьківська пошана до своєї сім'ї, батьківський
контроль над кожним своїм кроком – ось перший і найголовніший метод
виховання. Виховання власним прикладом. І не так важливо, що говорить
вихователь, а важливіше, як саме чинить в тому чи іншому випадку
вихователь.
У лекції «Про батьківський авторитет» А.С. Макаренко показав різні
види авторитету. Він виділив авторитет придушення, чванства, любові,
підкупу, відстані, педантизму, резонерства, доброти, дружби. Він вважав, що
головною підставою батьківського авторитету може бути тільки життя і
робота батьків. Поведінка та заслуги батьків в очах дітей повинні бути перш
за все заслугами перед суспільством. [3, с.248-255].
Хочеться закінчити словами одного дослідника та письменника В.І. Даля:
«Вихователь сам повинен бути тим, ким він хоче зробити вихованця». Цією
тезою В.І. Даль хотів сказати, що, будучи одними з головних агентів
соціалізації та виховання дитини – батьки насамперед повинні виховувати
самого себе, тому що приклад, який вони подають дитині, служить для нього
головним орієнтиром у житті [1].
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Хортіва О.В.,
вчитель англійської мови Рубіжанської спеціалізованої школи
I-III ступенів №7 художньо-музичного профілю,
Україна, м. Рубіжне
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ НА УРОКАХ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Сучасна стратегія розвитку освіти в Україні спрямована на формування
та розвиток всебічно розвиненої, морально зрілої, духовно піднесеної та
соціально активної особистості. Важливо відтворити в українському
суспільстві почуття істиного патріотизму як духовно-моральної та соціальної
цінності, сформувати в учнівської молоді громадянсько активні, соціально
значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і, перш за
все, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та
Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо своєї країнии.
Метою національно-патріотичного виховання є виховання молодої
людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як
суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну
гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та
виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві,
бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як
громадянин, професіонал, носій української національної культури.
Ефективність громадянського виховання залежить від спрямованості
навчально-виховного процесу, важлива роль в якому належить предметам
гуманітарного циклу, провідне місце серед яких посідає іноземна мова.
Виходячи з власного досвіду, хочу зазначити, що предмет «Англійська
мова» має май же необмежені можливості у вихованні громадянської
позиції молоді, патріотизму, високих моральних якостей особистості,
почуття громадянської гідності, національного світогляду молоді, виховання
любові до Батьківщини, поваги до її національних героїв та історичного
минулого, культурних цінностей, звичаїв, обрядів та символіки,
культивування кращих рис української ментальності, перш за все, за
рахунок величезного тематичного різноманіття і інформаційної насиченості.
Громадянське виховання на уроках англійської мови починається в
початковій школі. Патріотизм зароджується у вивченні теми «Сім’я»,
упродовж якої учні розповідають про своїх найближчих людей і родинне
коло. Під час вивчення матеріалів з теми «Свята і традиції» ми починаємо
ознайомлювати молодших школярів з елементами культури країн, мова яких
вивчається, намагаючись подавати інформацію через призму знань,
сформованих в процесі оволодіння рідною культурою. Тому, знайомлячись
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із святковими традиціями зарубіжних ровесників, ми також обговорюємо
українські сімейні традиції, традиції святкування національних свят у
власній родині та у колективі, в якому перебувають діти.
Тематика роботи в основній школі надає простір для виховання любові
як до своєї малої батьківщини, місцевих традицій та історії, своєї школи,
учнівського колективу, так і до рідної країни в цілому. В основній школі
учні досягають такого рівня володіння мовою, при якому стає можливим
діалог із зарубіжними ровесниками засобами Інтернету чи проектної
діяльності, в ході яких відбувається само ідентифікація молодого українця.
Матеріал навчально-методичного забезпечення сприяє розумінню важливості
розвитку уміння співпрацювати і контактувати із представниками інших
країн світу. В основній школі відбувається формування навичок та умінь
школярів розповідати про своїх друзів, рідне місто, село, національні свята і
традиції, про Україну та її історичні і пам’ятні місця, мальовничі куточки
нашої Батьківщини. Виховують почуття патріотизму і матеріали про
визначні події з історії України, великих українців, відомих сучасних діячів
української культури, науки, спорту. Українська національна символіка
(Герб, Прапор, Гімн) використовується в навчальному процесі учителем
англійської мови, щоб прищепити школярам повагу до державних символів,
викликати в них почуття гордості за рідну державу, активізувати почуття
захищеності, юридичної, моральної і політичної дієздатності. В основній
школі на уроках англійської мови є можливості навіть для формування
правової культури, яка тісно пов'язана з вихованням політичної культури.
Політична освіченість включає знання про типи держав, політичні
організації й інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної
взаємодії, виборчу систему країн світу. Ці знання учні здобувають під час
вивчення тем "Україна", "Великобританія", "Англомовний світ і Україна".
На уроках англійської мови учні ще раз переконуються в необхідності
державотворчих процесів у поєднанні з розбудовою громадянського
суспільства, усвідомлюють необхідність відстоювати свої політичні
інтереси, вчаться повазі й толерантному ставленню до політичних поглядів
інших людей.
Старша школа – це час формування власне патріотизму, виховання
любові до України як своєї Батьківщини. В той же час навчальний матеріал
старшої школи надає змогу працювати над такими важливими напрямками
громадянського виховання як утвердження гуманістичної моралі і культури
спілкування, виховання екологічної культури, полікультурне виховання та
інші. Аутентичні навчально-методичні комплекси видавництв Macmillan,
Longman, Oxford University Press, Express Publishing та інші дають великі
можливості для формування в учнів таких загальнолюдських цінностей, як
шанобливе і толерантне ставлення до іншої культури і більш глибоке
усвідомлення своєї культури. Знайомство з культурою англомовних країн
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відбувається шляхом порівняння і постійної оцінки наявних знань і понять з
знову отриманими, зі знаннями і поняттями про свою країну, про себе
самих. У результаті відбувається своєрідний діалог культур вустами
школярів. Порівнюючи зарубіжного однолітка і себе самих, свої країни, учні
виділяють загальне і специфічне, що сприяє об'єднанню, зближенню,
розвитку розуміння і позитивного ставлення до країн, їх людей і традицій.
Розвиток уміння презентувати свою країну у світі, культуру і побут свого
народу, святкові обряди і культурні цінності, національні особливості та
реалії життя в спілкуванні із зарубіжними однолітками та гостями
набуваються засобами активізації отриманих у попередні роки навичок та
умінь за допомогою рольових ігор, творчих проектів, організації
молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів і т.п. У навчальнометодичному забезпеченні з іноземної мови для цього етапу є чимало
завдань, що передбачають використання інтерактивних технологій,
націлених на практичне застосування українознавчої інформації, на
проведення соціокультурних паралелей, на виховання відчуття себе
майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними партнерами інших
європейських країн, покликаних розвивати свою Батьківщину і збагачувати
скарбницю світової цивілізації.
Таким чином, саме на уроці іноземної мови вчитель має можливість
формувати світогляд учня, його моральні цінності, його громадянську
позицію, оскільки предмет «Іноземна мова», крім області конкретних
лінгвістичних і екстра лінгвістичних компетенцій, має справу з питаннями
ставлення і поведінки дитини в конкретних життєвих ситуаціях. Ось чому
проблеми національного виховання школярів повинні знаходитися в центрі
уваги всіх педагогів, які спрямовують підростаючу особистість до вибору
громадянських цінностей, стимулюють її бажання самовдосконалюватись,
готують її до повноцінного життя у новому українському демократичному
суспільстві.
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ФОРМУВАННЯ БОГОСЛОВСЬКОЇ НАУКИ В ОСВІТНЬОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ XVII-XVIII СТ.:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Предметом нашого дослідження є становлення богословської освіти та
науки в освітньому просторі України періоду XVII–XVIII ст. Вивчення цього
питання проводилось на основі аналізу філософських та теологічних
латиномовних курсів, які викладались у першому вищому навчальному
закладі України – Києво-Могилянській академії. Від часу свого заснування
(перша половина XVII ст.) цей навчальний заклад був орієнтований на
засвоєння загальноєвропейських освітніх форм з одночасним поєднанням
власних східнослов’янських освітньо-культурних традицій та власного
історичного досвіду.
Від початку заснування Києво-Могилянський колегіум здійcнював
викладання вищих студій (studia superiora). Юридично ці студії були
підтверджені грамотами Петра І 1694 [183] і 1701 р. [1], за якими цей освітній
заклад отримав право на викладання дисциплін філософського і
богословського курсу й відповідно підтвердив статус вищого навчального
закладу [2, с.1-5]. Але викладання філософських дисциплін у Києво-братській
колегії здійснювалось ще до підтвердних документів, наданих російським
царем. Одним із перших професорів, які викладали філософський курс був
Ісайя Трофимович-Козловський (читав філософський курсу 1632–1633 н. р.;
одночасно – з 1632 до 1638 року – перший ректор Києво-братської колегії
після об’єднання її з братською школою); у 1633–1634 (1635) н. р. філософію
викладав Сильвестр Косов [3, с.6-10]. Сьогодні залишилися збереженими
філософські курси наступників перших викладачів – Йосипа КононовичаГорбацького «Subsidium Logicae» (1639–1640) та Інокентія Гізеля «Opus totius
philosophiae» (1646–1647) [4, c.152-165]; (фрагменти тексту із курсу
«Subsidium Logicae» Й. Кононовича-Горбацького у перекладі українською
мовою опубліковано у: [5]; переклад частини філософського курсу Інокентія
Гізеля російською мовою: [6]). Цим підтверджується факт, що вже у 40-х рр.
XVII ст. у Києво-Могилянському колегіумі читали не лише діалектику і
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логіку, а фізику й метафізику. З 80-х рр. XVII ст. викладання філософії стає
систематичним. На основі заголовків філософських трактатів, які викладались
у Академії у першій половині XVIII ст., головним орієнтиром під час
викладання дисциплін курсу був Арістотель. Але його вчення у Академії
викладалось на основі його інтерпретаторів та коментаторів (На основі назв
курсу «Philosophia peripatetica….»).
За філософським курсом слідував клас вищої академічної науки –
богослов’я (теології). На виклад повного курсу теології в Академії
відводилось чотири роки. Під час укладання курсу богослов’я професори
КМА переважно опирались на авторитетних середньовічних теологів Фому
Аквінського та Дунса Скотта, а також на праці відомих католицьких
богословів XVII ст. [2, с.208-211]. Але тут варто зауважити, що до праць
католицьких теологів професори звертались не безпосередньо, а за допомогою
богословських посібників, які використовувались у латино-польських
навчальних закладах – тобто для обґрунтувань положень православного
віровчення використовувались католицькі джерела і це було суттєвим
недоліком викладання курсу теології у навчальному закладі православної
орієнтації. Але використання латино-польських джерел в умовах XVII ст.
було історично виправданим. За свідченням М. Петрова, викладання теології
у київській академії було започатковане у 1689 р. Першим викладачем курсу
богослов’я (1689–1693) був професор і префект Києво-братської колегії (далі –
академії) Іоасаф Кроковський; курс не збережений [3, с.48-59]. Основною
метою богословської науки було зміцнення теоретичних засад православ’я.
Перед КМА стояло завдання створити строго православну систему
богословської науки, але зробити цього відразу академія не могла. Це
пояснювалось відсутністю розвиненої богословської наукової традиції у
вітчизняній освіті (перші спроби – у діячів братських шкіл: Лаврентія Зизанія,
Герасима Смотрицького та ін.; але ці спроби не набрали ознак оформленої
науки). Не було можливим під час викладання курсу богослов’я звернутися до
східних джерел з причини недостатнього знання грецької мови, викладання
якої у другій половині XVII ст. не проводилось на належному рівні [3, с.7980]. Результатом стало те, що викладання теології у Києво-Могилянській
академії відбувалось за зразком католицьких навчальних закладів із
адаптацією до православної традиції. У єзуїтській освітній моделі теологічні
дисципліни проявляли себе в першу чергу як мистецтво раціонального
мислення, розгорнутого на ґрунті коментування та інтерпретації текстів, що
вважалися авторитетними. Зокрема у гуманістичній європейській школі
викладання філософії перебувало у межах інтелектуальної традиції –
схоластики. Як і в часи Середньовіччя, у гуманістичній школі XVI–XVII ст.
найвищим авторитетом визнається Арістотель, прочитаний під кутом зору
християнського віровчення. Діяльність єзуїтських шкіл регламентувалася
статутом «Ratio studiorum», де зазначалося: «Професори філософії хай в
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усьому ідуть за Арістотелем, окрім тих випадків, коли він сам відступає від
учення, прийнятого скрізь в академіях, а надто коли суперечить правій вірі.
Супротивні істинній вірі аргументи його й інших філософів треба рішуче
заперечувати… З великим вибором слід користуватися і тими
інтерпретаторами Арістотеля, які коментували його не в інтересах
християнської церкви. …нічого не слід говорити проти св. Фоми, за яким слід
іти» [7, с.91]. Саме у гуманістичній школі схоластична філософія переживає
своє відродження. Її викладання у єзуїтських колегіях та університетах у
період XVI–XVII ст. відбувалось у межах «другої схоластики» – тобто
оновленого Арістотеля у редакціях іспанських та португальських філософів:
Франциска Толета, Педро де Фонсеки,
Франциско Суареца та ін. (Про періодизацію схоластики: [8, с.68-98,
98-99]). Схоластичність філософії у гуманістичних школах загалом і у
єзуїтському їхньому різновиді зокрема мала принципове значення для
православної Академії, що задекларувала європейський вектор у своєму
розвитку.
Висновки. Курс богослов’я КМА
мав своєю метою підготовку
високоосвічених церковних кадрів і теоретичне опрацювання православного
віровчення як опозиційного супроти системи католицизму. Вирішення
другого пункту потребувало тривалості в часі, адже Академія була заснована
на зразок єзуїтських начальних закладів з охопленням притаманних і
усталених для цього типу навчального закладу комплексу дисциплін. Із-за
причини відсутності власних теоретичних джерел для обгрунтування
православ’я залучались праці католицьких теологів, що було основним
недоліком у викладання предметів богословського циклу. Але цей факт мав
зворотний бік: українські студенти мали змогу ознайомитись з творами
західних і східних філософів та богословів: Фоми Аквінського, Августина,
Іоанна Златоуста, Василія Великого, Іоанна Дамаскіна та ін. Православна
Академія з часом стає уособленням західноєвропейської науки, чим засвідчує
діалогічність української культури, налаштованої на інтелектульну рецепцію
зовнішніх надбань (інтернаціонального, у цьому контексті Західної Європи
зокрема), у поєднанні з внутрішнім національним: традиціями Київської Русі
і греко-візантійської цивілізації.
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ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
На етапі реформування прикордонного відомства виникає необхідність у
досвідчених компетентних офіцерах-прикордонниках, які мають не лише
професійні знання, уміння та навички, але й можуть приймати оптимальні
рішення в ситуаціях вибору, брати на себе відповідальність, налаштовані на
співробітництво, вирізняються мобільністю, динамізмом, вміють будувати
конструктивні стосунки з підлеглим персоналом, здійснювати на нього
психолого-педагогічний вплив та проводити освітню та виховну діяльність.
Іншими словами офіцер-прикордонник повинен бути психологічно і
педагогічно компетентним. Підготовку такого фахівця, формування його
психолого-педагогічної компетентності слід розпочинати під час навчання у
відомчому закладі вищої освіти. Для кращого розуміння такої підготовки,
врахування усіх її особливостей та зв’язків, можливостей та засобів,
складових, рівнів та умов актуальним питанням є побудова моделі, яка б
описувала цей процес і давала можливість спрогнозувати наслідки
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відповідного цілеспрямованого впливу викладача на досліджувану
особистісну характеристику майбутніх офіцерів-прикордонників.
Для досягнення поставленої мети було використано систему методів
дослідження: вивчення, аналіз науково-педагогічної та методичної літератури,
теоретичне моделювання процесу становлення та розвитку психологопедагогічної компетентності, вивчення та узагальнення вітчизняного та
зарубіжного досвіду, метод експертних оцінок, констатувальний експеримент.
В основу побудови моделі формування психолого-педагогічної
компетентності майбутнього офіцера-прикордонника повинна бути покладена
модель випускника відомчого освітнього закладу. Головним моментом при
цьому все ж таки є набуття теоретичних знань і практичних умінь, необхідних
у подальшій професійній діяльності для розв’язання психолого-педагогічних
завдань. Така психолого-педагогічна підготовка стає однією з головних
проблем для професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників.
На основі експертної думки, аналізу наукових джерел з проблеми, змісту
та структури психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників, визначення сукупності сприятливих педагогічних умов було
розроблено і побудовано теоретичну модель, яка має комплексний характер і
складається з чотирьох блоків: концептуально-цільового, змістовного,
системно-методичного, діагностико-результативного.
Побудова моделі формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників проводилась на основі:
1) освітньо-професійних програм (ОПП) та сучасних кваліфікаційних
вимог до професійної підготовки офіцера-прикордонника;
2) виділених з ОПП вимог до його психолого-педагогічної підготовки та
відповідних результатів навчання;
3) галузевих стандартів вищої освіти за напрямком «Безпека державного
кордону»;
4) навчальних планів підготовки курсантів та робочих програм
загальновійськових та військово-спеціальних навчальних дисциплін.
Кожна з складових компонент або блоків побудованої моделі має своє
цільове і змістове навантаження. Перший і найбільш важливий блок, який
визначає призначення і спрямованість моделі – це концептуально-цільовий
блок. Він містить, насамперед, мету – формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників і визначає теоретичне
підґрунття функціонування моделі на засадах реалізації низки методологічних
наукових підходів та принципів.
На основі реалізації концептуальних підходів із забезпеченням
відповідних принципів та аналізу наукових джерел і системи організації
освітнього процесу в академії в дослідженні було розроблено педагогічні
умови ефективного процесу формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників, які увійшли до наступного змістовного
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блоку запропонованої моделі. Втілення в освітній процес під час викладання
загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін представлених
педагогічних умов сприятиме становленню та розвитку психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Слід
зазначити, що ця особистісна властивість має свою структуру, до складу якої
входять мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-вчинковий та
емоційно-вольовий компоненти, та виконує певні функції: пізнавальнорозвиваючу, управлінську, комунікативну, адаптивну, освітню, рефлексивну.
Зміст, структура, функції психолого-педагогічної компетентності, а
також глибокий аналіз ОПП, навчальних планів та робочих програм
загальновійськових та військово-спеціальних навчальних дисциплін
дозволили сформувати системно-методичний блок моделі. Саме у цьому
блоці виділено етапи формування досліджуваної властивості особистості:
базовий (1–2 курс); допрофесійний (3 курс); професійний (4 курс). Кожен з
етапів має свою ціль, спрямованість та наповненість.
Головною особливістю системно-методичного блоку є оптимізація змісту
теоретичної та практичної підготовки курсантів у ході вивчення ними
загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін, яка б гармонійно
поєднувалась з етапами формування психолого-педагогічної компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників. Саме така оптимізація та узгодження
дозволили на основі реалізації концепції дослідження розробити методичну
систему процесу формування досліджуваного особистісного утворення. Ця
методична система включає в себе форми (традиційні, інноваційні), методи
(бесіди, круглі столи, особистісно-розвивальні тренінги, ситуативне
моделювання тощо) та засоби (вербальні, наочні, інтерактивні, відеофільми), а
також удосконалені робочі навчальні програми дисциплін, які враховують
специфіку становлення та розвитку психолого-педагогічної компетентності у
майбутніх офіцерів-прикордонників.
Безумовно, щоб перевірити спроможність, функціональність моделі та
дієвість розроблених педагогічних умов та методичної системи необхідно
мати сукупність критеріїв визначення рівня сформованості досліджуваного
особистісного феномену та відповідних їм показників. Отже, було виділено
діагностико-результативний блок моделі, до складу якого увійшли
мотиваційно-світоглядний, змістовно-діяльнісний, поведінковий та емоційновольовий критерії з обґрунтованими показниками. Крім того до цього блоку
увійшли етапи:
– діагностування з визначеними методиками та методами,
– визначення кінцевого результату на основі встановлення рівнів
сформованості психолого-педагогічної компетентності курсантів (низький,
середній, достатній, високий),
– коригування отриманих результатів та пошук резервів у випадку
отримання результатів, які можна було б поліпшити.
39

Слід зазначити, що усі складові блоки моделі тісно взаємопов’язані,
переходять один в один й фактично у сукупності являють собою єдиний
неперервний процес. Отже, з метою унаочнення запропонованої моделі
формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників, демонстрації взаємозв’язків між її складовими та елементами
було здійснено графічну інтерпретацію моделі. Втілення моделі в освітній
процес передбачає наявність конкретних результатів щодо формування
психолого-педагогічної компетентності, тобто динамічних змін у рівнях її
сформованості, які передбачають перехід на більш високий рівень
досліджуваної властивості. Запропоновану модель можна розглядати як
дієвий інструментарій та еталон організації процесу формування психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час
навчання у закладі вищої військової освіти.
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ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
ІЗ НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ У ПРАЦЯХ
ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ –
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Досвід з реабілітаційної роботи із неповнолітніми набутий вітчизняними
науковцями у другій половині XIX – початку XX століть, заслуговує особливу
увагу. Даний період визнається як час підйому «суто української педагогіки»,
становленням корекційно-реабілітаційної і пенітенціарної системи, проб і
помилок в справі виправлення девіантної поведінки серед неповнолітніх. Цей
час вітчизняної педагогічної думки відзначається прагненням суспільства до
оновлення й реформ.
До реформаторів педагогічної думки кінця XIX – початку XX століть
можна віднести наступних вітчизняних педагогів, які займалися перевихованням
неповнолітніх правопорушників у цей час: Е.М. Баранцевіч, Д.Л. Бейтгілель,
Н.Л.Воскобойнікова, А.Я.Герд, Д.А.Дріль, М.Б.Духовский, А.Ф.Кістяковский,
М.І. Красовский, А.Н. Міклашевский, В.Д. Набокова, К.В. Рукавишников,
Д.Г. Тальберг, І.Т. Тарасов, А.А. Фідлер, М.В. Шимановский та інших.
Основні філософські ідеї виховання ґрунтувались на гуманному відношенню
до дитини, розвитку особистості та постійного морального вдосконалення.
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Вивчення історико-педагогічних джерел засвідчує й те, що в другій
половині XIX-го століття з'являлись перші наукові праці, присвячені аналізу
психічного стану дітей із відхиленнями в поведінці, як-от: Є. Альбицького
«Виправно-виховні заклади для неповнолітніх злочинців» (1893), В. Ватера
«Виховання й спадковість» (1899), А. Владимирської «Виправна ремісничоземлезнавча колонія» (1892), А. Волкової «Презирство покинутих дітей»
(1894), О. Герцена «Діти-злочинці» (1912), М. Гернета «Капризи й роздуми»
(1915) та деякі інші [4, с.9-10].
З 60-х років ХІХ-го століття проблема злочинних відхилень у поведінці
неповнолітніх досліджувалась за двома основними напрямками: соціальнопедагогічним та карно-правовим. Якщо перший напрям перебував під
впливом природно-матеріалістичної концепції, то на другому напряму
переважно відбувалася дія соціологічної концепції, яка почала зароджуватись
на той час. За соціологічною концепцією, виникнення злочинності
пов'язувалось із соціальними умовами. Такий погляд був притаманний
видатним юристам того часу А. Богдановському, А. Кістяковському,
Н. Неклюдову та деяким іншим [4, с.10].
З’являються перші публікацій присвячені дослідженню про піклування
над неповнолітніми злочинцями: Д.А.Дриля «Призрение несовершеннолетних
преступников «нравственно-испорченных» и беспризорных детей и
подростков в России», М.В. Духовського «Распределение исправительных
заведений для несовершеннолетних по территории России», Ф.М. Малініна
«Исправительные заведения для несовершеннолетних. Харьковский
исправительный приют за 1898–1901 гг.», В. Нікітін «Дети-преступники и их
судьба», Д.Г. Тальберга «Исправительные приюты и колонии в России».
Однією з перших робіт, присвячених проблемам виправлення
делінквентної поведінки серед дітей, була праця А.М. Богданівського
«Молодые преступники. Вопросы уголовного права и уголовной политики»
(Одеса, 1870 рік). Цікавим є те, що робота була написана використовуючи
зарубіжний досвід врегулювання криміногенного фактору серед
неповнолітніх таких країн як Англія, Бельгія, Німеччина та навіть Сполучені
штати північної Америки.
А.Ф. Кістяківський у своєму дослідженні «Молодые преступники и
учреждения для их исправления» (Київ, 1878), розкриває зарубіжний досвід з
організації виправного виховання неповнолітніх. Предметом дослідження є
педагогічний досвід таких країн як Англія і Франція.
Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел дозволяє
стверджувати, що термін «важкі діти» вперше з'явився у другій половині ХІХго століття в працях видатних дослідників того часу – Д. Дриля, О. Зака,
П. Каптерева, П. Лесгафта, С. Познишева та деяких інших. Зазначені науковці
до категорії «важких» відносили дітей, які не сприймали свої негативні
вчинки, жорстоких та байдужливих до страждань навколишніх. Учені
41

помилково, але одностайно вважали, що поняття «важка дитина» і
«малолітній злочинець» тотожні [4, с.11].
Праця «Исправительно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей и детей покинутих в святи с законодательством о
принудительном воспитании» (Саратов, 1893 рік), дослідників Е. Альбіцького
та А. Ширгена, присвячена вивченню та узагальненню західного досвіду
виправлення і перевиховання неповнолітніх правопорушників.
К. Ушинський одним із перших запропонував використовувати
превентивний (попереджувальний) потенціал виховання шляхом підтримки
моральних підвалин дитини, включення її до цілеспрямованої трудової
діяльності, із обов'язковим набуттям професійних навичок у будь-якому
ремеслі; вважав, що підґрунтям у житті дитини може служити набута
професія, яка у свою чергу повинна «підірвати коріння виникнення
аморальних дій у поведінці».
П.Ф. Лесгафт зазначав, що сім’я є одним з найголовніших факторів у
вихованні дитини. У праці «Сімейне виховання дитини та його значення» він
узагальнив багаторічний досвід своєї лікарської та педагогічної діяльності.
Він виділив шість типів поведінки дітей: лицемірний, честолюбний,
добродушний, затурканий-м’який, затурканий-злісний та пригнічений та дав
кожному з них детальну характеристику [2, с.203].
П. Лесгафт справедливо підкреслював, що «зіпсованість» дитини в
більшості випадків – результат не природженої розумової чи моральної
тупості, а педагогічних помилок вихователів [4, с.12].
Поряд з дослідженням правопорушень малолітніх, йшов пошук
ефективних засобів врегулювання дитячої злочинності. Протягом всього
означеного періоду (друга половина ХІХ – початок ХХ століть), велось
вивчення діяльності виправних закладів і патронатних Товариств. Цим
питанням активно займались Л.С.Горохова, В.Д.Набокова, К.В.Рукавішніков,
М.В. Шімановский та багато інших вітчизняних педагогів.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИХ
ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Концепція сталого розвитку природи і суспільства як методологічна
основа екологізації освіти у закладах вищої освіти визначає одне із
важливих соціально значущих завдань – виховання майбутнього фахівця в
дусі дбайливого, відповідального ставлення до довкілля на основі
усвідомлення єдності людини й природи та вироблення таких узагальнених
моделей і принципів поведінки, які з однієї сторони реалізують духовні й
фізичні потреби людини, а з іншої – мотивують і спонукають до екологічно
безпечної діяльності, тобто узгодженої із законами функціонування
біосфери.
Таким чином, рівні сформованості екологічної самосвідомості,
екологічного мислення і екологічно орієнтованої діяльності виступають
показником результативності системи екологічної освіти, головним
завданням якої є формування екологічної компетентності майбутнього
спеціаліста, що відповідно передбачає реалізацію наступних функцій:
• освітніх – формування системи екологічних знань про екологічні
проблеми сучасності та шляхи їх вирішення;
• виховних – формування ціннісних орієнтацій, мотивів, потреб і звичок
екологічно доцільної поведінки й діяльності у довкіллі;
• розвивальних – розвиток системи інтелектуальних та практичних
умінь по вивченню, оцінці стану і поліпшенню навколишнього середовища
своєї місцевості; розвиток прагнення до активної діяльності з охорони
навколишнього середовища.
За результатами наших досліджень встановлено, що важливою
складовою у формуванні екологічної компетентності студентів є
становлення їх екологічної самосвідомості. У свою чергу формування
екологічної самосвідомості студентства є поетапним процесом переходу
екологічних знань, наповнених ціннісним змістом, у переконання, які
мотивують практичну діяльність студентів у довкіллі і відображають єдність
свідомості особистості та її поведінки.
Тому одним із важливих підходів в удосконаленні екологічної освіти
майбутніх спеціалістів, яка базується на засадах сталого розвитку, є
актуалізація ціннісної складової у формуванні екологічної самосвідомості
студентів. Це означає, що у процесі навчання студент має не просто
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отримати суму знань про правила ставлення до природи та екологічно
доцільну діяльність у довкіллі, а сформувати систему переконань у
необхідності дотримання цих правил як особистісно значущих. Отже, для
того, щоб знання переросли у переконання і стали основою мотивів
екологічно доцільної діяльності у навколишньому середовищі, необхідним є
формування відповідних ціннісних орієнтацій. За результатами наших
досліджень цей процес включає наступні етапи:
1) готовність особистості до чуттєвого сприйняття природних об’єктів і
явищ, під яким ми розуміємо здатність відчувати, сприймати і розуміти
неповторну красу чуттєво виразних елементів природи, перенесення
людських моральних і етичних норм у спілкування з природними об’єктами;
2) емоційне реагування – здатність емоційно і діяльнісно відгукуватися
при зустрічі з об’єктами природи, що проявляється у появі певних почуттів,
асоціацій, спонукань до творчості; виявляти співпереживання, милосердя,
турботу до живих істот;
3) вироблення ціннісних орієнтацій стосовно світу природи, що
передбачає виявлення стійкого прагнення до всестороннього вивчення
різних точок зору, критичних суджень щодо розуміння наслідків
антропогенної діяльності у системі „природа – людина – суспільство” для
того, щоб сформувати свою думку, певний рівень морального досвіду у
ставленні до довкілля, усвідомлення відповідальності за власну поведінку і
діяльність у навколишньому середовищі;
4) засвоєння ціннісних орієнтацій – охоплює осмислення і поєднання
різних ціннісних орієнтацій, розв’язання можливих суперечностей між ними
і формування системи цінностей у ставленні до природи.
Дослідивши формування екологічної свідомості у школярів, ми можемо
стверджувати, що перші три із зазначених етапів формування екологічних
ціннісних орієнтацій припадають на шкільний вік [1]. Однак четвертий етап –
процес формування системи цінностей стосовно світу природи –
відбувається під час фахової підготовки, набуття певного теоретичного і
практичного досвіду діяльності у довкіллі, пов’язаної з особливостями
майбутньої професії. Таким чином, екологізація освіти у вищій школі,
побудована на концепції сталого розвитку природи і суспільства має
забезпечити необхідні умови для засвоєння системи екологічно
орієнтованих цінностей майбутніх висококваліфікованих фахівців.
Література
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Удовиченко І.В.,
доцент, к.пед.н., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
Україна, м. Суми
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА
СУЧАСНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ НА
ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ
Освітянську спільноту сьогодні єднають концептуальні вимоги до нової
української школи, що, у свою чергу, зумовлює перегляд підходів до
організації, змісту, дидактичного забезпечення, методичного супроводу
викладання навчальних предметів. Означеному вище сприяє така організація
освітнього процесу, яка спрямована на задоволення пізнавальних потреб
основних споживачів освітніх послуг у школі – учнів.
Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки випускників,
здатних самостійно вирішувати життєво важливі завдання, бути соціально
активними, усвідомлювати соціально-економічні події, критично мислити,
використовувати набуті ними знання на практиці у вирішенні конкретних
життєвих проблем.
Актуальність запропонованого матеріалу обумовлена трансформаційними змінами, що відбуваються в освітній галузі України.
Входження України до європейського освітнього простору актуалізує
проблему впровадження профільного навчання старшокласників як одного з
етапів реформування освітньої галузі нашої держави у відповідності з
міжнародними стандартами освіти. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність
пошуку нових підходів до організації освіти у старшій школі, з метою
створення найбільш сприятливих умов для становлення і розвитку особистості учнів, формування у них адекватної самооцінки, більш повного уявлення
про майбутню сферу професійної діяльності та вільного й свідомого її вибору.
Кожен із етапів освітньої реформи  результат соціально-політичних,
економічних та освітніх змін у країні, які зумовлюють зміну підходів до
визначення змісту навчання, створення відповідних навчальних програм і
підручників, підходів до викладу в них змісту навчального матеріалу та
розробки відповідного методичного забезпечення.
Оновлення змісту освіти є визначальним складником реформування
національної освіти і передбачає приведення його у відповідність із
сучасними потребами учня й суспільства. Запровадження профільного
навчання у старшій школі зумовило перегляд підходів до організації, змісту,
дидактичного забезпечення, методичного супроводу викладання навчальних
предметів у школі, що стосується й географії.
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На сучасному етапі модернізації національної системи освіти важливе
значення має пошук ефективних шляхів реалізації змісту освіти,
спрямованої на формування компетентного випускника школи. Досягнення
результатів у цьому напрямі можливо за умов компетентного підходу до
організації процесу навчання учнів, що, у свою чергу, зумовлює пошук
нових та переосмислення існуючих підходів до навчання географії в
старших класах школи.
Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої
якості життя, інструмент соціальної та культурної злагоди й економічного
зростання. Міжнародне співтовариство нині розглядає питання якісної
освіти з проекцією набуття молоддю життєвих компетентностей, її успішне
входження у сучасне суспільство, яке стрімко розвивається.
Сьогодні компетентнісний підхід є предметом вивчення багатьох
дослідників. Цій проблемі присвячені праці вітчизняних та зарубіжних
науковців, а саме: Л. Боголюбова, В. Болотової, І. Зимньої, О. Бондаревської,
Т. Волобуєвої,
Т. Воронової,
I. Жадана,
Н. Калініної,
В. Киричук,
В. Краєвського, О. Крисана, О. Овчарук, Дж. Равена, Б. Рея, М. Рижакова,
С. Рябова, В. Сєрікова, Л. Сохань, О. Сухомлинської та інших, у яких
розкрито сутність поняття компетентнісного підходу в освіті, висвітлено
шляхи та умови формування компентності учнів 1.
Питання розвитку компетенцій, формування компетентностей у своїх
публікаціях висвітлювали В.Байденко, Н.Бібік, Л. Ващенко, Є. Зеєр, І.Зимня,
І. Зязюн, Н. Кузьміна, Т. Кушнір, А. Маркова, О. Локшина, В. Луговий,
О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, Л. Пуховська, О. Савченко,
С. Трубачова, О. Хуторський та інші; у процесі навчання географії 
О. Надтока, Г. Попович, В. Саюк, О. Стадник, О. Тімець, О. Топузов тощо 1.
Аналіз освітніх систем багатьох країн показує, що одним зі шляхів
оновлення змісту освіти, узгодження його із потребами інтеграції до
світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на
компетентнісний підхід. Зокрема, використання навчальних програм
елективних курсів, таких як «Lean-логістика в географії».
Особливості розробленого нами елективного курсу «Lean-логістика в
географії» для 11-х класів полягають у тому, що він: є надбудовою
географічного профілю; розширює зміст географії профільного рівня
навчання, який сприяє вивченню суміжних предметів; спрямовано на
задоволення пізнавальних інтересів та індивідуальних особливостей учнів у
різних галузях діяльності людини; відображає зміст навчальної програми,
яка є засадничою для створення цього курсу, і не повторює зміст
академічного й профільного рівнів 2.
Структура авторської навчальної програми пропонованого елективного
курсу «Lean-логістика в географії» складається зі вступу, 3-х розділів, 10-ти
тем із орієнтовним змістом, 5-ти логіпрактикумів (логістичних
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практикумів), резерву годин (1,5 год.), опису очікуваних результатів
навчально-пізнавальної діяльності учнів, із розрахунку вивчення 1 годину на
тиждень (загальної тривалості 17,5 годин, протягом семестру) 2.
Упровадження в практику елективного курсу «Lean-логістика в
географії», на нашу думку, сприяє формуванню у старшій профільній школі
в учня готовності до дорослого життя, здатності орієнтуватись у сучасному
суспільстві, швидко реагувати на запити часу, ефективно та успішно
самореалізуватись у дорослому житті, що становить основу вимог до
компетентного випускника сучасної нової української школи.
Отже, географічна складова шкільної освіти відіграє важливу роль у
формуванні предметної компетентності випускників. Особлива увага тут
акцентується на геопросторовому мисленні, сутності екологічних і соціальних
проблем суспільства, умінні усвідомлено орієнтуватися в соціальноекономічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях в Україні та світі.
Література
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ЗАВДАННЯ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ЗАКЛАДУ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
В умовах сьогодення «освіта є державним пріоритетом, що забезпечує
інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства.
Фінансування освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток
суспільства і держави» [1]. Освіта України переживає сьогодні процес
реформування і робить спроби не лише удосконалитися й підняти
загальнонауковий та методичний рівень, але й дати відповіді на ті виклики
сучасного глобалізованого світу, які стоять як перед усією педагогічною
спільнотою, так і перед окремою особистістю, яка є суб’єктом освіти. Такі
обставини стали реальністю для кожного освітнього закладу, на кожному
освітньому рівні і кожен повинен знаходити шляхи вирішення актуальних
питань, бо від цього залежить як розвиток освіти, так і поступ усієї держави.
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Успіх реформ залежатиме від багатьох чинників: стану суспільства,
його пріоритетів і цінностей; врахування глобалізаційних та інтеграційних
процесів; усвідомлення важливості збереження автентичності і самобутності
традицій освіти кожного народу; розуміння специфіки сучасного освітнього
процесу; використання сучасних методів та способів навчання і виховання;
розуміння сутності суб’єкт-суб’єктної парадигми; усвідомлення важливості і
неповторності кожної окремої дитини у навчально-виховному процесі тощо.
Вчені вказують на позиції класиків української педагогіки, які
наголошували на тому, що «у жодній країні світу немає виховання «взагалі»,
воно завжди несе конкретно-історичне, національно-державне забарвлення і
спрямовується на формування представника певного народу і громадянина
конкретної держави» [2, 183]. На таких наукових позиціях стояв К. Ушинський,
який: “…рішуче заперечував спроби створити якусь універсальну,
космополітичну теорію виховання для всіх століть і народів, теорію, відірвану
від конкретних інтересів часу і місця“ [4,21].
Відповідальними за успіх процесу освітніх змін, як правило, є педагоги.
Важливою і незаперечною у них є роль керівника навчально-виховного закладу –
директора школи. Історичний досвід доводить, що навіть у рамках строго
регламентованого і контрольованого навчально-виховного процесу у межах
авторитарного суспільства результати навченості і вихованості випускників
різних шкіл можуть кардинально відрізнятися. Часто це залежало саме від
директора школи. Педагогічна персоналістика називає імена директорів шкіл,
які створили власну, результативну, неповторну і дитиноцентровану модель
школи, де кожен міг реалізувати свій виховний потенціал. Серед них:
В. Сухомлинський, О. Захаренко, М. Гузик та інші. Чимало таких директорів
працює в українських школах і сьогодні, їхній доробок ще очікує популяризації
для широкої педагогічної громадськості.
Знаннєва парадигма втратила пріоритетну роль, а сучасний педагог
відповідно до завдань освіти повинен не тільки передавати необхідну суму
знань, але й сприяти формуванню певних компетентностей, що впливають на
конкурентоспроможність випускників освітніх закладів усіх рівнів. Щоб
сформувати вищезазначені компетентності педагога – від директора школи до
вчителя та вихователя – необхідно виконувати певні ролі: фасилітатора, тренера,
наставника, менеджера, консультанта, дослідника, агента змін (заохочення та
проведення постійного аналізу та рефлексії) [3].
Діяльність сучасного педагогічного колективу на чолі з директором школи
охоплює навчання і виховання учнів у школі та інших типах навчально-виховних
закладів, класне керівництво, проведення позакласної та позашкільної роботи,
активний зв’язок з батьками, пропаганду педагогічних знань серед населення,
співпрацю з громадськими організаціями та об’єднаннями тощо.
Зміст діяльності педагога становить організацію такої діяльності учнів, яка
б сприяла розвитку їхніх моральних переконань, пізнавальних здібностей,
засвоєнню духовних цінностей, системи знань, практичних умінь і навичок,
формуванню світогляду. Педагогічна діяльність – це специфічний вид
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діяльності, змістом і сутністю якого є навчання, виховання, освіта і розвиток
підростаючого покоління дітей та молоді.
Педагогічна діяльність, зокрема робота директора загальноосвітньої
школи, є неперервним процесом розв’язання різноманітних завдань і може
реалізуватися в таких видах:
а) управлінська діяльність (діяльність керівників освітніх закладів та їх
заступників);
б) організаторська діяльність (виконання функцій керівництва і
координації роботи педагогічного колективу, батьків, громадськості, органів
управління освітою тощо);
в) виховна робота (організація виховного середовища та управління
різноманітними видами та формами виховної діяльності);
ґ) діяльність щодо самоосвіти і професійного самовиховання;
д) методична діяльність (діяльність із вивчення та популяризації
досягнень психолого-педагогічних наук і передового педагогічного досвіду);
є) науково-дослідницька діяльність (діяльність педагогів-експериментаторів, розробка інноваційних форм і методів роботи, створення
інноваційного освітнього середовища навчального закладу тощо).
Отже, діяльність керівника навчально-виховного закладу в умовах
розбудови сучасної української школи відбувається в складних і нелінійних
обставинах функціонування суспільства у його глобальному вимірі. У час,
коли знаннєва парадигма не є освітнім пріоритетом і запорукою життєвого
успіху людини у педагогічних колективах на чолі з директором виникає
необхідність пошуку такої інноваційної моделі, яка б враховувала як
колективну, так і особистісну складову освіти; визначала такі завдання
навчально-виховного процесу, які б у майбутньому могли забезпечити успіх
життєтворення окремої особистості і поступальний розвиток суспільства.
Література
1. Закон України «Про освіту» / [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу ::
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
2. Пантюк Т.І. Методи виховання як способи реалізації виховних цілей /
Пантюк Ю. // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл.
Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. СVІІ
(107). – 286 с. – С. 183 – 187. (Серія педагогічні та історичні науки).
3. Сидоренко В.В Шляхи удосконалення професійної компетентності педагога в
умовах особистісно зорієнтованого навчання http://uadocs.exdat.com/docs/index160270.html.
4. Струминский В.Я. Проблема воспитания в педагогической системе
К.Д. Ушинского. К.Д.Ушинский. Избранные педагогические сочинения в двух
томах. Государственное учебно-педагогическое издательство министерства
просвещения РСФСР. – М., 1953. – Т.1. – С. 21.
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Інноваційні технології в освіті
Дідик Н.М.,
к.психол.н., доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
Україна, м. Кам’янець-Подільський
З ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
У наш час особливо актуальним постає формування конкурентноздатного фахівця з необхідним переліком професійних компетентностей.
Для професійного зростання, у першу чергу, необхідною є мотивація та
пізнавальна активність студентів під час їх навчання у закладі вищої освіти.
Для діагностики навчальної мотивації майбутніх соціальних працівників
використано опитувальник «Діагностика учбової мотивації студентів»
(Н.Ц. Бадмаєва) [2, с.107-110]. За результатами дослідження, у студентів
найбільш виражений комунікативний навчальний мотив (середній показник
3,34 за 5-бальною системою) та мотив творчої самореалізації (3,24). На
середньому рівні вираженості соціальні (3,10), професійні мотиви (3,06),
мотиви уникнення (2,97) та мотиви престижу (2,93). Найменш вираженим є
учбово-пізнавальний мотив (середній показник 2,84 за 5-бальною системою).
Це означає, що незначна кількість студентів має бажання вчитися, щоб
складати іспити на «добре» та «відмінно»; таким студентам подобається
вчитися; бути постійно готовим до занять; знайти відповіді на конкретні
навчальні запитання; набути глибоких та міцних знань; зайнятися в
майбутньому науковою діяльністю.
Такі результати дослідження потребують підвищення пізнавальної
активності студентів. Це можливо зробити інноваційними засобами навчання.
Це питання вивчали: Т.В.Войцях, Л.В.Дзюбко, О.Г.Карпенко, І.М.Мельничук,
Т.Слободян та ін. Враховуючи результати діагностики, вважаємо за необхідне
запропонувати такі інтерактивні технології для підвищення мотивації
навчальної діяльності у студентів, які ми використовуємо у своїй
викладацькій діяльності:
1. Стимулювати пізнавальний інтерес і цікавість студентів з допомогою
активних методів навчання, участі у науково-практичних конференціях,
семінарах, круглих столах, активне обговорення проблем з фахівцямипрактиками. Студенти також щороку приймають участь у звітних науковопрактичних конференціях, де розкривають результати своїх наукових
досліджень у вигляді наукового виступу на широке коло слухачів, готують
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презентації та фотозвіти з проходження практики на звітних конференціях. За
результатами наукових досліджень пишуть наукові статті.
2. Застосування тренінгу особистісного зростання, що стимулює розвиток
професійно важливих якостей. Наприклад, нами проводився тренінг, який
включав заняття на теми: «Саморегуляція», «Самостійність», «Креативність»,
«Інтелектуальність», «Комунікабельність», «Емпатійність», «Моральність»,
«Відповідальність», «Его-ідентичність», «Самоприйняття», «Аутентичність»,
«Трансцендентність», «Самоактуалізація». Крім тренінгу професійного
зростання, у навчальних планах заплановано такі тренінгові студії: тренінг
професійної стресостійкості, тренінг комунікативної компетентності, тренінг
соціального лідерства та ін.
3. Активне використання ігрових технологій роботи [1]. З досвіду роботи
можна сказати, що це значно сприяє підтримці пізнавального інтересу
студентів до навчання.
Проаналізуємо інноваційні форми і методи, які ми застосовуємо під час
професійної підготовки та предмети і теми до них:
– з дисципліни «Соціально-психологічна реабілітація» (3 курс) перегляд і
аналіз навчальних відеофільмів відповідної тематики (з теми – насильства у школі –
фільм «Клас»; з теми «Соціально-психологічна реабілітація підлітків з девіантною
поведінкою» – мультфільмів про різні види залежностей серед підлітків та молоді –
серія мультиплікаційних фільмів «Невигадані історії», в яку увійшло три
мультфільми: «Історія Тьоми», «Історія Жеки», «Історія Олі», що спрямовані на
профілактику шкідливих звичок та ризикованої поведінки молоді; з теми
«Соціально-психологічна реабілітація осіб з психофізичними порушеннями» –
аналіз мультиплікаційних фільмів про дітей з психофізичними порушеннями «Мій
братик з Місяця» (2007, Франція) – про дитину з РСА; «Подарунок» (2015,
Німеччина) – про хлопчика з порушеннями опорно-рухового апарату; «Тамара»
(2013, США) – про дівчинку з розладами слуху; «Про Діму» (2016, Росія) – про
дитину з ДЦП; «Струни» (2014, Іспанія) – про важливість інклюзивної освіти та
ін.;
– з дисципліни «Реабілітаційна діяльність фахівців соціальної сфери» (5 курс)
(з теми «Соціально-психологічна реабілітація жертв торгівлі людьми» ‒
профілактичні комікси «Твоє життя – твій вибір», документальний фільм «Станція
призначення – життя», «Торгівля людьми», просвітницько-профілактичні
настільні карткові ігри «Рожеві окуляри», «Галопом по Європах!»), інтерактивний
соціально-психологічний театр; соціальна реклама;
– з дисципліни «Соціальна допомога у сфері зайнятості» (4 курс) –
застосування навчальної гри для молоді для вивчення соціальних прав через
освіту з прав людини «Країна гідності»;
– створення відеопрезентацій «Мої професійні таланти» з предмету
«Акмеологічні технології професійного зростання» (2 курс);
– складання пам’яток «Як знайти роботу», «Як скласти резюме» з курсу
«Реабілітаційна діяльність фахівців соціальної сфери» (5 курс);
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– з соціально-психологічної реабілітації (2 курс) з теми «Соціальнопсихологічна реабілітація підлітків з девіантною поведінкою»: використання
ділових настільних ігор «Фото-фішка», «Крок за кроком», «Володар кілець»;
– з предмету «Акмеологічні технології професійного зростання» (2 курс)
застосування метафоричних асоціативних карток «Мандала-терапія», «Танго
зі страхом», «Таємниці моєї душі», «ОН», «Из сундука прошлого», «Окна и
двери»; психологічної гри «Не рассказывай мне сказки» Є. Мілютиної;
презентація програми самореалізації; застосування психологічних листівок з
притчами («Кроки до мудрості», «Скарбниця життєвих сил»), психологічних
ігор «Хранительки саду», «Дерево як образ людини», «Пори року», «Майстер
казок», «Шкатулка доброго чарівника»;
– з курсу «Реабілітаційна діяльність фахівців соціальної сфери» (5 курс) з
теми «Соціально-психологічна реабілітація в стресових ситуаціях» –
використання метафоричних асоціативних карток «СОРЕ», «Креатив-3:
життєві ситуації та кризи»;
– з дисципліни «Соціальний супровід сім’ї» (4 курс) – метафоричних
асоціативних карток «Сімейні цінності», «Кнуты и пряники», набору
сюжетних карток «Troubles-bubbles» / «Проблеми-Бульбашки»; соціальнопсихологічних ігор Гюнтера Хорна («Сімейні псикрети», «Психологічна гра
для моєї сім’ї» (для прийомних сімей), «Обычные семьи – необычные дети»
(для сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами));
– з курсу «Життєтворчість особистості» (3 курс) – застосування
соціально-психологічних ігор Гюнтера Хорна «Лепешка», «Хаос»,
«В’язниця»; метафоричні асоціативні картки («Креатив-2», «Креатив-3»,
«Сімейні цінності», «Майстер казок» та ін.);
– з курсу «Основи профорієнтаційної роботи» (4 курс) – профорієнтаційні, ділові ігри («На прийомі на роботу»), відеопрезентації «Забуті,
маловідомі професії, або професії майбутнього»;
– професійні квести до Дня працівника соціальної сфери, які проводились
з виконанням професійних завдань у різних соціальних закладах.
Отже, для підвищення пізнавальної активності студентів ефективними є
інноваційні форми і методи навчання. У професійній підготовці студентів
пропонуємо застосовувати навчальні відеофільми, настільні просвітницькопрофілактичні ігри, професійні квести, інтерактивні театри, соціальнопсихологічні ігри, метафоричні асоціативні картки, відеопрезентації, соціальні
реклами, індивідуальні програми професійного зростання, тренінги та ін.
Література
1. Войцях Т.В. Ігрові технології: просвітницько-профілактичні ігри / Т. Войцях. –
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Дзюбко, Людмила Гриценок. – К. : Шк. Світ, 2011. – 128 с.
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факультету Рівненського державного гуманітарного університету,
Україна, м. Рівне
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР: РЕФЛЕКСІЯ
В ДІАГНОСТИЧНІЙ, ПРОФІЛАКТИЧНО-КОРЕКЦІЙНІЙ
РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
Важливе значення у вихованні особистості належить інноваційним
формам роботи, однією з яких є створення та діяльність соціальнопсихологічного театру, що активно формує суспільно-психологічний ідеал,
демонструючи його у вигляді певних образів, з допомогою яких соціальнопсихологічні ідеї, моральні норми, життєві цінності перетворюються в
особистий досвід людини, органічні набутки її характеру. Особливо вагомий
виховний потенціал має театральне мистецтво, в якому життя відтворюється
живою, конкретною людською дією. Сила емоційно-почуттєвого та ідейнопсихологічного впливу театральної гри робить її одним із найефективніших
соціально-педагогічних та психологічних засобів формування ціннісних
орієнтацій підлітків, створення умовної реальності, в якій підлітки вчаться
визначати і розвивати свої потреби, інтереси, загальну спрямованість
життєвого шляху. Тому організація в навчальному закладі соціальнопсихологічного театру як засобу здійснення соціально-профілактичної,
корекційної та виховної роботи є досить актуальною [7].
У зв’язку з цим метою нашої наукової розвідки є аналіз процесу
створення та організацій соціально-психологічного театру, зокрема його
рефлексійний вплив в роботі соціального працівника.
Значними для аналізу організації та здійснення діагностичної, профілактичної, корекційно-розвивальної діяльності соціально-психологічного театру є
наукові праці Безпалько О.В., Гук Л.О., Жеребньової Л.В., Заверико Н.В.,
Клочан Ю.В., Козубенко Т.Г., Танцюри Л.О. [1;10;4;5;6;7;9]. Аналізу умов
формування рефлексійних умінь присвячено роботи сучасних науковців:
Герасимової О.І., Куеви Давіли Луїс Сократес [2;8].
Відомо, що методи соціально-педагогічної роботи – це сукупність
прийомів і способів, які використовуються для стимулювання розвитку
потенційних можливостей особистості, конструктивної діяльності щодо
зміни несприятливої життєвої ситуації чи розв’язання проблем та
досягнення різноманітних професійних завдань соціального педагога [1,
с.43]; форми соціально-педагогічної роботи – варіанти організації взаємодії
соціального педагога із соціальними суб’єктами, спрямовані на створення
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умов для позитивної активності дітей та молоді, вирішення відповідних
завдань соціалізації, надання допомого та підтримки [5, с.122].
Беручи до уваги, що феномен “рефлексія” в освіті розглядається як
можливий варіант людини і людства систематизувати процес пізнання і
самопізнання, то у цьому сенсі рефлексія розглядається як засіб дослідження
у різних сферах пізнання людини. Як зазначає Герасимова О.І., пізнання
самого себе здійснюється не тільки через оцінку своїх знань, здатностей та
інших рис особистості, а й через оцінку того, як людина сприймається зі
сторони й виглядає в очах інших людей [2]. Це не лише знання і розуміння
іншого, а знання того, як інший розуміє свого партнера; своєрідний
подвоєний процес дзеркального відображення , змістом якого є відтворення
власного внутрішнього світу, в якому, своєю чергою, відображається
внутрішній світ іншого [8, с.11-12].
Корекції негативних рис особистості учнів, формуванню ефективних
моделей поведінки та отриманню досвіду соціальної взаємодії сприяють
групові форми роботи. Дієвими у профілактичній та корекційній роботі
соціального педагога є соціально-педагогічний театр, форум-театр, плейбектеатр [6, с.77]. Соціально-психологічний театр являє собою ефективну
методику групової корекційно-розвивальної та профілактичної роботи зі
школярами, оскільки передбачає інтерактивну роботу в групі, “пошук в
рамках запропонованої вистави разом із учасниками… шляхів вирішення
проблеми чи виходу зі складної життєвої ситуації” з метою надання
особистості “інформації та набуття навичок вирішення проблеми… з
використанням досвіду інших людей та з підключенням можливостей
власного емоційного інтелекту” [10, с.7,11].
Враховуючи те, що соціально-психологічний театр (СПТ) – це одна з
інтерактивних методик в роботі соціального педагога, можемо виокремити
декілька завдань, що реалізовуються в процесі його організації. Зокрема:
формування і розвиток у дітей навичок спілкування і міжособистісної
взаємодії; активне формування соціально-психологічного ідеалу, вираження
його у вигляді певних психологічних образів, за допомогою яких соціальнопсихологічні ідеї, моральні норми, життєві цінності перетворюються в
особистісний досвід людини; розвиток децентрації (здатність подолати свій
егоцентризм, прийняти в розрахунок інші можливі точки зору); розвиток
емоційного (сенсорного) досвіду; здійснення профілактики особистісних
девіацій та соціальних проблем. Мета роботи СПТ: корекція поведінки учнів
“групи ризику”; допомога підліткам щодо адаптації в соціумі; формування
навичок здорового способу життя; профілактика правопорушень серед
учнівської молоді; боротьба з негативними проявами в молодіжному
середовищі; формування активної життєвої позиції [3].
Суб’єкт соціально-психологічного театру – група. Тема – групова тема.
Мета – “навчання плюс дії, спрямовані на творчі особистісні та соціальні
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зміни за межами аудиторії”. Театр сіє зерна змін, дивиться в підґрунтя
проблеми, в якому наші колективні корені формуються чи деформуються.
Соціально-психологічний театр, як і драмотерапію, називають методом
запобігання і лікування [4, с.15].
Важливою умовою роботи театру, як засобу формування ціннісних
орієнтацій, утвердження здорового способу життя, є вдосконалення змісту
діяльності театру, створення нових програм відповідно до проблем
молодіжного середовища, їхнього світосприйняття і переживання життєвих
ситуацій. Принципами діяльності СПТ є: цілеспрямоване створення
емоційно-збагачених
виховних
ситуацій;
особистісно-розвивальне
спілкування; використання співпереживання, що передбачає розвиток у
підлітків емоцій і почуттів; систематичний аналіз власних та чуттєвих
вчинків [9].
Головною особливістю вистави соціально-психологічного театру є те,
що вона – наслідок систематичної корекційно-розвивальної роботи з дітьмиакторами як до, так і після вистави; та завершується взаємодією з глядачами,
які залучаються в активне обговорення або навіть у створення власного
варіанту розвитку сюжету. Соціальним театр робить застосування
інтерактивних технік ‒ спільного обговорення, пошуку варіантів розв’язання
ситуації, групової дискусії, залучення глядачів до участі під час вистави.
Соціальна функція театру – активізація глядачів, створення умов для
всебічного і щирого обговорення навіть “незручних” тем, зняття
напруження та конфліктності у стосунках, набуття досвіду у відстоюванні
життєвої позиції, відповідального вибору. Тому соціальна складова театру
має профілактичне навантаження – чинить вплив на формування
громадської думки у середовищі однолітків, що важливо для підлітків, у
середовищі жителів соціокультурного простору – у мікрорайоні школи – що
важливо для вчителів та батьків [4, с.11-12].
Соціально-психологічний театр є засобом вивчення життя окремої
людини або цілої сім’ї, спільноти. Він дає можливість дистанціюватися від
особистих переживань для того, щоб поспостерігати за ними так би мовити
“збоку, зі сторони”. Водночас участь у театрі акторів – це можливість
реалізувати свої соціальні потреби, відчути успішність і визнання.
Як стверджує Жеребньова Л.В., щоб розглянути актуальні для учнівської
молоді проблеми та знайти шляхи їх вирішення, соціальні педагоги,
психологи використовують елементи психодрами – роботу з реальними
життєвими ситуаціями, які відбувалися, відбуваються або можуть відбутися.
СПТ сприяє особистісному розвитку учасників, актуалізації й об’єктивізації
проблемних стосунків у вигляді завершеного і цілісного просторово-часового
континууму. Через театральну гру особистість отримує можливість вийти за
рамки своєї реальності, в якій вона живе, наділяючи предмети оточуючого
світу іншими смислами. У власні сценічній практиці відбувається актуалізація
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відсутнього досвіду, його усвідомлення і присвоєння через особисті
переживання. Завдяки рефлексії, яка супроводжує театральну гру, її учасник
отримує ефективні інструменти корекції власних поведінкових стереотипів [4,
с.24]. Це сприяє відновленню цілісності особистості, що може бути
зруйнованою через соціальні психотравмуючі обставини життя, підвищує
відповідальність за власні вчинки і сприяє оволодінню контролем над своє
поведінкою.
Діти, як актори і як глядачі, потрапляючи в доброзичливу групу
однолітків та дорослих, вчаться сприймати один одного, демонструвати
розуміння і повагу, увагу до внутрішнього світу. Підлітки отримують
безцінний досвід обміну почуттями, думками і переживаннями з іншими
людьми у безпечних умовах, без критики, табу та приниження. Створюючи і
демонструючи вистави, учнівська молодь потрапляють у ситуацію успіху і
публічного визнання. Важливим є підвищення самооцінки, усвідомлення
вибору, зростання відповідальності, щирості, впевненості підростаючого
покоління [7].
Ще одна група учасників соціально-психологічного театру – дорослі
(батьки, вчителі, представники адміністративного складу школи) під дією
рефлексійного впливу того, що відбувається на сцені мають змогу
поглянути на інсценовану підлітками проблему не зі своєї “дорослої,
всеконтролюючої, всезнаючою” сторони, а очима підлітка; побачити
запропоновану соціальну проблему зі середини, можливо навіть вперше
проаналізувавши не засуджуючи, а намагаючись зрозуміти.
Суть інтерактивної методики соціально-психологічного театру – пошук
у рамках запропонованого спектаклю разом із учасниками й учасницями
способів вирішення проблеми або виходу із життєвої ситуації. Основний
зміст техніки:
– Впродовж 15–20 хвилин розігрують міні-виставу з декількох мізансцен,
у якій яскраво демонструють причини, що призводять до ризикованої
поведінки. Подібні проблемні ситуації трапляються з підлітками та їх
оточенням, людьми на вулиці, у сім’ї, у школі. Нічого вигаданого або
неактуального в них немає, вони відповідають реальному стану справ.
Найчастіше в основі сценарію лежить чиясь особиста історія або пережитий
досвід.
– У фінальній частині вистави емоційно забарвлену та проблемну за
змістом мізансцену переривають “стоп-кадром” і глядачам пропонують
змінити кожну попередню ситуацію так, щоб трагедії в подальшому не
трапилось. З цього моменту розпочинається наступна частина вистави, що
триває близько години, під час якої відбувається: по-перше, обговорення
причини, що спричинили проблемну ситуацію, а по-друге, пошук
конструктивних шляхів вирішення проблемної ситуації [7].
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Підготовка до вистави соціально-психологічного театру проходить у
чотири етапи: 1 етап – вибір та обговорення проблеми (при цьому важливо,
щоб організатор (соціальний педагог, психолог) або інші учасники проекту
визначили актуальну проблему, яка буде емоційно забарвленою та цікавою
для всіх); 2 етап – робота над сценарієм (на цьому етапі розписується
сценарій, створюються портрети героїв поставки, підбирається музичне
оформлення, створюються декорації); 3 етап – репетиція мізансцен і вистави
загалом; 4 етап – обговорення. Останній етап є досить важливим в усій
роботі СПТ. З глядачами обговорюються причини створення запропонованої
проблеми та шляхи її коректування, здійснюються спроби передбачити
наслідки поведінки героїв, відбувається обмін почуттями, рефлексія. В
такому театрі немає однозначних відповідей на питання, як не може бути
ідеального варіанту розв’язку подій. Значна роль належить керівнику
театру, який веде обговорення. Важливо відчути і вчасно відреагувати на дії,
висловлювання
глядачів.
Відбувається
засвоєння
інформації
профілактичного змісту [3].
Використання інтерактивної методики організації соціальнопсихологічного театру з учнівською молоддю є однією з небагатьох форм
діагностичної, профілактично-корекційної роботи соціального працівника,
яка вимагає фізичної й особистісної присутності на виставі, активізує стан
“тут і тепер”, пробуджує емоційні переживання, а тому може виступати
одним із небагатьох чинників соціальної психопрофілактики та формування
психологічного й соціального здоров’я особистості. Головною особливістю
вистави соціально-психологічного театру є те, що вона – це наслідок
систематичної профілактичної, корекційно-розвивальної роботи з дітьмиакторами як до, так і після вистави, та завершується взаємодією з глядачами,
які включаються в активне обговорення або навіть у створення власного
варіанту розвитку сюжету.
Результатом роботи соціально-психологічного театру є поступова
підготовка вихованця до дорослого життя, формування соціальнопсихологічної зрілості, а саме: підліток здатний до самокорекції, роботи над
собою і до самостійного вибору; формується гуманістична спрямованість і
позитивність відчуття життя особистості, здатність ставити мету і досягати
її; будувати конструктивні стосунки з оточуючими, потреба працювати над
собою і розвивати власний потенціал [5, с.47].
Отже, соціально-психологічний театр – результат досвіду і трансформації соціальної проблеми на рівні групи – тобто, та яскрава картинка, яка,
зрештою стає доступною глядачам. Це не постановочний ефект, а продукт,
створений завдяки пережитим і висловленим почуттям, думкам та ідеям
дітей та їх керівника у процесі соціально-психологічної та педагогічної
групової корекції. Рефлексійного впливу зазнають усі учасники соціальнопсихологічного театру: як самі учасники-актори, трансформуючи в
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соціальну проблему, намагаючись її інсценізувати так, як вони це
розуміють; так і учасники-глядачі, які є співучасниками дійства, залученими
до розуміння та прагнення вирішити поставлену проблему. Завдяки
рефлексії, яка супроводжує театральну гру, її учасник отримує ефективні
інструменти власної корекції особистих поведінкових стереотипів.
У перспективі ми плануємо дослідити, проаналізувати соціальну
рефлексію, використовуючи практичний досвід застосування інших
інтерактивних методик роботи соціального педагога, зокрема таких як
форум-театр, плейбек-театр.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ У СУЧАСНОМУ
ОСВТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
На сьогодні першочерговою задачею є розробка та впровадження у
педагогічну діяльність таких методик навчання, які б за своєю суттю були
націлені на збільшення якісних показників освітнього процесу та сприяли
розвитку розумових здібностей та активізації пізнавальної діяльності. При
цьому основний акцент здійснюється на формуванню умінь і навичок
самостійного мислення та пошуку, практичного застосування знань. Вагомим
є формування навичок самостійної розумової діяльності. Суттєву роль при
цьому займає праця [2].
В зв’язку з тим, що пріоритетним завданням оновленої освіти є
формування учнівських компетенцій, які повинні робити здобувача знань
більш комунікабельним, мобільним, креативно та критично мислячим,
прагнути до самоосвіти та саморозвитку, мати широку поінформованість.
Предметам природничо-математичного циклу приділяється підвищена
увага, як до першочергового та обов’язкового компоненту освітнього процесу,
націленого на підготовку учня до мінливих соціально-економічних умов
сучасного світу. Це сприяє формуванню в учнів потреби самовдосконалення
своїх здібностей, забезпечує усвідомлене та поглиблене засвоєння системи
знань, умінь і навичок для ефективного вивчення дисциплін інших циклів,
розвиває природничо-математичну культуру, яка є обов’язковим
компонентом для продовження освіти та здобуття спеціальності в
майбутньому.
Зростання рівня підготовки здобувачів освіти з предметів природничоматематичного циклу у закладах загальної середньої освіти відбувається під
впливом вимірювання та оцінювання ряду критеріїв, що знаходять своє
відображення в моніторингових дослідженнях, головної метою яких є
підвищення якості та ефективності процесу управління. Так, згідно з
результатами дослідження, проведеного обласним науково-методичним
центром моніторингових досліджень, спрямованого на виявлення факторів,
що здійснюють вплив на якість здобуття природничо-математичної освіти
учнів у закладах загальної середньої освіти. В основі дослідження було
заклепано систему з чотириступеневої стратифікованої вибірки (яка за своїм
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змістом передбачає попередній поділ вибірки на однорідні групи (страти) і
відбір із кожної з них визначеної кількості одиниць) [3].
Від необхідності розвивати предметну компетентність, мати задоволення
як від процесу, так і від результату навчання залежить ефективність одного з
базових стимулів навчання. Зацікавленість предметом проявляється у
залежності від того, як педагог здатний пояснює тему, який психологічний
клімат панує на уроці, як під час уроку математики розвиваються задатки та
здібності учнів.
Для покращення та підвищення ефективності організації навчальновиховного процесу доцільно вчителю урізноманітнити форми і методи
навчальної діяльності, що призведе до стимулювання в учнів не тільки
інтересу до предмета, а також розвине прагнення до самостійно-дослідницької
діяльності.
Зростанню результативності навчання учнів під час уроків математики
сприяє використання таких форм й методів, як робота у групах або парах,
самостійне пошукове виконання індивідуальних завдань та складання задач із
вивченої теми, розв’язування додаткових задач, які мають поглиблений
змістовний характер, робота з комп’ютерною технікою та мережею Інтернет,
застосування математичних знань для вирішення побутових ситуацій [1].
Значення предметів природничого циклу в системі освіти є актуальним,
оскільки має безпосередній зв’язок з формуванням компетентнісного
ставлення до власного здоров’я та оточуючих людей, бережливого ставлення
до навколишнього середовища (біологія); знайомства з життям суспільства у
всіх його проявах і зв’язках (географія); засвоєння учнями наукових фактів і
фундаментальних ідей, усвідомлення ними понять і законів, принципів і
теорій, які дозволяють пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, оволодіти
основними методами наукового пізнання і використовувати набуті знання в
практичній діяльності (фізика), системи знань про речовини, які є
необхідними для соціалізації та творчої самореалізації особистості, створення
уявлення про природничо-науково картину світу (хімія).
Думки учнів щодо ставлення до природничих дисциплін розподілилися
наступним чином: більшість учнів вважають біологію найбільш необхідним
предметом: вони сприяють загальному інтелектуальному розвитку і потрібні
для майбутньої професії. Ці предмети цікаво вивчати та використовувати у
повсякденному житті.
Слід зазначити, що перелічені предмети школярі вивчають не перший рік
і в них уже склалося стійке негативне ставлення до фізики, яка саме є
фундаментальною наукою, що вивчає загальні закономірності перебігу
природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання
природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу [2].
Кожен педагог ставить перед собою ціль: розвинути в учнів інтерес до
предмета, активізувати пізнавальну діяльність та ініціативу в навчанні, вміння
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робити умовиводи, виховати свідоме ставлення до навчання в цілому. Учні 10–11
класів відзначають важливість надолуження прогалини в знання – при цьому
самостійно вивчають теоретичний матеріал, або звертаються за допомогу до
вчителя. З фізики і географії старшокласники вважають необхідно виконувати
велику кількість тренувальних вправ, щоб досягти помітного результату.
Основна ідея управління процесом самостійної роботи – це необхідність
організувати цей процес таким чином, щоб учні виконували завдання і шляхом
самостійного пошуку опановували методи наукового пізнання. Також формували
вміння займатися самоосвітою, розвивали інтерес до творчого підходу у своїй
навчальній роботі і тим самим виробляли або удосконалювали у себе якості,
властивості, риси характеру, значимі для успішного навчання.
В умовах інформатизації освіти можливо і необхідно так організовувати
процес навчання, щоб вони самостійно витягували інформацію з різних
інформаційних ресурсів, аналізували і творчо переробляли увесь зміст, а потім
самостійно представляли результати своєї діяльності за допомогою різних засобів
інформаційних технологій [3].
Грамотне використання інтернет-технологій і мультимедіа-технологій дає
можливість підвищити ефективність процесу навчання, скоротити терміни
формування різних умінь, в тому числі і методичних. Сучасні інформаційні
технології надають практично необмежені можливості розміщення, зберігання,
обробки і доставки інформації будь-якого обсягу і змісту на будь-які відстані.
Зростання комп’ютеризації навчальних закладів дає викладачеві можливість
використовувати на своїх уроках сучасні інформаційні технології. Використання
інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів змінює роль викладача, він стає
консультантом і координатором. Викладачу важливо приділяти належну увагу
питанням керівництва та управління самостійною роботою.
Висновок. Отже, потрібно розуміти наступне: неможливо уявити сучасну
освіту без інформаційних технологій, без правильно організованої самостійної
роботи, але у жодному разі неможна забувати про важливу роль викладача у
навчальному процесі, де головна організуюча та контролююча роль належить саме
йому. Учень включається в активний пізнавальний процес під керівництвом
досвідченого наставника, що сприяє формування особистості, здатної до
самостійного творчого мислення, з’являються вміння планувати свою діяльність, а
головне, розвивається потреба в постійній самоосвіті.
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ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ – ІНСТРУМЕНТ
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ
В межах реалізації Концепції Нової української школи та на виконання
наказів Міністерства освіти і науки України навесні 2018 року проводився
другий етап моніторингу процесу впровадження нових підходів до навчання
у початковій школі [1, с.2]. Дослідження передбачає використання
кількісної стратегії дослідження, адже метою моніторингу є характеристика
процесу впровадження нових підходів до навчання першокласників у
експериментальних класах закладів загальної середньої освіти відповідно до
вимог нового Державного стандарту початкової освіти. Це дослідження
зорієнтоване на з’ясування думок головних учасників освітнього процесу, а
саме директорів, тренерів та вчителів, на дослідницькі питання. Кінцевою
метою дослідження кількісної стратегії є отримання точних, статистично
надійних даних, котрі дадуть підстави розповсюджувати результати
опитування на всіх учасників освітнього процесу, які здійснюють освітню
діяльність в межах експерименту.
Моніторингове дослідження процесу впровадження нових підходів до
навчання у початковій школі здійснювалося з використанням методу
опитування та складалося з двох етапів: І етап – опитування учасників
освітнього процесу (директорів, тренерів, вчителів та батьків учнів) шляхом
поштового анкетування на початку навчального року 2017/2018, ІІ етап –
опитування учасників освітнього процесу (директорів, тренерів, вчителів та
батьків учнів) шляхом онлайн анкетування наприкінці навчального року
2017/2018. Різні підходи до вибору методу дослідження (поштове та онлайн
опитування) на двох етапах моніторингу пояснюється потребою у перевірці
інструментарію на надійність, охоплення всіх важливих тем та коректність
формулювання питань.
В умовах обмеженого часу на польовий етап найкращим є вибір саме
онлайн опитування. Вибір цього методу збору первинної інформації має ряд
переваг: відпадає потреба друкувати анкети, розсилати польовим
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дослідникам, вводити дані в масив та займатися його обробкою, адже
відповіді респондентів фіксуються в базі даних одразу після заповнення
онлайн анкети. Опитування цього типу потребують створення повністю
автоматизованої анкети, яку швидко та без особливих ускладнень зможе
заповнити респондент [2, c.166]. Варто зазначити, що полегшується
поширення опитування серед респондентів, адже база респондентів є
заздалегідь сформованою та актуалізованою. Важлива перевага полягає
також у тому, що в онлайн опитуваннях можуть використовуватися великі
анкети, а це для респондента буде не помітно. В онлайн опитуваннях
передбачається форма зворотного зв’язку, що дозволяє отримати відгук, або
доречні коментарі від респондентів щодо наповненості опитувальника та
коректності питань. Ще однією перевагою онлайн опитування виступає
можливість в режимі реального часу отримувати інформацію про перебіг
опитування, а також візуально представляти кількісну інформацію.
Розвиток
інформаційно-комунікаційних
технологій
дозволяє
використовувати у межах соціологічних досліджень широкий спектр
інструментів та засобів. У дослідженні процесу впровадження нових
підходів до навчання для створення онлайн анкети використовувався сервіс
Google Forms. Використання цього сервісу характеризується зручністю,
варіативністю функцій вибору типів питань, можливістю редагувати як
питання, так і інструкції до них навіть під час етапу збору даних, а також
можливістю додавання до питань зображень та відео.
Для того, щоб створити анкету та в подальшому слідкувати за її
заповнюваністю, потрібно обов’язково увійти в обліковий запис Google.
Після авторизації для користувача сервісу стане доступним створення
автоматизованої анкети, яка передбачає перехід респондента до різних
розділів в залежності від наданих ним відповідей. Сервіс Google Forms
доречно використовувати за необхідності додавання різних типів питань. У
межах моніторингового дослідження використовувалися наступні типи:
закриті питання – питання з запропонованим переліком альтернатив;
відкриті питання, які передбачають надання респондентами самостійно
сформулюваної відповіді; питання-шкали, за якими оцінюється готовність
вчителів початкових класів до певних аспектів освітньої діяльності, або
відповідність освітнього середовища умовам Державного стандарту. Для
кожного типу питання на сервісі Google Forms передбачені інструменти для
їх створення та зручної візуалізації: текстові поля для відкритих питань,
«сітки» для табличних питань, шкали для питань з порядковою шкалою.
Сервіс має деякі недоліки, серед яких можна відмітити наступний: немає
можливості задати максимальну кількість варіантів відповіді для питань з
суміжними альтернативами. Тобто при застосуванні даного типу питань,
респондент може обрати скільки завгодно варіантів відповіді, що в
подальшому негативно впливає на інтерпретацію результатів.
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Зручність використання сервісу Google Forms полягає також у
можливості оперативно обробити та проаналізувати дані, адже первинна
інформація автоматично зберігається в масив, який можна оновлювати та
завантажувати. В режимі реального часу, окрім інформації про перебіг
опитування, наводяться змістовні кількісні дані, які автоматично
візуалізуються за допомогою наявних інструментів. Інструменти візуалізації
допомагають дослідникам виявляти найбільш показові дані, робити
оперативні висновки. Для візуалізації даних у межах сервісу доступні
інструменти представлення кількісної інформації в схематичній формі. До
цієї групи відносяться кругові та лінійні діаграми, гістограми і таблиці.
Автоматична візуалізація є дуже зручною функцією, адже без попереднього
завантаження та обробки масиву можна оперативно ознайомитися з
наявними даними. У межах ресурсу Google Forms можна ввімкнути функцію
«збирати адреси електронної пошти», що полегшує процес відслідковування
наповненості вибіркової сукупності.
Проведення моніторингових досліджень в галузі оцінювання освітніх
реформ є важливим та трудомістким процесом, тож доцільно підібрана
стратегія дослідження постає вирішальним кроком для досягнення мети.
Онлайн опитування – перспективний метод збору даних, у межах якого є
можливим оперативний, автоматизований збір соціологічної інформації.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ
МАТЕМАТИКИ НА БАЗОВОМУ І ПРОФІЛЬНОМУ РІВНЯХ
У сучасній психолого-педагогічній традиції поняття «підхід» розуміється
як сукупність організаційно-педагогічних, психолого-педагогічних і
педагогіко-методологічних впливів на учнів, завдяки специфічності яких
забезпечується ефективність успішного навчання, виховання й розвиток, чим
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забезпечується якісна його підготовка на базовому і профільному рівнях як
майбутнього фахівця, який буде конкурентоздатним на ринку праці і таким,
який здатний до подальшого самовдосконалення. Підхід до навчання
забезпечує також систему організації навчального процесу, дозволяє
забезпечити відповідну підготовку суб’єкта навчання.
Профільне навчання у вітчизняному освітньому просторі зумовлене
потребою на етапі навчання у старшій школі, де здійснюється попередня
професійна підготовка випускників, а також нагальною необхідністю
наукового розв’язання цієї проблеми в старшій школі, де йдеться насамперед
про методичні розробки й дидактичний супровід, які б забезпечували
відповідну підготовку учнів.
Розробленням питання щодо сутності компетенісного підходу до
навчання займалися вітчизняні й зарубіжні науковці О. Овчарук, Г. Онкович,
О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський та інші.
Компетентнісний підхід визначається насамперед як спрямованість
освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових, основних) і
предметних компетенцій особистості, результатом якого є формування
загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових
компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості [3;4]. У рамках
нашого дослідження йдеться про компетентнісний підхід до вивчення
математики, де предметна компетенція визначає міру сформованості
предметної (математичної) картини світу, а також уміння відтворювати
міжпредметні взаємозв’язки у процесі спостереження над природними
явищами.
Мета – розкрити загальні аспекти застосування компетентнісного підходу
до вивчення математики на базовому і профільному рівнях.
Допрофільна підготовка учнів з математики спрямована на формування
предметної, наукової й базовий рівень професійної компетентності учнів, яка
забезпечить їх подальше самовдосконалення й самореалізацію на етапі
профілізації.
Базовий рівень навчання математики становить допрофільне навчання,
що конституюється на основі диференціації й індивідуалізації навчання учнів
8–9 класів. На допрофільному етапі організація навчальної діяльності учнів в
загальноосвітньому навчальному закладі насамперед передбачає насамперед
урахування освітніх потреб, можливостей і пізнавальних інтересів учнів,
окрему увагу варто звертати увагу на організацію роботи з обдарованими
дітьми.
Шляхом поєднання інваріантної і варіативної складових Базового
навчального плану не лише сприяє підвищенню загального рівня навчальних
результатів, але й дозволяє на основі вияву здатностей учнів спрямувати на
профіль, який передбачає елективні курси. Допрофільна підготовка
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передбачає в такому разі передбачає засвоєння учнями варіативної складової,
у тому числі поглиблене вивчення математики за спеціальними програмами.
Виходячи з позиції про те, що особистісно зорієнтоване навчання
послугувало подальшому розвитку й упровадженню профільного навчання, на
профільному рівні застосування компетентнісно-орієнтованого підходу
передбачає створення умов задля розвитку особистості, забезпечення
організації навчання спрямовується на відповідність реальним запитам учнів
стосовно фахового вибору.
Профільне навчання становить систему спеціалізованої підготовки
старшокласників, і є таким, що відповідає не лише запитам і здатностям
старшокласників під час вивчення оволодіння предметом математичного
профілю, але й сприяє подальшому визначенню у фаховій діяльності.
Профільність у навчанні математики забезпечує усвідомлений вибір учнями
власної професійної діяльності. Профільне навчання не лише розширює
наукову картину, межі математики й геометрії як шкільного предмета, але й
допоможе розкрити учням відповідні аспекти точних наук, які мають
практичне застосування / подальшу реалізацію на етапі фахового
удосконалення.
У змістовому наповненні профілю навчання передбачають базові
загальноосвітні, профільні предмети, які є обов’язковими в межах профілю,
сприяють реалізації цілей і завдань середньої освіти (ідеться про освітній
складник, який є інваріантним у змісті середньої освіти); курси за вибором.
Профільні загальноосвітні предмети об’єднуються в цикл навчальних
предметів, які реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю,
відповідно вивчаються поглиблено (більш ґрунтовне вивчення понять,
законів, теорій, передбачених стандартом освіти й оперування ними під час
розв’язання предметно орієнтованих і різних за складністю завдань;
дотримання системного викладу навчального матеріалу як шляхом
інтегрування тематичних блоків чи окремих тем, так з допомогою широкого
використання предметних знань зі споріднених предметів; застосування
активних / інтерактивних
методів
навчання;
організація
науководослідницької діяльності учнів; розроблення учнівських проектів.
Прикладом завдань, які рекомендовані для розв’язання на етапі
профільної підготовки, може бути проектування.
Оскільки навчальний процес є системним утворенням, яке складниками
учасників навчального процесу, предмет навчального процесу, засоби
навчального процесу, способи перетворення предмета навчального процесу на
продукт (технології), на сучасному етапі розвитку й модернізації освітньої
галузі висувається низка вимог до предметної підготовки учнів на етапі
допрофільної і профільної підготовки з урахуванням інформаційного
освітнього середовища, а також підготовки вчителів до використання
інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності.
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На етапі профільної підготовки учням доцільно запропонувати
навчально-пізнавальні проекти: «Розвиток тригонометрії у Стародавній Греції
та Індії»; «Розвиток плоскої та сферичної тригонометрії».
Планування опанування змісту базових навчальних предметів
здійснюється на рівні: профільної підготовки (програми профільної
підготовки); академічному (програми загальноосвітньої підготовки);
стандарту (програми предметної й загальнокультурної підготовки).
Методична система профільного навчання математики на етапі
профілізації відповідає моделі організації навчально-пізнавальної діяльності
учнів у старшій школі.
Профільне навчання математики становить педагогічну систему,
складниками якої є інваріантний й варіативний. Система математичних знань
становить невід’ємний складник професійної підготовки майбутніх фахівців у
галузі точних наук. У зв’язку з цим методична система профільного навчання
математики має бути співвіднесеною із напрямами профілізації.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
НАРКОЗАЛЕЖНИХ НА УКРАЇНІ
Наркоманія не є випадковим епізодом в житті людини. Справа зовсім
не в матеріальних умовах життя, не в перенасиченості благами цивілізації.
Швидше за все, в цьому випадку людина не може по-іншому задовольнити
якусь свою базову потребу: в спокої, в почутті захищеності, у визнанні, в
любові ... Людина відчуває суб'єктивно значимий дискомфорт і вдається до
засобу відходу від реальності – до речовин, які «покращують» її емоційний
стан. Можливий і інший шлях до наркозалежності: «все є, все добре, але
хочеться чогось більшого». І наркотик як нібито дозволяє це знайти. Це
підхід, який часто перемагає навіть інстинкт самозбереження. Але в будьякому випадку звернення до наркотику не випадково – воно виражає і
особистісну проблему, і соціальну проблему суспільства в цілому. Однією з
ідей реабілітаційної роботи в молодіжному середовищі є ідея розбудови
самостійної, активної особистості, яка здатна зайняти гідне місце в
суспільстві. у товаристві. Необхідність вивчення соціально-психологічних
особливостей особистості наркозалежних є необхідною передумовою для
створення якісної і дійсно працює комплексної програми реабілітації
людини, яка страждає на цю недугу. Наявні методичні розробки з проблем
реабілітації залежностей створюють важливу теоретичну і практичну основу
для подальшого її вивчення [1]. Кожен з психотерапевтичний методів є
унікальним способом лікувальної дії на психіку. Це психоаналітичний,
біхевіористстський та гуманістичний напрям [2, с.50-53]. Також
раціонально-емоційна терапія А. Елліса. Ее основний догмат полягає у тому,
що емоційні порушення викликаються ірраціональними переконаннями. Ці
переконання ірраціональні того, що наркозалежні за часту не приймають
світ таким, яким він є. Їноді володіють магічним мисленням: наполягають на
тому, що якщо в світі існує щось, то воно має буті іншім, відміннім від того,
що є. Суттю ж ефективної психотерапії є поєднання повної терпимості до
пацієнта (безумовне прийняття) та боротьба проти його (її) самопоразкових
ідей, рис та вчинків. Раціонально-емоційна терапія А. Елліса може
проводитись у різніх формах: індивідуальній, груповій, родинній та інших[4,
с.526-563]. Також Україна продовжує лікувати наркозалежних за допомогою
замісної терапії. Синтетичні препарати тривалої дії по впливу на організм
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подібні морфіну, кодеїну та іншим опіатам – але на відміну від них не
викликають «кайфу». Тривалість дії однієї терапевтичної дози близько доби.
Якщо наркоман отримує таку терапію, він веде себе нормально, у нього
немає психічних зривів, він не відчуває болю, не шукає додаткових
наркотиків і навіть може працювати. Програми замісної терапії виводять
наркоманів «з підпілля», повертають чиїхось дітей, батьків, близьких в
суспільство, дозволяють працювати, дають всім перепочинок [3]. Який з
методів ефективніше – питання не вирішене. Безсумнівно одне, вся
терапевтична система повинна являти собою широкий комплекс заходів –
телефони довіри, консультаційні пункти, амбулаторії, лікувальні програми і
соціальну допомогу.
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«ОСОБИСТІСНЕ» ТА «СИТУАТИВНЕ» В ДЕТЕРМІНАЦІЇ
ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В СИТУАЦІЯХ РЕАЛЬНОЇ
ТА ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Протягом життя кожна людина робить безліч вчинків, про які можна
сказати, що відбулися вони під впливом тих чи інших обставин, що
визначають ситуативний характер. Також в поведінці будь-якої людини
простежуються його особистісні особливості, що також накладає відбиток
на поведінку в тій чи іншій ситуації. Таким чином, можна сказати, що
«особистісне» і «ситуативне» – дві детермінанти поведінки. Питання полягає
в виявленні домінуючого фактору в поведінці людини в ситуаціях реальної і
потенційної небезпеки.
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«Особистісні» та «ситуативні» детермінанти поведінки в небезпечних
ситуаціях розглянуто в трудах В.Д. Могилевського з позиції системної
безпеки аспектів життєдіяльності.
По Л.С. Виготському, психічне є необхідним засобом регулювання
поведінки людини, що визначається зовнішнім оточенням та потребами
самої людини.
І.М. Сеченов стверджував при аналізі поведінки, що зовнішні умови
діють за допомогою психологічних характеристик і властивостей людини.
Психіка в даному випадку є ланкою, яка необхідним чином опосередковує
зв'язок зовнішніх факторів і поведінкових актів. Це вчення було розвинене
Б.Г. Ананьэвим [1,2], П.К. Анохіним, Ю.М. Забродіним, Л.С. Рубінштейном
та іншими.
Д.Ковач експериментально виявив, що саморегуляція особистості
дозволяє їй долати зовнішні впливи. Саморегуляція дозволяє змінювати
внутрішній стан об'єкта. В процесі поведінки і діяльності він впливає на
навколишнє середовище, тим самим перетворюючи їх зовнішні
детермінанти.
В.Н. Мясищев розглядав особистість як "ансамбль відносин", динамічне
формування, представляючи психологічні відносини людини як цілісну
систему індивідуальних виборчих та свідомих зв'язків особистості з різними
сторонами дійсності.
Отже, «особистісне» і «ситуативне» розглядалося з різних боків,
поєднуючи соціально – психологічні чинники та ситуативні фактори.
Аналізуючи особистісну детермінанту, можна виділити кілька
параметрів дій:
1) індивідуальні відмінності;
2) стабільність по відношенню до ситуацій;
3) стабільність в часі.
Вектор досліджень ситуативних моделей дій спрямовано на виявлення
причин, які обумовлюють зміну поведінки за часом: пристосування живого
організму до мінливих ситуаційних умов. До цього спрямоване все навчання
(індивідуальний розвиток в різні періоди життя). Індивідуальні відмінності
залишаються поза сферою уваги. Дія в цілому виявляється при цьому в
значній мірі обумовленою ситуацією, і в часі вона змінюється внаслідок
накопичення досвіду. На ситуаційній обумовленості поведінки наполягають
теорії навчання і теорії соціалізації індивіда. Разом з тим з іншого боку
другий погляд логічніше вписуються інтраіндивідуальні зміни в часі, ніж
міжіндивідуальні відмінності.
Пояснення поведінки людини з позиції «особистісного» і
«ситуативного» підсумовано на рис. 1 [9,10].
Також важлива спрямованість людини, яка сформована його мотивами,
інтересами і установками. У різних людей рівень мотивації до безпечної
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життєдіяльності не однаковий і має різну вагу в системі мотивів людини, що
спонукають його к діям. Таким чином, систему чинників безпеки можна
представити у вигляді, представленому на рис. 2 [4,5].

Рис 1. Пояснення поведінки людини з позиції «особистісного»
і «ситуативного»

Рис 2. Система чинників безпеки людини
Фактори, що обумовлюють поведінку в небезпечних ситуаціях і
показують психологічну готовність до безпечної поведінки можна
класифікувати наступним чином [3]:
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1) психофізіологічні якості – пороги чутливості зору та слуху, розподіл
уваги, сенсорна координація, час реагування і т.п .;
2) соціально-психологічні якості – агресивність, конфліктність, рівень
спілкування, психологічний клімат, дисциплінованість і т.п .;
3) особистісні якості – здатності, мотивація, характер, темперамент,
стресостійкість, схильність до ризику і т.п.
У структурі психологічної готовності до безпечної поведінки можна
виділити три компоненти:
 когнітивний,
 емоційний,
 поведінковий.
Кожен з цих факторів може впливати на ймовірність того чи іншого
стилю поведінки в небезпечній ситуації, а також бере участь у формуванні
відповідного рівня психологічної готовності до безпечної поведінки.
Причини небезпечної поведінки особистості, здатні привести до
соціальної дезадаптації, можна згрупувати за такими ознаками (див. рис. 3):

Рис 3. Причини небезпечної поведінки людини
Для формування системи безпечної поведінки особистості необхідний
цілий комплекс соціально-психологічних заходів, що включає в себе:
 соціально-психологічну діагностику особистості,
 соціально-психологічне консультування,
 проведення
тренінгів з формування соціально-психологічної
компетентності, пов'язаної із забезпеченням безпечної поведінки.
Теоретичний аналіз поставленої проблеми дозволяє сказати, що
поведінка особистості є складним багатогранним процесом і для
пристосування людини до постійно змінюваних умов життя необхідно
звертати увагу і на динамічну структуру навколишнього середовища. Тому
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потрапляючи в ситуації життєвої небезпеки необхідно аналізувати
структуру небезпеки і виробляти алгоритм дій, що дозволяють уникнути
несприятливий результат. Але не можна говорити тільки про вплив ситуації
на поведінку. Особистість, що представляє собою сплав індивідуальних
якостей, також може впливати на поведінку в небезпечній ситуації.
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МІФІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕСТРУКТИВНОГО
ІДЕОЛОГІЧНОГО УЗАЛЕЖНЕННЯ
Невід’ємною складовою деструктивного ідеологічного узалежнення
особистості є система екзотичних переконань і вірувань. У ході нашого
дослідження ми піддавали аналізу міфічну свідомість випробуваних як
складову частину феномена, що нас цікавить.
Про роль ілюзій і міфів у людській історії писав свого часу З. Фрейд. Він
вважав, що масам не властиве прагнення до істини, що вони “вимагають
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ілюзій, від яких не в змозі відмовитися. Вони завжди віддають перевагу
ірреальному, а не реальності, нереальне діє на них з тією ж самою силою, що і
реальне. Вони виявляють очевидну тенденцію не відрізняти одне від іншого”
[6, с.87]. Завершуючи свої міркування про міф, З. Фрейд приходить до
висновку, що міф має так до кінця і не оцінену дивну здатність
перебудовувати всю нашу духовну структуру. Більше того, за З. Фрейдом, дія
міфу на психіку схожа на дію хімічних речовин, зухвале наркотичне сп’яніння
на чисто біологічному рівні [там само].
К.Г. Юнґ приділяє величезну увагу ролі міфів у психічній організації
людини. На його думку, міф потрібний людині, він виводить її за межі
повсякденності, але в той самий час породжує безліч ілюзій. Міф не
створювався свідомо, він “відбувся” і здійснює величезний вплив на людину і
людські маси [7].
У праці “Свідомість і несвідоме” Юнґ зауважує: “Психологічні умови
середовища незаселеного звичайно залишають за собою схожі міфологічні
сліди. Небезпечні ситуації, будь то фізична небезпека чи загроза душі,
викликають афективно заряджені фантазії, а оскільки такі ситуації регулярно
повторюються, тобто є типовими, вони дають початок архетипам, як я назвав
усі мотиви міфів загалом. Із живого джерела інстинкту випливає все творче;
отже, несвідоме не просто зумовлене історією, а й саме породжує творчий
імпульс” [8, с.15]. Учений дійшов висновку, що існування індивідуальної
свідомості спонукає людину до пізнання труднощів як внутрішнього, так і
зовнішнього життя. Як навколишній світ відкривається поглядові первісної
людини своїми сприятливими або ворожими сторонами, так і вплив власного
несвідомого здається їй супротивною силою, з якою вона повинна дійти згоди
так само, як і з видимим світом. Саме цій меті служать її незліченні магічні дії.
На більш високих ступенях цивілізації релігія і філософія виконують те ж
призначення. Кожного разу, коли така система адаптації зазнає невдачі,
загальна стурбованість виливається у хвилювання і безлад, а відтак робляться
спроби віднайти нову відповідну форму відносин з несвідомим [там само].
М. Еліаде пішов ще далі: він спробував інтегрувати міф, розглядаючи
його як найзначнішу форму колективного мислення в загальній історії думки.
І оскільки колективне мислення ні в одному суспільстві ніколи повністю не
заперечується, незалежно від рівня його розвитку, ми не могли не побачити,
що сучасний світ усе ще зберігає сліди містичної поведінки: наприклад,
ухвалення всім суспільством деяких символів інтерпретується як збереження
колективного мислення. Нескладно показати, що функція національного
прапора зі всім тим, що він має на увазі, зовсім не відрізняється від
“ухвалення” будь-якого із символів архаїчних культур. Це все одно, що
сказати: у площині суспільного життя немає розриву в послідовній зміні
архаїчного і сучасного світів. Єдина значна відмінність полягала в наявності у
більшості індивідуумів, що становлять сучасне суспільство, персонального
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мислення, яке було відсутнє, або було майже відсутнє, серед членів
традиційних суспільств.
М. Еліаде розглядає міф як тип людської поведінки і водночас як елемент
цивілізації, тобто таким, яким він є в традиційних культурах. На рівні
індивідуального сприйняття міф ніколи повністю не зникав: він виявлявся в
сновидіннях, фантазіях, прагненнях сучасної людини. Численна психологічна
література привчила нас до розкриття великих і малих міфологій у несвідомій
і напівсвідомій діяльності кожного індивідуума. Але на цей час нас понад усе
цікавить, що ж у сучасному світі стоїть на тому центральному місці, яке в
традиційних культурах займає міф. Іншими словами, розуміючи, що великі
міфічні теми продовжують повторюватися в неспокійних глибинах психіки,
ми все ще не перестаємо цікавитися – чи зберігся міф як зразок людської
поведінки в більш-менш деградованій формі серед наших сучасників.
Дослідник стверджує, що захист від часу, який ми бачимо в будь-якого роду
міфологічній позиції, що фактично невіддільна від людської природи,
з’являється, різним чином замаскований, у сучасному світі, в основному в
його розвагах. Саме тут можна бачити радикальну відмінність, що існує між
сучасними культурами та минулими цивілізаціями. У всіх традиційних
суспільствах будь-яка важлива дія відтворювала свою міфічну,
надособистісну модель, а отже, мала місце в священному часі. Праця,
ремесло, війна і любов – усе це були таїнства. Повторення того, що пережили
боги і герої, надавало людському існуванню священного аспекту,
доповнювало його священною природою, приписуваною життю і космосу.
Відкриваючись таким чином Великому Часу, священне існування, яким би
бідним воно не було, збагачувалося за своїм значенням: в усякому разі, воно
не зазнавало тиранії часу. І тільки в сучасному суспільстві людина відчуває
себе в’язнем своєї повсякденної праці, у якій вона ніколи не може звільнитися
від пут часу.
Ми не можемо стверджувати, що сучасний світ повністю подолав
міфічну поведінку – змінилося лише поле діяльності міфу: він більше не
домінує в найважливіших сферах життя, а витіснений на приховані, несвідомі
рівні психіки, частково в другорядну і навіть неусвідомлювану,
безвідповідальну діяльність суспільства [5].
Автор відомої книги “Повстання мас” Ортеґа-і-Ґассет вважає, що сучасна
цивілізація ставить перед людством такі складні завдання, а вирішення їх таке
непросте, що ми нерідко прагнемо усунути себе від їх вирішення, шукаючи
порятунку в міфах та ілюзіях [4].
Пояснити вплив міфу на людську свідомість спробував і Ф.Х. Кесседі. На
його думку, міф є породженням колективу, вираженням колективної єдності,
спільності й цілісності. Колектив – сила, що творить міф. І жодна критика не в
змозі похитнути могутність міфу, поки він залишається живим міфом – живим
уособленням колективних уявлень, прагнень і мрій. Міф об’єктивує
75

суб’єктивні колективно-несвідомі переживання й емоційно-вольові прагнення
людей в образах фантазії, є безпосереднім виразником відчуттів і переживань
людини, її сподівань і вольових імпульсів. У міфі відчуття переважають над
інтелектом, емоції – над думкою, вольові імпульси – над пізнанням. Основна
функція міфу не пізнавально-теоретична, а соціально-практична, спрямована
на забезпечення єдності й цілісності колективу. Міф сприяє організації
колективу, збереженню його соціальної і соціально–психологічної
монолітності. Міфічна свідомість не розрізняє віру і знання, існуючи до
моменту осмислення їх протилежності [1, c.45].
А.М. Лобок розширює поняття міфу, розуміючи під ним будь-яку
суб’єктивну істину, що приймається без доказу. Проте навіть у свідомості
освічених представників раціонально організованої сучасної західної
цивілізації такого роду уявлення займають вагоме місце. “Як міф первісної
людини непроникний для даних безпосереднього досвіду і базується на
якихось колективних уявленнях, істотно більших, ніж платформа
безпосереднього життєвого досвіду особи, так і істини сучасної людини
мають глибоко понаддосвідний характер, якщо мати на увазі під досвідом
індивідуальний досвід особи. Усе, що сучасна людина називає істиною, так чи
інакше санкціоновано якимось колективним досвідом культури, недоступним
для особистого сприйняття окремого індивіда” [3, с.15]. Він вимушений
приймати колективний досвід культури (у тому числі науки) на віру; більше
того, головна функція міфу, на думку Лобка, це ідентифікація з певною
соціокультурною групою. “Віра в ті або інші істини цієї культури (в якій він
народжений) є фундаментальною умовою його існування в цій культурі. Він
просто вірить в істини своєї культури, і тому будь–яка культурна істина
об’єктивно функціонує стосовно нього так само, як і первісний міф” [3, с.16].
Неважко переконатися в тому, що міфологічний характер, який визначається
більшою мірою механізмами соціальної ідентифікації, ніж пізнавальної
діяльності, притаманний світоглядним структурам різного рівня – від
релігійних вірувань і наукових теорій та принципів до гасел фанатів
спортивних клубів і зірок шоубізнесу. Психологічно всі вони відіграють
важливу роль, структуруючи, упорядковуючи картину світу, вносячи в неї
смислову нерівномірність, виділяючи щось як більш важливе порівняно з
іншим.
Потреба в міфі, на думку Лобка, – це і є потреба в сенсі. “Саме міф
розставляє перед людиною систему своєрідних “покажчиків”: що повинно
бути більш цінним, а що – менш, що повинно бути більш значущим, а що –
другорядним і третьорядним за своєю значущістю. Саме міф – ілюзорна і
безглузда конструкція з погляду зовнішнього спостерігача – створює систему
тих базових орієнтирів, що дають змогу представникові тієї або іншої
культурної спільноти твердо знати, яким чинникам навколишнього наочного
світу слід віддавати перевагу” [3, с.57].
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Поняття міфу невипадково увійшло до змістової сфери гуманітарних
наук насамперед у контексті вивчення архаїчних форм свідомості, починаючи
від ранніх етапів антропогенезу і закінчуючи, як правило, античністю, і лише
порівняно недавно набуло поширення при вивченні форм свідомості і
духовної культури сучасного суспільства. Дійсно, найбільш виразно
міфологічна природа світогляду виявляється у відсутності критичного
ставлення рефлексії до засвоюваних ззовні постулатів і пояснювальних схем.
Раціональне світосприймання не відміняє міфологічної природи світогляду.
“Сучасна людина – це людина, вихована в традиціях наукового мислення, і
тому виразно усвідомлює цінність несуперечливого впорядкування
фактологічної інформації. Проте ось що цікаво: як тільки справа доходить до
її особистих міфів, тобто міфів, що мають для неї особистий сенс, вона
починає демонструвати абсолютно зневажливе ставлення до яких би то не
було фактів: “тим гірше для фактів!”, – знову і знову підтверджуючи, що міф –
це не екзотична периферія культури, але її фундаментальна підстава, основа
будь-якого складу мислення” [3, с.20].
Тож можна стверджувати, що міфологічний шлях пізнання світу є
первинним та екологічним для людської психіки. Таки не випадково в
дитинстві пізнання починається з казки. Він є провідним способом соціалізації
та формування особистості на ранніх етапах онтогенезу, але залишається
актуальним протягом всього життєвого шляху людини.
Міфи є своєрідними детермінаторами архетипів підсвідомого, що
актуалізують їх до розгортання в соціальному просторі життя людини. У
дорослої людини рушієм психічного розвиту стають провідні цінності, що
зумовлюють специфічну форму смислоутворення, яке актуалізується за
допомогою феноменів міфологічної свідомості. Існують міфи, що підвищують
“енергетику”, силу духу, підсилюють стійкість особистості, опірність до
зовнішньої примусової дії. Разом із тим поширені міфи, що послаблюють
“енергетику” людини, дезорганізують і деморалізують її, знижують
саморегуляторний потенціал особистості [2].
У поєднанні з процесами уяви та емоціями міф може відігравати роль
програми життя людини. Основою депрограмування є процес усвідомлення та
осмислення своїх міфів, вихід за межі їх впливу, натомість формування
цілісного, інтегрованого світогляду. Оскільки компоненти міфічної свідомості
грають важливу адаптаційну роль у житті людини, то завжди є ймовірність
заглиблення у міфи деструктивних ідеологій.
Ті, хто бажає вплинути на людину шляхом міфічної свідомості,
використовують три неусвідомлювані базові боязні людини: страх кінцевого,
страх нескінченного та страх самого себе. Алгоритм міфічного механізму
деструктивного узалежнення має приблизно такий вигляд: прилаштування до
світоглядних цінностей об’єкта, дезорганізація ціннісно-смислової сфери,
задоволення духовних потреб на основі механізму фасцинації (підміни).
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я
В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Юнацький вік є чутливими для розвитку та становлення особистості,
формування світоглядних принципів та норм. Особливого значення це
явище набуває сьогодні, коли в умовах трансформації суспільства,
акселерації та суспільного прогресу молодь потрапляє в складний для неї і
суперечливий світ, адаптуватися в якому їй дуже важко. Це зумовлено як
об’єктивними,
зовнішніми
причинами
(культура
суспільства,
загальноприйняті принципи та норми, менталітет, вимоги сім’ї і соціуму),
так і суб’єктивними, внутрішніми (особистісні властивості, здібності та
інтереси, специфіка психічного та фізичного розвитку, детермінована
віковими особливостями).
Особливої актуальності у сучасному світі набуває проблема образу
фізичного Я [2,5,6,7]. Переживання тілесної перцепції є необхідною умовою
розвитку ідентичності й відіграє важливу роль в усьому процесі становлення
особистості. Ситуація ускладнюється тим, що страждання недосконалості
зовнішності, закомплексованості, сором’язливості, невпевненості та
скованості приводить до значних труднощів у засвоєнні соціальних норм
вираження власних почуттів [4,5]. У суспільстві поширюються такі явища,
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як «анорексія» та «булімія». Невдоволеність власним тілом настільки
руйнівно впливає на самосвідомість людей, особливо молодих дівчат, що
вони шкодять власному здоров’ю, аби лише відповідати ідеалізованим
стандартам краси. Це проблема не лише медиків, які часто рятують
виснажені голодом організми, а й психологів, які надають психологічну
допомогу, навчаючи адекватно оцінювати, приймати власне тіло й себе.
Також в останні роки набирає популярності рух «бодіпозитив», який навчає
своїх послідовників приймати власне тіло, якої б форми воно не було, й
дбати про нього, а не виснажувати, іноді також доводячи ідею до абсурду.
Очевидно суспільство зараз готове до змін, до усвідомлення впливу ятілесного на самосвідомість, та до прийняття власного тіла, що призводить
до прийняття себе.
Грунтовні дослідження стосовно розвитку образу фізичного Я, його
змісту та структури містяться в працях українських та зарубіжних
психологів (Р. Берн, Л. Венгер, У. Джемс, І. Кон, Є. Клімов, Ч. Кулі, Дж. Мід,
Р.В. Моляко, А. Налачджан, С. Пантєлєєв, М. Розенберг, Є. Соколова,
Т. Титаренко, З. Фрейд, Т.Шибутані) [1-4,6,7,8]. Але попри значну кількість
теоретичних розробок, на сьогодні дослідження даної проблеми є
недостатнім, адже поза увагою науковців залишаються такі важливі питання
як детермінанти та чинники формування образу фізичного Я, структура та
корекція. Для вивчення образу фізичного Я застосовано тест САРТ
(абревіатура від англійської назви тесту – «The Color-A-Person body
dissatisfaction Test, CAPT» – «Кольоровий вказівник незадоволеності
власним тілом». Символіка тіла, згідно А.Лоуена, – це мова тіла [1]. Схема
визначає границі та розташування окремих частин я-тілесного, образ – це
наші знання про власне тіло, перцепція й регуляція рухів власного тіла.
Перцепція тіла завжди передбачає певне ставлення до нього, відповідає
оцінці його фізичного «Я». Результати дослідження виявили наступні
закономірності: 3% опитаних мають дуже високий рівень задоволеності
власним тілом, для них притаманний «культ власного тіла». Такі особи
вважають свою зовнішність досконалою і витрачають багато часу на догляд
за нею. Важливим є виглядати досконалими для навколишніх. Значна
частина (40%) досліджуваних в цілому задоволені власним фізичним Я,
мають високий рівень сформованості. Молоді люди вважають себе досить
привабливими, чудово почуваюся в соціумі. Наступні 30% опитаних
ставляться до свого тіла нейтрально (середній рівень), їм байдуже як вони
виглядають. 17% респондентів зовсім не задоволені тим, як вони виглядають
і прагнули б себе змінити.
Узагальнюючи дані дослідження виявлено, що студенти з високим
рівнем сформованості образу фізичного Я не мають труднощів у
встановленні емоційних контактів, а низький рівень опитаних провокує
складнощі навіть у виявленні емоцій. Досліджувані з низьким рівнем
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самоставлення характеризуються розмитими життєвими орієнтирами, часто
незадоволені своєю зовнішністю, їм складно диференціювати частини свого
тіла. [6,7]. Юнаки з низьким рівнем сформованості образу фізичного Я
характеризуються високими показниками конформності, не вміють
відстоювати свою точку зору, часто є залежними, переймаються відчуттям
провини. Вони живуть у постійній тривозі за своє майбутнє, до всього
підходять надто серйозно й обережно, очікують неприємностей, схильні до
песимізму, вважають, що їх недооцінюють. Турбуються, що не можуть
впливати на події свого життя, переконані, все що відбувається з ними,
залежить не від їх прагнень та домагань, а від зовнішніх обставин.
Респонденти з високим рівнем смисложиттєвих орієнтацій добре
відчувають, диференціюють частини своєї зовнішності та мають
сформовану перцепцію фізичного Я, високий рівень самоповаги та
аутосимпатії, впевнені у своїх силах, сподіваються на себе, здатні до
реалізації програми життєтворчості [6,7]. Очевидно, що від знань про власне
тіло, від ставлення до зовнішності залежить ставлення особистості до самої
себе. Люди, які негативно ставляться до власного тіла й мають хворобливе
бажання його змінити, часом проявляють до себе надмірну жорстокість, що
приводить до саморуйнації.
Висновки. Отже, формування образу фізичного Я в юнацькому віці
детермінують психологічні й соціально-психологічні чинники, які
складають основу життєтворчості. Зокрема це соціальне оточення, у якому
зростає людина (наприклад, вимоги до параметрів зовнішності); сфера
інтересів, захоплення особистості, особливості соціокультурного розвитку
(студенти краще, ніж робітники, диференціюють особливості власного
фізичного Я-образу). Ми досить часто відчуваємо своє тіло об`єктом, а не
своїм «Я», адже наше сприйняття, мислення, емоції, наші переконання та
інтуїція, наша поведінка залежні від впливу соціуму та культурних традицій.
Для оптимізації рівня сформованості фізичного образу Я для юнаків
розроблено програму психологічної корекції.
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СУСПІЛЬСТВО ТА ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
Аналізуючи становище людей з вадами в економічно розвинених
суспільствах в різні історичні часи, можна сказати, що на той потенціал, який
у них був, забезпечення прав і свобод людей із обмеженими можливостями
відбувалося на недостатньому рівні.
На сьогодні й в Україні спостерігається дефіцит установ із надання
соціально-психологічної, медичної, юридичної, освітньої та економічної
підтримки людям із обмеженими можливостями. Однією з найважливіших
проблем є незалученість їх до суспільного життя та виробництва матеріальних
благ.
Кожне суспільство розуміє інвалідність по-різному, і для кожного це
поняття має відмінне значення. Чому ж так важливо вивчати ставлення
суспільства до людей з інвалідністю або до осіб із особливими потребами?
І. Айжен та М. Фішбайн стверджують, що, знаючи ставлення, можна
передбачити поведінку й наміри людей. Знаючи ж поведінку інших людей,
легше визначити ті сфери життя, де людина з обмеженими можливостями
виступає об’єктом дискримінації [6, c.60].
Із давніх часів у більшості народів панувало уявлення, що фізичні вади –
покарання за гріхи або показник належності цих людей до відьом чи нечистої
сили. Такий шаблон часто призводив до того, що таких людей уникали,
боялися з ними спілкуватись і співіснувати. І найчастіше з цього приводу їх
карали або ізолювали від суспільства [1].
Що ж робить людину інвалідом? Беззаперечно, що в більшій мірі її
робить такою ставлення оточуючих і той світ, який не прилаштований для
самостійного й рівноправного функціонування людини з обмеженими
можливостями. Інвалідність – це проблема, яка стосується в основному
гуманітарних стандартів суспільства, соціального статусу і прав людини.
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Існуюча практика соціалізації даної категорії дітей склалася в рамках
медичної моделі, в якій інвалідність розглядається як патологія і яка, по суті,
носить дискримінаційний характер. На практиці такий підхід зводиться до
ізоляції від суспільства в спеціальному навчальному закладі, що послаблює
соціальну позицію дитини. Феномен інвалідності не може бути вирішений
лише в медичному аспекті, він відноситься до більш широкого гуманітарного
контексту життєдіяльності і безпосередньо пов'язаний із соціальною
проблемою нерівних можливостей.
Зміни економічного та суспільно-політичного розвитку внесли певні
корективи у ставлення суспільств до людей з обмеженими фізичними
можливостями. Генеральна Асамблея ООН 20.11.1959 р. проголосила
Декларацію прав дитини, визначивши ряд принципів, спрямованих на захист
дітей та їх сімей без жодних дискримінацій [2], а 09.12.1975 р. в Декларації
про права інвалідів зафіксувала право інвалідів на нормальне і повноцінне
життя [3].
У суспільствах відбулися значні зміни стосовно людей із обмеженими
можливостями: припинилося замовчування їх наявності; держави почали
створювати спеціалізовані структури для безпосередньої допомоги їм; почали
розроблятися технології соціально-психологічної, медичної, економічної
підтримки для забезпечення рівних прав та можливостей; створені навчальні
заклади різних рівнів і типів; з'явилася можливість залучення до діяльності
виборчих органів та створення своїх об’єднань та громадських організацій.
Забезпечуючи соціальну захищеність людей з обмеженими фізичними
можливостями кожна держава має створювати необхідні умови для їх
індивідуального розвитку, реалізації творчих здібностей, професійних та
виробничих можливостей з урахуванням їхніх потреб у відповідних
державних програмах, надавати соціальну допомогу в передбачених
законодавством видах та формах з метою усунення перешкод у реалізації
ними прав на охорону здоров'я, працевлаштування, забезпечення освітою та
професійною підготовкою, житлових та інших соціально-економічних прав.
Практика педагогічної інтеграції, яка реалізує ідею інклюзивної освіти,
знаходить все більше визнання серед прогресивних педагогів, вчених і
громадських діячів. Спільне навчання дітей здорових і таких, що мають
обмежені можливості відповідає освітнім інтересам обох груп дітей. Головний
принцип інклюзії - це доступність освіти для всіх категорій дітей.
Сучасні суспільства ще далекі від досконалості, але коли проблема
виводиться на поверхню, відкрита для обговорення з метою зміни ставлення
до неї, розроблення позитивних стратегій – це вже прогрес, який сприятиме
забезпеченню рівних прав і свобод усім громадянам, незалежно від
віросповідання, політичних вподобань та фізичних можливостей.
На сьогодні в Україні вже створено доступ до освітніх послуг дітям із
особливими потребами [4].
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Утворюються інклюзивно-ресурсні центри, призначені для забезпечення
права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на
здобуття дошкільної та загальної середньої освіти через комплексну
психолого-педагогічну оцінку розвитку, надання психолого-педагогічних,
корекційно-розвиткових
послуг
та
забезпечення
їх
системного
кваліфікованого супроводу. Такі центри розраховані не більш як на 7 тис.
дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади, та не
більш як на 12 тис. дітей, які проживають у місті.
Заклади освіти в разі потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні
групи й класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Для забезпечення ефективності освітнього процесу в такому класі
кількість учнів із особливими освітніми потребами становить: одна – три
дитини з числа дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою
психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними
порушеннями тощо. Для кожної такої дитини в школі розроблятиметься
індивідуальний план розвитку, а розклад уроків складатиметься з
урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної
діяльності, динаміки розумової працездатності тощо.
Поступово суспільство припинить бути байдужим, зверхнім до тих, хто в
ньому співіснує, й забезпечить своїм громадянам можливості та права бажати
та втілювати ці бажання в життя за допомогою чітко вибудованої системи
взаємодії людей.
З огляду на вищесказане, можна зазначити, що інклюзивна освіта –
гнучка система, що грає важливу роль в суспільному прогресі. Освіта є
правом для всіх дітей, а інклюзивна освіта спрямована на досягнення всіма
дітьми відповідної й ефективної освіти. Хочеться сподіватися, що регулярний
досвід безпосередньої взаємодії з людьми з особливими потребами та їх
сім'ями дозволяє дітям і дорослим формувати більш доброзичливе, полюдськи близьке ставлення до них, що забезпечить подальшу гуманістичну
еволюцію соціуму в цілому. Для таких сподівань нині є ціннісні, раціональні й
навіть цілком прагматичні підстави.
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ПРОБЛЕМА СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ В СУЧАСНІЙ РЕАЛЬНОСТІ
У звʼязку зі зростанням в останні десятиліття кількості дітей з
проблемами у розвитку особливої значущості набуває їх соціальна адаптація в
суспільстві. Виходячи зі специфіки розвитку дітей даної категорії в соціальній
психології склалася традиція комплексного їх вивчення для створення умов
для успішної адаптації в суспільство. У своїй теорії культурно-історичного
розвитку психіки Л.С. Виготський звернув увагу на те, що будь-який дефект,
обмежуючи взаємодію дитини з оточуючим її світом, заважає їй оволодіти
культурою, соціальним досвідом людства. Фундаментальним стратегічним
завданням при роботі з дитиною, яка має проблеми розвитку, є адаптація її до
соціальних умов. При цьому важливо виходити з потенційних біологічних і
психічних можливостей кожного окремо взятого індивіда [1].
В даний час недостатньо науково обґрунтованих програм розвитку
соціальних функцій у дітей з різними вадами розвитку, заснованих на
вивченні особливостей цих функцій. Зокрема, це стосується і дітей
порушеннями слуху.
Незважаючи на значний інтерес дослідників до проблем мовного
спілкування старших дошкільників з порушеннями слуху та його впливу на їх
соціально-особистісний розвиток і соціальну адаптацію, накопичені до
теперішнього часу дані про стан соціально-психологічних функцій у дітей
даної категорії, фрагментарні.
Успіх соціальної адаптації багато в чому визначається взаємовідносинами між дітьми у групі дошкільного навчального закладу, на що
вказують дослідження, проведені Т.А. Рєпіною, Я.Л. Коломинським. Якщо
соціально-психологічні умови колективу відповідають спрямованості
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особистості дитини, то сприятлива атмосфера дружби, турботи один про
одного сприятиме швидкій адаптації дитини, але, якщо норми групової моралі
не відповідають компонентам соціально-психологічної структури особистості,
то виникає стан психологічного дискомфорту [2, с.48]. За допомогою
контактів з однолітками у дитини формуються вміння сприймати та адекватно
оцінювати себе та інших, що є необхідною умовою адаптації особистості в
групі, в суспільстві в цілому.
Інтеграція в масову школу вимагає глибокого й уважного вивчення
психологічних особливостей дитини з порушенням слуху, її індивідуальних
можливостей і вибору стратегії адаптації в нових умовах і на новому
колективі як дітей, так і дорослих. В ході адаптації таких дітей велика роль
належить дорослим, так як одним із специфічних дидактичних принципів
роботи є посилення педагогічного керівництва поведінкою не тільки дитини з
порушенням слуху, але і всіх оточуючих людей, включаючи педагогів різного
профілю. Для дитини з порушенням слуху в будь-якому віці ситуація
переходу в нові соціальні умови є стресовою. В цей час дитина дуже ранима, і,
коли відбувається адаптація до нових умов, вчителю треба уважно стежити за
тим, щоб дитина з порушенням слуху не була емоційно травмована учнями. У
перші місяці перебування в новому колективі потрібно намагатися створити
атмосферу максимального психологічного комфорту, але не надмірної опіки,
як з боку вчителів, так і з боку учнів. Проблема вирішення стресової ситуації
виникає навіть у стабільному дитячому колективі. У багатьох випадках
дитина при цьому втрачає свою активність, перестає брати участь в іграх,
заняттях, або, навпаки, різко протестує [3].
Слід відзначити також, що проблема готовності дитини до шкільного
навчання сьогодні розглядається в першу чергу як психологічна: пріоритет
віддається рівню розвитку мотиваційно-потребнісної сфери, довільності
психічних процесів, операціональних навичок, розвитку тонкої моторики
руки. Проте встановлено, що одна лише інтелектуальна готовність до школи
не забезпечує успішного входження дитини у навчальну діяльність. Тим не
менш, на практиці робота зі старшими дошкільниками зводиться до навчання
читанню, письму і рахунку, щоб забезпечити їм, таким чином, деяку фору на
перший етап шкільного навчання. Формування ж у дитини відповідної
навчальної мотивації, довільності уваги, пам'яті, словесно-логічного
мислення, орієнтування на спосіб дії, операціональних навичок виступає при
цьому лише як побічний продукт навчання: все це повинно сформуватися
саме собою, по мірі розвитку інтелектуальних навичок. Крім створення
сприятливого психологічного клімату в колективі, куди надходить або
поступила дитина з порушенням слуху, і вчитель, і вчитель повинні знати
індивідуальні особливості функціонування слухової системи учня.
У дослідженнях підкреслюється, що освітньо-корекційна робота з
глухими і слабочуючими дошкільниками проходить в умовах спеціально
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психологічно створеного слухомовного середовища, що передбачає розвиток
у дітей активної мовної поведінки.
Повноцінний розвиток слухової функції є міцною основою слухо-зорової
бази вдосконалення всіх сторін усного мовлення, у тому числі навичок її
сприйняття. Завданням роботи з розвитку сприйняття мови на слух є
формування вмінь і навичок сприймати мовний матеріал як за допомогою
звукопідсилюючої апаратури різного типу, так і без неї. При цьому на основі
слухової функції, що розвивається, підвищується якість звуковимовлювального боку усного мовлення, удосконалюються комунікативні навички,
необхідні для соціальної адаптації.
Таким чином, аналіз сучасних наукових даних свідчить про те, що для
дітей старшого дошкільного віку з порушеним слухом, так само як і для
однолітків зі збереженим слухом, мовне спілкування є основним чинником
взаємодії з навколишнім світом, розвитку особистості, успішної соціалізації та
адаптації до соціуму. Тому дітям з порушенням слуху необхідно приділяти
підвищену увагу при проведенні корекційно-розвивальної роботи щодо
формування і розвитку фонематичного слуху, мовного і невербального
спілкування, необхідного для реалізації особистісного потенціалу таких дітей
і повноцінної участі у суспільному житті.
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ОЛЬГА ЛЕВИЦЬКА-БАСАРАБ
У РОЗВІДУВАЛЬНІЙ СІТЦІ УВО
Визвольні змагання 1917–1923 рр. не принесли українцям омріяної
державності. Як відомо, вирішальну роль у цьому відіграла несприятлива
військово-політична ситуація, однак конфліктність української еліти та її
неготовність протистояти викликам доби були не останніми причинами
нежиттєздатності УНР та ЗУНР [1, c.25]. Вагомим чинником, який сприяв
появі в Україні нової політичної еліти, був інтегральний український
націоналізм, що став ідейною платформою багатьох молодіжних організацій і
спілок у міжвоєнний період. У 1920 р. силами військовиків постала
Українська Військова Організація – УВО. Ініціатор та автор задуму
Є.Коновалець ставить перед членами організації завдання зреволюціонізувати
західно-українське суспільство та підготувати його до нового етапу боротьби
за українську державність [2, арк.13-14].
Саме у цей час до лав УВО вступає Ольга Левицька-Басараб. Рішення Ольги
про вступ до лав УВО було свідомим і цілком позбавленим пієтизму. Не
виключено, що питання участі в УВО остаточно визріло у неї під час поїздок у
Галичину в 1916, 1920, 1921 та 1922 роках [3, арк.7-8]. На той час УВО як
диверсійно-підпільна і терористична організація уже мала чималий досвід
проведення протестних та бойових акцій: організація ініціювала протест присяги
польській державі, бойкот загального перепису населення Західної України в
листопаді 1921р., виборів до польського сейму та набору до польського війська в
грудні 1922 р. [4, S.89]. Інший напрямок роботи – збирання розвідувальної
інформації та відомостей військового характеру проти Польщі – вимагав сильної
власної розвідки.У цей час, розвідка УВО відчувала брак зв’язкових – специфіка
підпілля змушувала застосовувати найретельніший відбір майбутніх членів.
О. Думин («Крезуб»), після перевірки усіх даних про особу О. Басараб,
детально посвятив її у систему роботи розвідувального апарату УВО,
зробивши наголос на конспірації з метою страхування організації від ударів
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польської поліції. Було вирішено, що в помешканні О. Левицької-Басараб
«Крезуб» залишатиме на зберігання таємні матеріали військової розвідки
УВО. Це була інформація про польські військові сили, їх розташування,
чисельний та особовий склад, військове діловодство, мобілізаційні плани,
характеристики польських офіцерів у кожному полку.
Відомо, що система «поштових скриньок», була розроблена розвідувальним центром УВО для підтримування зв’язку з агентами: кожна група
розвідників в залежності від району, місцевості мала свій зв’язок з львівським
центром, де інформацію упорядковували, класифікували та поповнювали
новим розвідувальним матеріалом. З «поштових скриньок» кур’єри забирали
пакети з інформацією, чи навпаки, залишали її там [5, с.89]. Завдяки системі
суворої конспірації, що базувалася на відокремленні кожної розвідувальної
ланки та встановлення вертикального зв’язку, агенти знали лише свого
зв’язкового.
Наприкінці 1923 року Галичиною прокотилися масові арешти українців,
запідозрених у причетності до УВО, діяльності українського таємного
університету, студентських товариств та організацій. У багатьох офісах та
приватних помешканнях поліція наосліп влаштовує обшуки в надії
натрапити на слід підпілля. Арешт О. Левицької-Басараб був, з одного боку,
випадковістю, а з іншого – закономірним наслідком політики Польщі у
Східній Галичині міжвоєнного періоду, що увійшла в історію під назвою
«тиску» та мала на меті побороти будь-які прояви самостійництва в
українському середовищі [6, арк.51].
Після повторного і ґрунтовнішого обшуку у шафі між речами, які
належали О.Левицькій-Басараб, було виявлено: реферативне дослідження під
назвою «Оrdre de Bataille»( з фр. – Військовий порядок або Диспозиція) з
детальним описом військового устрою Польщі у мирний час та на випадок
війни (19 стор. машинопису); реферат «Der Volkskrieg» («Народна війна»)
німецькою мовою, що містив вказівки стосовно організації антиурядових
виступів, тактики партизанської війни, підготовки дій на випадок війни,
служби розвідки, спорядження та форми повстанських відділів, польової
служби тощо. До рук польської поліції потрапив також реферат німецькою
мовою «Sage Polen» (Легенди Польщі) із характеристикою окремих польських
військових угрупувань, розташованих у прикордонних місцевостях. Виявлено
два плани військових казарм, а саме: 10-го полку саперів та 10-го полку
артилерії з коментарями [7, арк.59-60]. Крім того, серед речей поліцією були
знайдені звіти з акцій спостережень, що проводилися розвідками УВО від
середини 1923 р. до початку 1924 р. на території Східної Галичини та Волині.
На основі одержаних даних львівська дефензива робить висновок, що
заарештована виконувала шпигунську діяльність на користь Української
військової організації.
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У Бригідках 11–13 лютого жінку було піддано нелюдським тортурам та
приниженням. Особливу ненависть та жорстокість до неї виявляв Леон
Кайдан, котрий уже не вперше компенсовував свою професійну
непридатність нелюдською жорстокістю, грубим та брутальним
поводженням із політичними в’язнями. Як згадував шеф ІІ відділу штабу
КВО УІ (військова розвідка) полковник Юліуш Гофман, Ольга вперто
мовчала на допитах, «лише іронічно і глузливо міряла його з ніг до голови,
отож подальші питання були для неї марними» [8, арк.30] Усі намагання
військової розвідки зломити дух і волю зв’язкової УВО виявились
безрезультатними. Гідно пройшовши крізь усі випробування, Ольга
Левицької-Басараб прийняла мученицьку смерть 13 лютого 1924 року.
Отже, боротьба за українську державність не припинилася у часі
польської окупації Східної Галичини. Обравши терор, як єдино виправданий
метод боротьби в умовах окупації, Українська Військова Організація
залучала у свої ряди морально стійку, ідейно загартовану молодь, здатну не
зламатись у надзвичайно важких умовах розвідки та тюремних застінків.
Ольга Левицька-Басараб стала яскравим тому прикладом: вона гідно
виконала місію зв’язкової УВО, долучившись до загальнонародної боротьби
проти польського поневолення. Її смерть стала першою в ланцюгу жертв, які
склали діячі УВО-ОУН у боротьбі із польською окупаційною владою.
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ЯРМАРКОВА ТОРГІВЛЯ В СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ
ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX СТ.
На час заснування військових поселень кавалерії території, що увійшли
до складу Слобідсько-Українських військових поселень, вже були втягнуті в
процес розвитку товарно-грошових відносин. Частина селянських і
козацьких господарств спеціалізувалась на виробництві тих чи інших видів
продукції для ринку, особливо сільськогосподарського виробництва. За
описами територій, що потрапили під поселення 2-ї уланської дивізії, можна
зробити висновок про те, що промисли і торгівля відігравали значну роль у
функціонуванні селянського господарства в цьому регіоні Російської
імперії. Вироблена тут продукція реалізовувалася як на місці, так й у
великих містах країни.
Створюючи військові поселення, уряд розумів, що їх неможливо
повністю ізолювати від зовнішнього світу і тому на території військових
округів, крім державних магазинів, були відкриті ярмарки, куди приїжджали
зі своїми товарами купці, міщани і представники інших станів. На цих
ярмарках торгівля велась як привезеними товарами, так і товарами,
виробленими в поселенських господарствах. У свою чергу поселенці на
ярмарках і базарах могли придбати мануфактурні, бакалійні, галантерейні та
крамарські товари, фаянсовий і скляний посуд, землеробські знаряддя,
чоботарські та теслярські вироби, інші види товарів.
Відомості про ярмаркову торгівлю дають певну характеристику
розвитку товарно-грошових відносин в округах Слобідсько-Українських
військових поселень. У великих селищах влаштовувалося по декілька
ярмарок на рік. Так, наприклад, 1828 р. в окрузі Білгородського уланського
полку в селищі Артемівському проводилось 3 ярмарки, селищі
Юрченковому – 2, селищі Бурлуцькому – 3, слободі Печеніги – 4 ярмарки на
рік; в окрузі Чугуївського уланського полку в м. Чугуєві – 7; в окрузі
Борисоглібського уланського полку слободі Андріївці – 4 ярмарки; в окрузі
Серпухівського уланського полку слободі Балаклеї – 5; в окрузі
Катеринославського кірасирського полку слободі Сватова Лучка – 6, слободі
Нижня Дуванка – 2 ярмарки; в окрузі Астраханського кірасирського полку
слободі Новотроїцьке – 3, слободі Шульгінці – 3, слободі Боровенькі – 2
ярмарки; в окрузі Глухівського кірасирського полку, слободах Кабанця,
Міловатка і Містки – по 3 ярмарки на рік в кожній [1, арк.19-19 зв., 50-53
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зв., 56-60]. Але, на жаль, на цих ярмарках в основному відбувався
перепродаж товарів серед самих військових поселенців, що свідчило про
слабкість розвитку товарно-грошових відносин в поселених округах.
Про зростання обсягів торгівельної діяльності серед військових
поселенців говорить збільшення з кожним роком кількості ярмарок, про що
свідчать розпорядження начальника Головного штабу й. і. в. по військовому
поселенню про відкриття нових ярмарок на території поселених округів.
Тільки у 1831–1832 рр. в Слобідсько-Українських військових поселеннях
було відкрито 19 нових ярмарок [2, арк.4-6 зв.; 3, арк.2-2 зв., 9-9 зв., 13-13 зв.].
Всього 1831 р. було проведено 107 ярмарок із загальним товарообігом
майже 710 тис. руб. сріблом (у поселених округах 2-ї уланської дивізії
відбулося 49 ярмарок на 491 тис. руб., а в округах 2-ї кірасирської дивізії –
58 ярмарок на 219 тис. руб.). Найбільше ярмарок було проведено у
Білгородському окрузі – 34, а найменше, у трьох інших поселених округах
2-ї уланської дивізії – по 5 у кожному окрузі. Але на ярмарках у поселених
округах більшою мірою була розвинута дрібнооптова торгівля продукцією
хліборобства і тваринництва, а їхні річні обіги були невеликими
(в середньому – біля 6,6 тис. руб.). Так, 1831 р. найбільші товарообіги
зафіксовані на ярмарках у Чугуївському поселеному окрузі – 300 тис. руб.
(обіг однієї ярмарки сягав 60 тис. руб.), а найменші в Астраханському окрузі –
24 тис. руб. (товарообіг однієї ярмарки тут становив лише 2182 руб.) [4,
арк. 68-69 зв.].
Якщо ж говорити про географію руху товарів військових поселенців, то
треба відмітити, що вона не була широкою і обмежувалась лише
прилеглими
губерніями
(Слобідсько-Українська,
Катеринославська,
Курська, землі Війська Донського) та значними торгівельними центрами
(Харків, Курськ, Миколаїв, Полтава, Воронеж, Бєлгород).
Таким чином, оцінюючи стан ярмаркової торгівлі в першій третині ХІХ
ст. необхідно відзначити, якщо після створення Слобідсько-Українських
військових поселень простежується скорочення торгівлі, то після
реформування військових поселень в 1826-1827 рр. почався деякий підйом і
дещо зросли її обсяги. Про це також свідчить відкриття нових ярмарків на
території військових поселень. Але товарообіги ярмаркової торгівлі були
невеликими і значно відрізнялися як по полкових поселених округах, так і
по дивізіях.
Література
1. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф. 1353. –
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2. Там само. – Ф. 1326. – Оп. 1. – Спр. 123. – 7 арк.
3. Там само. – Ф. 1352. – Оп. 1. – Спр. 226. – 14 арк.
4. Російський державний військово-історичний архів, м. Москва. – Ф. 405. –
Оп. 2. – Спр. 3643. – 90 арк.
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ УТВОРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ
Український народ – це суспільство, яке має стабільні властивості мови,
культури, психічного складу, свідомості, своєї єдності та відмінності від
інших. Формування народності – це тривалий процес становлення всіх
аспектів етносу (соціальної та культурної цілісності). Історія будь-якого
народу починається з народження її суб’єкта, а вже потім з’являються
продукти їхньої діяльності у вигляді речових, писемних та інших пам’яток,
які характеризують суспільство як єдине утворення [1].
Актуальність цієї теми полягає в тому, що кожна нація хоче знати свою
історію, а ще більше – хто стояв у її витоків. Саме тому, досліджуючи
концепції утворення народностей, ми можемо дізнатися від яких
найдавніших племен, утворень, а можливо навіть і цивілізацій, походить та
чи інша нація.
Взагалі виділяють декілька основних концепцій виникнення нашого
народу. Перша з них - теорія “споконвічності” - українці існують стільки,
скільки взагалі існує людина сучасного типу, тобто від 30-40 тис. до 2-3 млн.
років.
Інша концепція – трипільська. Вона пояснює утворення української
нації від трипільської культури, яка набула найбільшого розвитку між 3,5 –
2,7 тис. років до н.е. Представники цієї культури займали басейни таких
річок як Дністер, Південний Буг, Дніпро, Прут. А основним заняттям було
осіле землеробство. Тому цілком можливо, що саме від трипільців походить
українська народність, бо кочові племена приходили на певну територію і
згодом змінювали її на іншу, а корінне населення залишалося, створювало
свою культуру, формувало менталітет (система поглядів, переконань,
уявлень). Топографія трипільських поселень майже завжди збігається з
розміщенням сучасних українських селищ переважно чорноземних районів.
Проте існує думка науковців, що українці мають лише етнографічний
зв’язок з трипільцями, але ніяк не антропологічний [2].
Наступна концепція – давньоруська. Ще з давніх часів спліталися
історія і долі трьох народів: українського, російського і білоруського –
«народів настільки близьких і мовою, і за місцем проживання, і за
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характером, й історією» (В. І. Ленін). Саме тому український і російський
народи протягом стількох століть йшли до об’єднання, допомагали один
одному у важкій боротьбі проти іноземних загарбників.
Історія Київської Русі є загальною початковою історією для цих трьох
народів. У другій половині XII століття Київська Русь розпалася на ряд
окремих феодальних князівств: Київське, Галицько-Волинське, ВолодимироСуздальське, Чернігівське, Смоленське. Але варто зазначити, що після цього
між населенням різних князівств зберігався зв’язок (XII–XIII ст.).
Існує безліч доказів того, що у нас спільна історія і один спільний
корінь:
• у населення Київської держави була єдина мова і релігія – спочатку
язичницька, потім християнська;
• єдність народів поселених на території Київської Русі (XII-XIII ст.)
проявлялася ще й в правових відносинах: діяло законодавство «Руської
Правди» (XI ст.);
• також, культура Київської Русі та пізніших князівств була для всіх
єдиною, що підтверджується нашим літописом (основна редакція «Повісті
минулих літ» була складена в Києві на початку XII століття.
У середині XVIII ст. німецькі історики, члени Петербурзької Академії
наук Г. Байєр та Г. Міллер обґрунтували концепцію норманізму.
Посилаючись на літописну легенду про прикликання варягів на Русь, ці
вчені висунули тезу щодо скандинавського походження Давньоруської
держави. На підтвердження своєї думки у них було багато доказів, проте їх
мали і опоненти [3].
Отже, на сьогоднішній день висунуто багато різних концепцій
утворення української народності: від теорії споконвічності і трипільської
до норманської та Кожна з позицій має свої сильні та слабкі докази, що
призводить до поглиблення дискусії.
Література
1. Залізняк Л. Л. Походження українського народу. – К., 1996.
2. Історія України: Від праісторії до княжої доби української історії/ Б. Білик,
Т. Гриценко, Я. Калакура та ін. — К., 1992.
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ЛЮКСЕМБУРЗЬКЕ ПИТАННЯ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ
ФРАНЦІЇ, АНГЛІЇ ТА ПРУССІЇ НАПЕРЕДОДНІ ФРАНКОПРУССЬКОЇ ВІЙНИ 1870-1871РР.
Сучасні тенденції економічного і соціально-політичного розвитку в ЄС
свідчать, що єдність усіх країн у межах цього об’єднання є разом з тим
досить нестабільною і хиткою. В сучасній Європі деякі з багатих із
старіючим населенням країн демонструють певні дезінтеграційні тенденції
щодо європейської та навіть національної єдності. В першу чергу це недавні
заяви керівництв Греції, Італії, Іспанії та Португалії стосовно їх бажань
знову повернутися до своїх колишніх грошових одиниць і вийти із зони євро
як спільної валюти ЄС, диферензаційні процеси в Бельгії, які було
призупинено лише на певний час, але не вирішені остаточно, а також
британський вrexit. Останні події в Каталонії (Іспанія), референдуми про
правовий статус автономій в окремих північних землях Італії свідчать про
те, що не все так добре в спільному європейському будинку. Коріння цих
явищ були закладені ще у ХVІ–ХІХ cт., коли були здійснені окремі помилки
під час процесів утворення національних країн в Європі.
Ось чому вивчення ролі люксембурзького питання у французькій,
прусській та британській, зовнішній політиці напередодні франко-прусської
війни 1870–1871 рр. допомагає відтворити цілісну картину зовнішньополітичного курсу, які ці три країни здійснювали на теренах Європи в цей
період. А це у свою чергу повинно сприяти показу цілісної картини
європейської політики останньої третини XIX ст. Тому висвітлення
європейського напряму в зовнішній політиці Франції, Пруссії та Англії
напередодні франко-прусської війни1870–1871 рр. щодо люксембурзького
питання, враховуючи деякі перші прояви дезінтеграційних тенденцій в ЄС в
умовах сьогодення, видається достатньою мірою актуальним.
Стан наукової розробки теми певною мірою є умовним, оскільки аналіз
наукової розробки окресленої теми розглядається головним чином через
публікації та роботи науковців країн СНД та окремих західних дослідників.
Дослідження, в яких містяться деякі факти з проблеми, умовно можна
розподілити на групи. До першої відносяться роботи, які присвячені аналізу
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європейського міжнародного життя другої половини XIX ст. Це монографії
радянських та окремих західних дослідників – Ф. Ротштейна [1], Л. Роотса
[2], Є. Тарле [3], Л. Нарочницької [4] , А. Манфреда [5], А. Єрусалимського
[6], Л. Шнеєрсона [7], В. Ревуненкова [8], М. Міско [9], Д. Тейлора [10] та
В. Мосса [11]. Другу групу складають колективні узагальнюючи публікації
відомих радянських дослідників, що містять у собі історію окремих країн і
світової дипломатії [12-16]. До третьої групи належать роботи, в яких
вміщено аналіз тогочасної французької, британської та німецької зовнішніх
політик в Європі. Це як колективні праці західних науковців [17], так і
роботи окремих радянських дослідників [18]. До четвертої групи входить
одне з останніх сучасних досліджень вітчизняних науковців, які займаються
подібною тематикою [19].
Незважаючи на те, що європейська зовнішня політика Англії, Франції
та Пруссії другої половини XIX ст. активно досліджувалася і досліджується,
залишаються недостатньо вивченими регіональна специфіка цього курсу та
комплекс факторів, який впливав на його здійснення. Поряд з цим, в
історіографії не існує робіт, які були б безпосередньо присвячені
систематизації й аналізу ролі люксембурзького фактора в зовнішній політиці
Франції, Пруссії та Англії в останній третині XIX ст. Цей аспект у цілому
розглядався опосередковано.
Тому в цій розвідці автори поставили собі за мету узагальнити те, що
вже досліджено й показати роль люксембурзького питання при дослідженні
зовнішніх політик цих трьох країн Європи напередодні франко-прусської
війни.
Після австро-прусської війни 1866 р. французький нейтралітет не був
потрібний О. фон Бісмарку. Звичайно, не можна було відразу показати
Наполеонові ІІІ, що він обдурений і обійдений. Але потрібно було діяти
обережно, щоб не дратувати його. Ще за п'ять днів до Нікольсбурзького
перемир'я французький посол в Берліні граф Бенедетті раптом запропонував
Пруссії повернути Франції межі 1814 р. і погодитися на анексію
Люксембурга. О. фон Бісмарк не відразу відхилив цю пропозицію. 27 липня
Наполеон III запросив до себе графа Гольця, прусського представника в
Парижі, і прямо заявив про своє бажання приєднати до Франції, з відома
Пруссії, область Ландау і герцогство Люксембург. Бісмарк і на це не дав
негативної відповіді [Див.: 15, с.468-469].
Справа в тому, що Франція та Пруссія були не проти отримати у свої
володіння Люксембург. І саме у цьому питанні Пруссія навіть випередила
Францію, розмістивши свої війська у Люксембурзі. Англія ж, не даючи ні
одній зі сторін приєднати до себе цю малу країну, в першу чергу
відстоювала свої інтереси і не хотіла вбачити загрозу для себе з боку
поступово міцніючої Пруссії.
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Невдовзі Наполеон III висунув новий проект. Раніше ніж переслати цей
новий проект О. фон Бісмарку, Наполеон III велів заздалегідь ознайомити з
цим документом графа Гольця, прусського посла в Парижі. У цьому проекті
Пруссії пропонувалося погодитися на анексію Францією областей Ландау,
Саарбрюкена і Люксембурга. Граф Гольц став доводити, що Пруссії
політично і морально буде важко погодитися на поступку чисто німецьких
областей. 16 серпня 1866 р. французький посол у Берліні отримав офіційний
наказ з Парижа з'явитися до О. фон Бісмарка і почути остаточну думку
прусського уряду з такого питання: чи не буде воно заперечувати проти
приєднання до Франції Ландау, Саарбрюкена і Люксембурга. Одночасно
повідомлялося, що Франція згодна укласти з Пруссією секретний
наступальний і оборонний союз [Див.: 15, с.469].
Невдовзі граф Бенедетті з'явився до О. фон Бісмарка з цими
пропозиціями і був прийнятий так, що у нього могла з'явитися надія на
вдалу операцію. Правда, поступатися Франції якими-небудь прикордонними
територіями О. фон Бісмарк вважав за неможливе, поки саме населення цих
областей не висловить бажання перейти у французьке підданство. Відносно
Люксембурга у О. фон Бісмарка також не знайшлося жодного слова, яке
можна було б прийняти за згоду. Він наполягав, що перепони виникнуть з
боку Голландії, зв'язаною особистою унією з Люксембургом, а оскільки
Голландія побажає отримати для забезпечення своєї межі яку-небудь
територію з німецьких земель, то Пруссія на це не піде. Зі всієї цієї плутаної
побудови виявлялося, що О. фон Бісмарк цілком підтримає Голландію, і
Люксембург до Франції не відійде [Див.: 15, с.469-470].
Розпад Німецького союзу 1866 р. тільки підігрів інтерес прусської
влади до зміцнення своїх військових позицій в Люксембурзі, що почало
дратувати французьку владу. У новий Північно-німецький союз Люксембург
увійти не побажав. Король Нідерландів Вільгельм III, пов'язаний з
герцогством особистою унією, також побоюючись посилення Пруссії, в
оперативному порядку запропонував продати свої права на велике
герцогство Наполеонові III. Прусський уряд на чолі з О. фон Бісмарком
заявив про свій намір у разі укладення оборудки оголосити війну
Франції [Див.: 15, с.471].
І усе це відбувалося саме тоді, коли поряд з Францією без
щонайменших компенсацій або гарантій для імперії виросла могутня
німецька держава. Природно, що гомін ставав все голоснішим. Але навіть за
таких умов Наполеон III не бажав розлучитися з думкою про Люксембург.
Після паузи, що продовжувалася декілька місяців, він знову підняв питання
про компенсацію. До початку 1867 р. французькій дипломатії вдалося
добитися принципової згоди з боку голландського уряду на анексію цього
герцогства. Залишалася Пруссія. Саме її гарнізон стояв в Люксембурзі [Див.:
16, с.555].
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У січні 1867 р. французький посол в Берліні Бенедетті з'явився до
О. фон Бісмарка з пропозицією абсолютно ясно висловитися з
люксембурзького питання. О. фон Бісмарк як і раніше твердо дотримувався
рішення не віддавати Люксембург. Разом з тим, бажаючи зняти з себе
відповідальність, він удався до обхідного маневру. Він не відмовив прямо в
згоді підписати вже виготовлений в Парижі договір, умовно поки
підписаний голландським королем. Він лише дещо уповільнив справу
підписання, а поки постарався скористатися цим зволіканням в своїх цілях
[Див.: 16, с.556]. Надалі О. фон Бісмарк, заручившись підтримкою північнонімецького рейхстагу своєї позиції в цьому питанні, в подальших
переговорах з Францією вже остаточно відмовився сприяти анексії
Люксембурга [Див.: 15, с.471-472].
У березні 1867 р. британський уряд дізнався, що Франція вела
переговори з королем Нідерландів про передачу Люксембургу. Пруссія
виступила категорично проти цього. Уряд лорда Дербі вирішив жодним
чином не втручатися в цю справу, бо вважав, що вона не зачіпає англійські
інтереси. Проте, аналіз записів в щоденнику голови закордонного офіса
лорда Стенлі свідчить, що з початком конфлікту англійський уряд одразу
почав відчувати значний тиск як з боку Пруссії та Франції, так і з боку
Бельгії [Див.: 19, с.221].
Прусський посол Бернсторф у бесідах зі Стенлі 3 та 8 квітня 1867 р.
заявив, що якщо Англія не допоможе Пруссії з Люксембургом, то прусський
уряд буде змушений домовитися з Францією і погодитися на приєднання до
неї Бельгії. Стенлі у відповідь на такий відвертий шантаж казав, що
питання Бельгії – абсолютно окреме питання. Теж саме Стенлі повторив у
парламенті 5 квітня на дебатах з приводу Люксембургу, коли депутат
Р. Піль оголосив, що передача Люксембургу Франції стосується безпеки
Бельгії і може втягнути Англію та Європу в нову війну [Див.: 19, с.222].
Увагу британського уряду до Бельгії під час люксембурзького
конфлікту намагалася привернути і королева Вікторія. Саме бельгійський
посол, на думку Стенлі, спонукав Вікторію до втручання. Вже 11 квітня
королева заявила Стенлі, що уряд не повинен забувати про небезпеку для
незалежності Бельгії, яка випливає з передачі Люксембурга Франції [Див.:
19, с.222].
Росія наполягала на скликанні конференції великих держав з вирішення
люксембурзького питання. Їй хотілося з’ясувати найближчі наміри не
стільки Наполеона III з його безнадійно програним люксембурзькім
питанням, скільки О. фон Бісмарка. Англія відгукнулася негайно і
погодилася втрутитися в люксембурзький конфлікт як посередник [Див.: 16,
с.556].
Лондонська конференція великих держав відбулася в 1867 р. з 7 по
11 травня для вирішення люксембурзького питання (спора між Францією і
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Пруссією про майбутню політичну долю Люксембурга). По її підсумках між
двома протиборствуючими сторонами – Францією і Пруссією було
підписано договір, який встановив нейтральний статус незалежного
Люксембурга, вирішивши таким чином протиріччя між Францією,
Пруссією, Бельгією і Нідерландами із-за володіння спірними територіями
уздовж мовної межі. Пруссія повинна була вивести з герцогства свої війська.
Це питання було вирішено мирним шляхом [Див.: 20, с.370-376].
Отже, люксембурзьке питання в європейській політиці Франції, Пруссії
та Англії напередодні франко-прусської війни 1870–1871 рр. відігравало
досить важливу роль. Воно значно вплинуло на позиції офіційного Парижа,
Берліна та Лондона у тогочасних континентальних конфліктах, зокрема на
ступінь втручання їх в останні, та заважало налагодженню англофранцузького співробітництва в Європі.
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Історія науки і техніки
Аушева К.Р.,
студентка Харківського національного медичного університету,
Пєєва Є.С.,
студентка Харківського національного медичного університету,
Україна, м. Харків
РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ КРІЗЬ ВІКИ
Наука – це процес дослідження світу, знаходження відповідей про його
побудову, поглинання знань. В сучасному суспільстві наука і техніка
займають одну з провідних ролей.
Розвиток науки в історії людства йшов нерівномірно. Як і всі процеси в
історії, неймовірний прогрес чергувався із застоєм та занепадом. Прикладом
цього є розвиток фізико-математичних наук. Розквіт в епоху Давньої Греції та
Риму змінився застоєм у розвитку, через що центр розвитку був переміщений
до Індїї та Китаю.
У Стародавню епоху суспільство вивчало реальність за допомогою
науки. У ті часи більшість проблем мали поверхове філософське уявлення. Це
призвело до започаткування основ важливих наук.
В Єгипті з’явились базові математичні уявлення. Точність будівництва
споруд, таких як піраміди та палаци, потребувала знань з планіметрії та
стереометрії.
У Стародавній Греції та Римі з’являється інтерес до природничих наук. У
той же час закладаються перші принципи механіки, які знайшли відображення
в роботах Архіта Тарентського, винахідника діючих пневматичних
механізмів, блока і гвинта.
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Досягненнями Ксестибія та Герона були водяний орган та годинник,
пожежний насос. В середині І ст. до н.е. Герон створив перший театр-автомат,
де замість людей ролі виконували маріонетки. Відомі Грецькі вчені заклали
основи побудови Всесвіту. Вони вважали, що навколо нерухомої Землі
обертались Сонце, Місяць та планети. Згодом Аристарх Самоський висунув
гіпотезу, що Сонце є центром Всесвіту. Праці таких відомих вчених як Фалес,
Пiфагор, Демокріт, Платон, Євклiд, Архiмед, Аристотель, Гiппарх, Птолемей
й досі вивчаються у школах.
Паралельно з наукою розвивається техніка. У країнах Середземномор’я
поряд з ріками, де була швидка течія, розпочалось будівництво млинів, а в
Середній Азії, де були сильні вітри – вітряних млинів. Довгий час вони
обслуговувались людьми, що спричиняло травми, а іноді й загибель. Це дало
поштовх для запровадження механічних пристроїв, що не потребували
втручання людини. У першому тисячолітті н.е. розвивається давньоіндійська
культура. Високого рівня у ІХ–ІІІ ст. до н.е досягла медицина Індії –
анатомія, терапія, хірургія. У цей час було створено понад 200 хірургічних
інструментів, які є подібними до сучасних.
У Китаї розвивається практична хімія. Прикладом цього є застосування
селітри для виготовлення пороху. У VІІІ ст. у Китаї і у ХІІІ ст. в Європi
з’явилось рульове управлiння сучасної конструкцiї корабля.
Прогрес ніколи не стоїть на місці. ХХ століття стало періодом численних
науково-технічних відкриттів, прогрес торкнувся майже всіх галузей нашого
життя. У першій половині ХХ ст. Стрімко розвивається транспорт. На зміну
паровозам приходять тепловози та локомотиви на електричній тязі. У 20–30-ті
роки розвивається авіація, розробляються реактивні двигуни і ракетна техніка,
відбувся перший політ людини у космос. У 40-ві роки під впливом воєнних
дій була винайдена атомна бомба. 1965 – рік створення віртуальної реальності,
яка має практичне застосування і в наш час. У 1991 році була створена мережа
інтернету. У 2000 році був створений перший смартфон.
Кожний історичний етап має характерні риси минулого. Під впливом
технічних новин сучасне життя змінюється з величезною швидкістю.
Перегони технічного прогресу вимагають все нових сил і нових економічних
ресурсів. Значення науки в житті людства помітно зростає і набуває все
більшого усвідомлення її необхідності.
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Макушина Г.І.,
к.і.н., доцент кафедри українознавства
Одеської державної академії будівництва та архітектури,
Україна, м. Одеса
ГЕОРГІЙ СЕМЕНОВИЧ БЄЛОРУСОВ:
ВЧЕНИЙ ТА ВИНАХІДНИК
Одеська державна академія будівництва та архітектури майже за 90річну історію виховала плеяду видатних вчених і винахідників. До їх числа
належить Георгій Семенович Бєлорусов. У 2018 р. вчений відсвяткував би
свій 95-річний ювілей.
Народився Георгій Семенович у 1923 р. в Одесі. Студентські роки
провів у стінах Одеського інженерно-будівельного інституту (нині –
Одеська державна академія будівництва та архітектури), який закінчив у
1946 р. [1, с.14], тому має повне право називатись вихованцем цього вищого
навчального закладу. Майбутній дослідник отримав спеціальність інженер
промислового та цивільного будівництва.
Після отримання диплому починається його кар’єра вченого та
викладача. У 1946–1953 рр. Георгій Семенович був асистентом кафедри
будівельного виробництва Одеського інженерно-будівельного інституту.
Потім Г.С. Бєлорусов навчається в аспірантурі Академії наук в Арменії в
період з 1954 до 1955 рр.
Протягом свого життя дослідник пройшов шлях від асистента до
завідувача кафедри. У 1961–1965 рр. Георгій Семенович перебуває на посаді
завідувача кафедри будівельних машин, з 1965 р. він завідувач кафедри
технології будівельного виробництва та будівельних машин. У 1975 р.
кафедра змінила свою назву на «Кафедру технології будівельного
виробництва і будівельних машин». На цій посаді Г.С. Бєлорусов працював
до 1997 р. З 1997 р. дослідник перебуває на посаді професора.
Георгій Семенович Бєлорусов вів активну наукову діяльність. Фахівець
у галузі механізації добування і транспортування стіноматеріалів [1, с.14зв.].
Г.С. Бєлорусов працював в області теорії різання кам'яних матеріалів, є
творцем серії нових ефективних ріжучих інструментів і нового класу
каменедобувних машин [2, с.1].
Протягом своєї кар’єри вчений вивчав властивості каменю
черепашнику, орган агрегату для розробки пильного каменю в шахтах,
робочі органи, пристрої та розпилюваня вапняків, досліджував
знепилюючий, каменезйомний ріжучий орган машин для розробки родовищ
залізомарганцевих конкрецій, роботу каменерізних машин, знепилювання
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забоїв на розробках пильного каміння, фрезерний інструмент. Розробляв
метод отримання бетонних виробів з відходів камнепилення.
Результатом його багаторічної наукової діяльності стало створення
каменерізно-прибиральної машини. Перші публікації про створення та
роботу експериментального зразка каменерізно-прибиральної машини з
пневовідсмоктувачем для видобутку стінового каменю Георгій Семенович
побачили світ у 1971 р.
У 1974 р. Г.С. Бєлорусов захистив докторську дисертацію на тему:
«Основа створення виконавських органів каменевидобувних машин
фрезерного типу з пневмовідсмоктувачем». У 1976 р. Г.С. Бєлоросова
затверджують у званні професора.
У 1983 р. Георгій Семенович займався проблемами підводного різання
ґрунтів.
Все життя вчений вдосконалював власні професійні навички.
Наприклад, у 1981 р. Георгій Семенович був направлений у Свердловськ, де
в порядку підвищення кваліфікації прослуховує повний цикл лекцій згідно
програми наради-семінару завідуючих кафедр при Уральському
політехнічному інституті [1, с.144].
Георгій Семенович має ряд високих нагород. Серед них виділимо:
медаль «За доблесну працю», яку вчений отримав у 1970 р., нагрудний знак
«За відмінні успіхи в роботі» Міністерства вищої та середньої освіти СРСР у
1975 р., Почесна грамота Міністерства вищої та середньої освіти СРСР,
вручена у 1979 р. 12 серпня 1980 р. Г.С. Бєлорусову присвоєно почесне
звання заслуженого діяча науки УРСР [1, с.12].
Георгію Семеновичу належить авторство більш ніж 30 винаходів.
Вчений отримав ряд патентів, серед яких слід виділити: «Пристрій для
автоматичного встановлення ріжучого органу каменерізної машини на
розмір каменю»; «Енергоємність процесу різання»; «Процес різання вапняку
при роботі нових видів ріжучого інструменту каменерізних машин з
пневмовідсмоктувачем штибу та пилу».
Перу вченого належить понад 150 друкованих праць, багато з яких
впроваджуються у виробництво [2, с.1].
Обірвалось життя Георгія Семеновича у 1999 р.
Таким чином, Георгій Семенович Бєлорусов був знаковим вченим,
талановитим винахідником, досягненнями якого і на сучасному етапі
розвитку науки користуються спеціалісти у галузі розробки будівельних
машин.
Література
1. Архів Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Спр. Л-420. –
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ВНЕСОК В’ЯЧЕСЛАВА ЗАЇКІНА В ІСТОРІОГРАФІЮ
Міжвоєнна історіографія цікава тим, що синхронізує певні складові щодо
змісту історичної думки, спрямованості історичної діяльності, територіальної
приналежності наукових історичних організацій, які перебували під впливом
різних соціальних, економічних, політичних, культурних та загальнонаукових
факторів. Історики тоді робили перші спроби аналізувати стан науки, до якої
належали, яку творили. Їхні узагальнення було використано, продовжено,
поглиблено та узагальнено наступними поколіннями дослідників. У розвитку
історичних студій діаспори Я. Калакура виокремлює декілька етапів: 1) 20–
30-ті роки ХХ століття; 2) 40–50-ті рр.; 3) 60–80-ті рр. [3, с.33], логічно додати
ще етап незалежності України 1990-х – 2010-х років.
На міжвоєнну добу припадає наукова діяльність В’ячеслава
Михайловича Заїкіна (1896–1941), який вважається істориком церкви, але
йому належать публікації з українського державотворення, націогенезу та
дослідження з теорії, методології, філософії та історії історичної науки. Після
навчання і викладання у Харкові в 1920 р. він виїхав на Кубань, а потім до
Польщі, де викладав російську мову й історію в приватній гімназії та на
Вищих курсах українознавства у Варшаві, а також історію слов’янських
церков на богословському факультеті Варшавського університету. У 1937 р.
переїхав до Львова, працював науковим співробітником Інституту соціальної
та економічної історії Львівського університету, професор Львівського
політехнічного інституту. Життєвий шлях його був нелегкий і закінчився
трагічно: в березні 1940 р. арештований у Львові та у липні 1941 р.
розстріляний в Чернігові. Навколо цього вченого існує багато таємниць, чуток
і звинувачень [6]. Але «історику з багатьма обличчями» [7] вдалося залишити
свій слід в історії української історичної науки, його аналітичні розвідки досі
не втратили свого наукового значення.
Стаття «Украинская историческая литература последних лет» (1924) –
одна з перших історіографічних праць на той час. Автор аналізує науковий
доробок українських істориків за 1919–1923 роки, не поділяючи їх кордонами.
Він критично оцінює умови діяльності вчених як у межах Радянської України,
так і на еміграції. Дослідник наголошує, що історична наука перебуває у
кризовому стані, а науковці здебільшого займаються систематизацією
попередніх досліджень. Обидві ці риси В.Заїкін пояснює політичними
подіями останніх років на українських землях, ускладненими боротьбою за
українську державу [1, с.237].
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Згадавши представників народницького напрямку: творців (М. Костомарова,
П. Куліша), послідовників (В. Антоновича, А. Лазаревського), учнів
(О. Єфименко, М. Грушевського), прихильників (Д. Багалія, Н. Сумцова,
М.Петрова, Д.Яворницького) та їхні праці, автор зауважує, що лави істориківнародників, які тримаються старого напрямку, швидко зменшуються.
«Нові історики також з великою увагою досліджують історію народного
життя, господарства і побуту», – визнає В. Заїкін. Але зазначає, що вони
звертають увагу на інші сторони історичного процесу, по-іншому визначають
його суть та застосовують зовсім інші критерії оцінки, а саме: «1) у якому
сполученні досліджувані явища перебувають з державними інтересами
України (у добу існування української держави) чи з прагненням України до
утворення своєї держави (у ті часи, коли Україна була під владою інших
народів); 2) у якій мірі ці вимоги відповідають нормам етики, релігії, культури
тощо» [1, с.241].
Назвавши представників державницької школи – В. Липинського та
істориків-галичан (С. Томашівського, І. Крип’якевича, І. Кривецького,
В. Щурата, М. Кордубу, В. Герасимчука тощо), дослідник згадує імена вчених
з Радянської України (М.Слабченка, Д.Дорошенка, Р.Лащенка, В.Пархоменка
тощо), зауваживши, що останні позбавлені крайнощів В. Липинського і його
однодумців та посідають ніби проміжну позицію між народниками і
консерваторами» [1, с.241-242]. Звичайно, засоби і методи історіографічного
аналізу на початку 1920-х років були ще недосконалими. Проте В. Заїкін не
обмежується простим переліком імен та праць, кількісним та географічним
описанням історичної науки, він характеризує тогочасні історичні школи.
В сучасній історіографії ситуація, що склалася тоді в еміграційних
історичних колах, має таке пояснення: «Взагалі терміни "народницький" або
"державницький напрям" відбивали реакцію історичної думки на
соціокультурне середовище та умови, в яких розгортався науковий процес.
Вони фактично вирізняли генералізуючі ідеї наукового розвитку,
спрямованість пізнавальної ситуації, віддзеркалювали перенесення проблем та
потреб тогочасного українського суспільства на реконструкцію історичного
минулого, виступали як своєрідні рефлексії, що фіксували взаємовідносини
між тодішньою реальністю та минувшиною» [8, с.38].
У 1933р. В. Заїкін написав статтю «Історично-правнича наука української
еміграції та головні ідеологічні напрямки в ній» [2]. Десятиліття відділяє її від
попередньої. За цей час історіографічна ситуація змінилася, стан історичної
науки на початку 1930-х рр. відрізняється від її стану у 1920-х роках, як і
статті, написані одним автором. Причину появи нової розвідки про історичну
науку на еміграції знаходимо в підзаголовку («з приводу характеристики її в
статті Л. Окіншевича «Національно-демократична концепція історії права
України в працях академіка М. Грушевського» [5]. В. Заїкін називає свого
опонента «до недавна один з найвизначніших істориків, а від недавна
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«ортодоксальний марксоленініст», а його статтю названо «вельми
характеристичним проявом вимушеного радикального перелому в працях
істориків права в підсовітській Україні, що наступив по великім погромі
наукових осередків у Совдепії 1930–1931 р.» [2, с.1]
Українську еміграційну історико-правничу науку Л. Окіншевич
характеризує як націонал-фашистську, що спирається вона на споріднену з
нею «націонал-демократичну» ідеологію М. Грушевського. Основоположником її визнано В. Липинського, а найвиразнішими представниками –
Р. Лащенка, С. Шелухіна, В. Заїкіна. До речі, коли у Записках НТШ було
надруковано статтю В. Заїкіна «Перша спроба систематичного викладу
української історіографії» (1926), Л. Окіншевич схвально відгукнувся на цю
працю. Згодом за відомих обставин його оцінка змінилася. Пізніше Л.
Окіншевич у споминах про свою критичну статтю 1932 р. назвав її сторінкою
«полоненої науки», коли відмова брати участь у так званій «кампанії
самокритики» була рівнозначною арешту. Очевидно, сподівання на порятунок
такою ціною, були марними. Вже через рік історика звинуватили в
українському і білоруському націоналізмі. Більше того, горезвісну статтю
долучили до справи, як таку, що була написана Л. Окіншевичем ніби не для
критики націоналістичних позицій, а з таким розрахунком, щоб пропагувати і
розповсюджувати ці ідеї [4, с.48,58].
В. Заїкін, відкидаючи закинуті йому та його колегам звинувачення у
фашизмі, вдається до характеристики трьох основних сучасних йому
напрямків в еміграційній українській історико-правничій та історичній науці,
підкресливши, що вона «становить одну цілісність з західноукраїнською».
Першим напрямком, на його думку, було і залишається народництво, яке «в
пореволюційній боротьбі значно ослабло й еволюціонувало, але не зникло»
(М. Грушевський, П. Христюк, М. Шаповал). Характерні ознаки старого
українського народництва: «переконання в нездібності українського народу
до державного будівництва, в певній схильності його до анархії і т. п.,
звернення всієї уваги в дослідах на життя народу й навіть певне легковаження
історії державності (а в багатьох народників і неприхильне відношення взагалі
до всякої держави)» [2, с. 4]. В. Заїкін називає послідовників цього напрямку
«новонародниками» та зазначає, що новонародницька ідеологія значно
відрізняється від старої. Вона – «більш етична, більш поміркована, більш
державницька» (Р. Лащенко, О. Мицюк, С. Шелухін, І. Огієнко).
Другим визначним напрямком в українській, емігрантській і галицькій
історичній науці В.Заїкін називає християнсько-консервативний напрямок. Його
дотримуються емігранти (В. Липинській, М. Кочубей, Д. Олянчич, І. Лоський,
А.Андрієвський, Б.Лелявський та ін.) та галичани (С.Томашівський, І.Крип’якевич,
І. Кревецький, Т. Коструба, І. Гладилович, В. Залозецький, В. Кучабський,
М. Добрянський, М. Козак та ін.). Дослідник себе зараховує до прихильників
цього напрямку. Його характерні риси: «1) критичне відношення до
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ліберально-демократичних засад політичного ладу та ліберальнокапіталістичних підстав суспільно-економічного устрою, 2) признання
визначнішої ролі держави в сусп.-економ. житті й 3) шукання нових підстав і
методів організації суспільних відносин… Це всі риси спільні або близькі для
більшості новітніх ідеологій, в роді фашизму, гітлеризму, євразійства,
младоросійства, а також у великій мірі й для соціалізму й навіть
большевизму… Але в протилежність усім цим новітнім ідеологіям,
християнсько-консервативна ідеологія висуває значіння індивідуальності,
етичних норм, релігії і Церкви» [2, с.9-10]. Середнє місце між консерваторами
та новонародниками, на думку дослідника, посідають Д. Дорошенко та
В. Біднов.
Третій ідеологічний напрямок – націоналістично-державницький. До
нього належать чимало дослідників (О. Шульгін, М. Славинський, А. Яковлів,
О. Лотоцький, А. Ейхельман, П. Зайцев. С. Наріжний та ін.). Вони теж
займають «середнє становище між християнсько-консервативною ідеологією
та народництвом, але виразно відмежовуються від обох цих течій». В статті
дається дуже коротка характеристика останнього напрямку. Зазначено лише,
що його прихильники «приймають, здається, інтерес держави і нації за
найвищий критерій історичної оцінки» [2, с.15].
Наприкінці свого огляду В.Заїкін підсумовує, що всупереч твердженням
Л. Окіншевича, на еміграції націонал-фашизм немає зовсім ніякого
поширення. Але у другому виданні праці 1937р. історик додає, що протягом
останніх трьох років розвинувся новий український ідеологічний напрямок –
національно-соціально-християнський, «в якім синтезуються ідеї фашизму й
націонал-соціалізму з засадами християнства; цей напрямок стоїть ніби на
межі фашизму й укр. христ.-консерв. ідеології. Найповажн. орган його
«Перемога» [2, с.19].
В. Заїкін у міжвоєнний час написав ще інші розвідки: «Кризис
исторического мировоззрения» (1922); «Український науковий рух на
еміграції» (1925); «Перша спроба систематичного огляду української
історіографі» (1926); «Искания смысла и цели в истории» (1929); «Матеріали
до української бібліографії» за 1930-31рр. тощо. Але з двох розглянутих вище
підсумуємо, що ситуація в історичній науці 1920-х років бачилася сучаснику
відмінною від 1930-х, тому слід відокремлювати ці десятиліття у періодизації
історіографічного процесу. Два міжвоєнних десятиліття відділені від інших
двома зовнішньополітичними подіями світового значення – двома світовими
війнами, що, безумовно, не могло не позначитися на стані науки та науковців
(найближчі приклади – долі двох згаданих у статті істориків). Але для
позначення етапу слід враховувати ще внутрішньополітичний фактор, що
впливає на історіографічну ситуацію, – ставлення держави до науки взагалі, її
діячів зокрема, а також суто науковий чинник – розвиток науки взагалі,
історичної зокрема.
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Губар О.В.,
аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління
національною безпекою Національної академії державного управління
при Президентові України,
Україна, м. Київ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЯК НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
В умовах глобалізації зростає потенціал внутрішніх та зовнішніх загроз
національній безпеці, що обумовлює необхідність розробки і впровадження
цілеспрямованої державної політики захисту національних інтересів,
основним механізмом практичної реалізації якої є державне управління.
Важливе місце в державному управлінні займає забезпечення суспільної
безпеки, безпеки людини, узгодження інтересів особи і суспільства, а також
урахування характерних рис можливих воєн майбутнього [1], включаючи
забезпечення біологічної безпеки. Тому, за сучасних умов важливим та
невід’ємним елементом державного управління у сфері національної
безпеки стає державне управління у сфері біологічної безпеки. Пошук
безпечних умов розвитку і життєдіяльності суспільства обумовлює прогрес
цивілізації [3].
Безпека є суспільною потребою, важливим фактором забезпечення
сталого розвитку суспільства та однією з основних функцій соціальної
системи, що забезпечує збереження її характеристик, здатність до
функціонування, захищеність від потенційних і реальних загроз. Рішення
щодо забезпечення безпеки соціальної системи приймаються на підставі
аналізу динаміки її розвитку та функціонування, що характеризуються
такими показниками: якість перехідних процесів з одного рівня на інший,
лабільність, керованість, адекватність, реакції на впливи зовнішнього
середовища тощо. Вихід показників за допустимі межі призводить до
погіршення якості управління або до невиконання задач системи, а в
підсумку до руйнування системи та розпаду її структури, порушення
цілісності [2, с.26].
Важливе місце в системі національної безпеки належить біологічній
безпеці. Цей вид безпеки можна віднести до базисних елементів структури
національної безпеки. Вона є визначальною для виживання живих
організмів шляхом створення безпечного середовища існування. Більшість
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учених сходиться на думці, що біологічна безпека, як і загалом безпека є
загальним системним поняттям. Вітчизняні та зарубіжні вчені, які
розглядають феномен біологічної безпеки з позицій геоцентризму вважають,
що біологічна безпека є умовами повноцінного функціонування людини як
живого організму, контрольовані нею (в особі суспільних інститутів,
головним з яких є держава) за допомогою комплексу відповідних заходів,
спрямованих на нейтралізацію небезпечних біологічних чинників [4, с.476].
Більшість науковців розглядають біологічну безпеку як складну
комплексну проблему, що включає санітарно-епідеміологічний, медичний,
екологічний, соціальний та військовий аспекти. Основні визначення
феномену біологічна безпека зводяться до таких: певний стан захищеності
від небезпек; система заходів і засобів; процес, спрямований на запобігання
загрозам, створення умов захисту тощо; ступінь чи рівень захищеності
об’єкта від впливу біологічних ризиків.
З урахуванням сучасного наукового апарату найбільш виваженим
можна вважати визначення біологічної безпеки як стан захищеності життя
на усіх рівнях організації (від молекулярного до біосферного) у всіх його
проявах, формах і властивостях від будь-яких деструктивних впливів та
загроз, що забезпечується системою політичних, правових, економічних,
технологічних, організаційних, медико-біологічних та інших заходів.
Загрози національним цінностям та інтересам впливають на структуру,
зміст і напрям основних зусиль системи забезпечення національної безпеки,
є похідними від них та умов їх реалізації [1, с.108].
Важливим завданням державних органів є відстеження, ідентифікація
та оцінка рівня загроз національним інтересам у сфері біологічної безпеки;
прогнозування розвитку ситуації, пов’язаної з реалізацією певного
національного інтересу, а також визначення реальності наявних загроз.
Безпека є інтегральною характеристикою та однією з основних функцій
соціальної системи, залежить від багатьох параметрів, забезпечує збереження
якісних характеристик, захищеність від потенційних і реальних загроз.
Рішення щодо забезпечення безпеки соціальної системи приймаються на
підставі аналізу динаміки її розвитку та функціонування. Вихід показників за
допустимі межі призводить до погіршення якості управління, невиконання
завдань системи, а в підсумку до руйнування системи та розпаду її структури.
Основними структурними елементами державного управління національною
безпекою є національні цінності, які визначають сутність, цілісність і стійкість
системи забезпечення національної безпеки, національні інтереси, що
визначають її структуру і характер, а також національні цілі, які визначають
конфігурацію та спрямованість формування і функціонування системи
забезпечення національної безпеки [5].
Біологічна безпека є важливою складовою національної безпеки. Суть
біологічної безпеки полягає у захисті життєво важливих інтересів особи,
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суспільства і держави від небажаного впливу біологічних агентів, захисту
національних біологічних ресурсів, навколишнього природного середовища,
тваринного та рослинного світу. Об’єктами забезпечення біологічної
безпеки є людина і громадянин, суспільство, навколишнє природне
середовище і природні ресурси та держава. Суб’єктами забезпечення
біологічної безпеки України є Президент України, Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України,
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, населення країни.
Загрози національним інтересам держави можуть проявлятися у вигляді
отримання протиправного доступу до небезпечного біологічного матеріалу,
біологічних агентів, генетичного матеріалу мікроорганізмів, людей, тварин і
рослин, а також до відомостей, що становлять державну таємницю,
розкриття яких може завдати шкоди державі. Небезпечним джерелом загроз
національним інтересам може стати неконтрольоване поширення
біологічної, генетичної, токсинної та іншої зброї масового знищення,
розгортання гонки озброєнь у цій сфері, спроби реалізації концепції ведення
біологічної війни.
Серед біологічних факторів дестабілізації національної безпеки України
та інших держав провідне значення мають інфекційні захворювання, які
посідають друге місце серед причин смертності у світі. За даними ВООЗ, у
світі щорічно 2 млрд. осіб хворіє і понад 17 млн. осіб помирає від
інфекційних хвороб. Понад 50% населення планети проживає в умовах
загрози виникнення ендемічних інфекційних захворювань [6].
Результати проведеного аналізу загроз обумовлюють необхідність
формування та здійснення комплексної державної політики з питань
забезпечення біологічної безпеки як складника національної безпеки.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Сучасний етап розвитку України як незалежної та соціальної держави
відбувається в умовах суспільно-політичної та економічної кризи, що
спонукає органи державного управління до пошуку шляхів оптимізації
соціальних видатків на освіту, осучаснення та підвищення ефективності
системи надання освітніх послуг такій категорії населення, як люди з
особливими потребами.
На даний час існує нагальна потреба в економії, раціональному
використанні бюджетних коштів шляхом розроблення та впровадження
ефективних механізмів публічного управління освітніми послугами. В умовах
недореформування галузі освіти, існування системних деформацій, які
впливають на життєвий рівень населення країни, поглиблюється його
поляризація, зростає нерівність у доступі до освітніх послуг, невдоволення
рівнем освітнього забезпечення. Це призводить до масштабної маргіналізації,
соціального відторгнення людей з особливими потребами, підвищення в
суспільстві соціального напруження. Саме ці чинники зумовлюють
розробляти в державі ефективні механізми публічного управління в галузі
освіти щодо запровадження форм інклюзивного навчання, що дасть шанс
людям з особливими потребами навчатись в закладах різних освітніх рівнів і
отримувати достойну професійну підготовку, яка вплине на їх подальшу
трудову діяльність та матеріальне забезпечення життя [5].
Публічне управління в галузі освіти це комплекс державно управлінських
механізмів та інструментів, що охоплює всі напрями освітніх послуг, і
забезпечує їх надання та відповідну якість.
Одним з важливих напрямів реалізації публічного управління в галузі
інклюзивної освіти є створення інклюзивного середовища в самих закладах
освіти всіх рівнів, яке має базуватися на менеджменті освітніх інновацій, що є
сучасним напрямом розвитку науки про управління, у якому розкривається їх
вплив на розвиток інклюзивного середовища, форм управління ним,
мотивування управлінських та науково-педагогічні кадрів у закладах освіти з
метою якісного покращення або введення показників навчального
інклюзивного процесу їх освітньої діяльності. Суб’єктами менеджменту
інклюзивних освітніх інновацій, як і в загальній теорії державного управління
соціально-педагогічними системами, до яких належать навчальні заклади всіх
рівнів, є керівники цих закладів, котрі безпосередньо беруть участь у
розробці, експерименті чи апробації, впровадженні чи застосуванні освітніх
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інновацій в галузі інклюзивної освіти; об’єктами – науково-педагогічні
працівники та їх творча діяльність із застосування освітніх інновацій в галузі
інклюзії безпосередньо в навчальному процесі для осіб з особливими
потребами в середовищі навчального закладу серед членів колективу, які не
мають таких особливих потреб [1, с.67-73].
Зважаючи на вищезазначене, можна відмітити, організація інклюзивної
освіти, її реалізація та забезпечення прав на освіту, всіх рівнів, людям з
особливими потребами лежить в площині публічного управління. Успішність
цього процесу буде залежати від ефективності публічного управління на
загальнодержавному і регіональному рівнях та соціально-економічних,
політичних, нормативно-правових показників в державі і науковопедагогічного потенціалу навчальних закладів, які є безпосередніми
виконавцями та реалізаторами інклюзивного процесу з надання освітніх
послуг людям з особливими потребами [2, с.112-121].
В результаті дослідження публічного управління в галузі інклюзивної
освіти виявлено, що публічне управління значною мірою визначає процес
надання таких освітніх послуг. Держава з метою забезпечення конституційних
прав всім громадянам та розв’язання освітніх проблем, які виникають в
окремих осіб, соціальних груп, приймає на себе зобов’язання щодо надання
освітніх послуг шляхом: розроблення нормативно-правової бази, фінансового
та матеріально-технічного забезпечення, створення інфраструктури освітніх
установ, вільного доступу до них громадян з особливими потребами тощо.
Література
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Коваленко С.В.,
викладач циклової комісії гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії
Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка,
Україна, м. Полтава
ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ КОПНИХ СУДІВ
В УКРАЇНІ
Історія українського державотворення досить складна та неоднозначна.
Однією з її сторінок є період перебування українських земель у складі
Великого князівства Литовського та існування на їх території копних судів.
Як відзначає науковець Н.А. Сердюк, суд копи – це один з основних
видів суду общини. Копа, як найповніша форма вираження народної волі,
влади та авторитету, як орган влади, була зібранням місцевих жителів для
проведення слідства та суду. У первісній формі ці народні збори були
сходкою племені, найбільш повна форма народної участі в суді – це суд
загальнонародний. Як зазначається в Литовському статуті 1588 р. (розд. 14,
арт. 9), «На Руси и инде, где здавна копы бывали, копы сбираны и
отправованы быти мають, яко ся на Руси заховывало и заховуеть» [3].
Дослідниця Т.В Котенко наголошує, що копні суди розглядали як
цивільні так і кримінальні справи. Найважливішою категорією цивільних
справ, які входили до компетенції копних судів, були земельні спори. Серед
кримінальних справ, які вирішували копні суди, переважали справи про
крадіжки. В їх практиці не відбувалось чіткого розмежування судочинства на
цивільне і кримінальне. Копному суду були підсудні усі суспільні групи, у
тому числі шляхта, яка мешкала у селах. Це могло викликати взаємне
дублювання громадськими та державними судами своїх функцій. Проте
вчений І.Ю. Черкаський зазначав, що такого дублювання не було, тому що
саме потерпілому належало право вибору суду, що буде розглядати
справу [2].
Науковець М.М. Бедрій зауважує, що якщо в домініальному суді феодали
судили селян, то в копному суді траплялися випадки, коли селяни судили
шляхтичів. І це було демократичним явищем, якому важко навести аналоги в
середньовічній Європі. Наприклад, на засіданні копного суду, яке відбулось у
1581 р., велося розслідування у справі про вбивство луцьких митників. На
ньому був присутнім шляхтич Яків Шибенський зі своїми селянами. Одна
селянка дала свідчення, що вбивство було вчинене з відома пана
Шибенського, на що той відповів: «Слышу, што здесь и обо мне идет реч,
эта… женщина и меня вмешала в это дело. Поэтому я, чтоб доказать свою
невиновность, передаю всех подозреваемых в преступлении суду уряда
113

гродского, и сам являюсь в уряд в назначеный срок». Феодал не міг
проігнорувати висунуті проти нього звинувачення і передав справу до
гродського суду, навіть був змушений доводити свою невинність, яку піддали
сумнівам на засіданні копного суду. Це підтверджує рівноправність людей
усіх суспільних станів перед копним судом [1].
Судді на копі обиралися не завжди, копа могла судити і без них. Навіть за
обрання суддів роль копи не зменшувалася, і вона брала практичну участь у
судочинстві, в ухваленні вироків та їх виконанні. Суддів могла обрати сама
копа або скривджений за її дозволом, або обидві зацікавлені сторони.
Принцип обрання чітко не закріплювався, і зазвичай це обрання відбувалося
за принципом єднального (третейського) суду. Як бачимо, копний суд – це
спеціальний інститут суддів у самому процесі його формування, який на той
час ще не набув певних форм і стадій [3].
У копному судочинстві функціонувала доволі складна система доказів:
речові докази «знаки», сліди побоїв, рани, труп вбитої людини, сліди на
дорозі, особисте зізнання, покази свідків («видоків», «послухів», «людей»),
присяга сторін процесу та свідків, випробування (ордалії) водою, залізом або
батогами [2].
На думку вченої Н.А. Сердюк, копний суд був не постійно діючою
установою, куди можна було прийти зі своєю скаргою. Це був суд, який не
мав будь-якого органу, що діяв від його імені, й скликав громадян тільки в
разі необхідності. Копний суд скликався для кожного окремого випадку, ad
hoc. Ініціатива скликання копного суду належала тому, кому це було
потрібно. Оскільки зачіпалися інтереси скривдженого, то саме він скликав
громадський суд. Піддані не могли виступати без дозволу й згоди свого пана, і
тому не дивно, що в деяких актах зазначено, що піддані збирають копи за
дозволом своїх панів. Коли було скривджено підданого – убогого чоловіка, то
копу скликав або допомагав йому скликати його пан [3].
Якщо скривджений був немісцевою людиною, то на його заклик зійтися
на копу могли не звернути уваги. Тому він звертався за допомогою до уряду, а
той своїм авторитетом, підтримавши вимогу скривдженого, скликав копу,
надсилаючи листа до околичних сіл. Якщо декілька підданих пана заподіяли
шкоду підданим іншого пана, то пани або їх урядники скликали копу за
спільною згодою. Якщо копу потрібно було скликати в місті з магдебурзьким
правом, то скривджений мав отримати дозвіл у місцевого уряду для скликання
громади. Коли скривджений не міг скликати копу, а родичів не було на місці,
то копу скликали ті, на чиїй землі було вчинено злочин. Скликання копи було
обов’язком тієї людини, на землі якої стався злочин. Це приклад звичаєвого
права. Однак обов’язок уряду скликати копу в такому разі став лише зміною,
яку вніс Статут на випадок, якщо власник цієї землі якось причетний до
злочину і ухиляється від такого обов’язку (Литовський статут 1588 р., розд.
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ХІ, арт. 26; Литовський статут 1566 р., розд. ХІ, арт. 31). Копу також скликала
сама копа, якщо вона не вирішила справу і відклала її на наступний раз [3].
Підводячи підсумки, варто зауважити, що інститут копних судів в
Україні був досить прогресивним та демократичним для своїх часів явищем.
Його наявність, на ряду з іншими факторами, суттєво відрізняло політикоправовий устрій Великого князівства Литовського від його сусідів –
Московської держави, Речі Посполитої, Кримського ханства та Османської
імперії, тощо. Крім того, даний судовий орган був практичним втіленням
ментальних настанов українського народу (демократизму, свободи,
справедливості, рівності та інших).
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Соловей Ю.О.,
аспірант кафедри дошкільної освіти
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,
Україна, м. Черкаси
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Нині, поняття «якість дошкільної освіти» не має єдиного трактування,
тому кожен заклад дошкільної освіти і його директор намагається самотужки
розв’язати проблеми оцінювання якості дошкільної освіти і віднайти відповіді
на такі актуальні запитання:
– від чого залежить результативність роботи закладу дошкільної освіти
(ЗДО)?
– як підвищити якість дошкільної освіти?
– як виміряти якість дошкільної освіти? [6, с.4]
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Моніторинг є обов’язковим комплексом процедур по спостереженню,
поточному оцінюванню за діяльністю закладу дошкільної освіти й
спрямуванню освітньої установи до перетворень та розвитку, це засіб
контролю за освітнім процесом. Мета моніторингу – вивчення стану реалізації
завдань Базового компонента дошкільної освіти, стану організації освітнього
процесу в ЗДО. Про необхідність проведення моніторингових досліджень
якості дошкільної освіти вказано у відповідних нормативно-правових
документах, а саме: Закон України «Про дошкільну освіту»; Указ Президента
України від 04.7.2005 р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти і Україні»; Указ Президента України від
20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в
Україні»; Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.04.2008 р. № 309
«Про проведення моніторингу стану дошкільної освіти»; Указ Президента
України від 30.09.2010 р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів
України від 14.12.2011 р. № 1283 «Про затвердження Порядку проведення
моніторингу якості освіти»; Постанова Кабінету Міністрів від 14.12.2-11 №
1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти»;
Наказ МОН України від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних
критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійнотехнічних навчальних закладів»; Додаток 1 до наказу МОН №772 від
17.06.2013 «Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних
навчальних закладів»; Наказ МОН України від 03.11.2014 № 1255 «Про
утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку
дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх
практичного застосування».
Сьогодні, постає необхідність проведення моніторингу якості дошкільної
освіти та освітнього процесу зокрема. Моніторинг якості дошкільної освіти
дозволяє визначити успішність і результативність освітнього процесу
відповідно до державних стандартів; сприяє підвищенню професійної
компетентності педагогічних працівників; сприяє доцільному управлінню
якістю стану освітнього процесу в закладі; прогнозує перспективи розвитку
ЗДО та підвищує його імідж [6, с.5-6].
У закладі дошкільної освіти моніторинг якості дошкільної освіти може бути
здійснений за такими напрямами: моніторинг освітньої діяльності, моніторинг
роботи з кадрами, моніторинг додаткових освітніх послуг, моніторинг
управлінської діяльності, моніторинг взаємодії ЗДО та сім’ї [6, с.6].
У зв’язку з цим, гостро постає дослідження праць відомих науковців з
питання моніторингу якості дошкільної освіти, як комплексної системи в
управлінні закладом дошкільної освіти. Актуальність даної проблеми
підтверджують наукові розвідки вітчизняних науковців, які приділяють
достатню увагу проблемі моніторингу якості дошкільної освіти (Б. Бодряков,
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Н. Вербицька, А. Дахін, Г. Єльникова, Є. Заїка, О. Кальней, К. Крутій,
В. Лоханова, Т. Лукіна, О. Майоров, О. Орлов, С. Подмазін, В. Рєпкін,
Г. Рєпкіна Є. Хриков, С. Шишов та інші).
Аналіз педагогічної літератури і наукових робіт останніх років дозволяє
відмітити, що будь-які зміни в суспільстві починаються зі змін у системі
освіти. Саме тому поступово основним із пріоритетів розвитку дошкільної
освіти стає забезпечення її якості, а однією з головних стратегій формування
нового підходу до трансформації дошкільної освіти і науки, згідно з вимогами
громадянського суспільства, стає забезпечення рівності в доступі до неї,
якості освітніх послуг та відповідного ресурсного забезпечення ЗДО.
До прикладу, науковець Є. Хриков, вважає, що моніторинг забезпечує
опосередкований та безпосередній вплив на якість освіти. Опосередкований
пов’язаний з тим, що моніторинг забезпечує управління інформацією,
необхідною для прийняття рішень, а безпосередній вплив здійснюють вже ці
рішення. Безпосередній вплив забезпечують самі моніторингові процедури [5].
Відтак, система моніторингу якості дошкільної освіти дозволить
забезпечити високий рівень якості освіти, надаючи об’єктивну і своєчасну
інформацію про її ефективність; сприятиме системному узагальненню
діяльності ЗДО щодо досягнення поставленої мети. Взагалі, система
моніторингу – це постійне відслідковування ходу освітнього процесу з метою
виявлення й оцінювання проміжних результатів, факторів, які на них
вплинули, а також прийняття та реалізації управлінського рішення щодо
регулювання і корекції освітнього процесу [3, c.6-7].
Існує внутрішній та зовнішній моніторинг якості освіти, його варіація
залежить від того, хто його здійснює. Внутрішній моніторинг проводять
члени педагогічного колективу з метою досягнення ефективності
адміністрування,
активізації
освітнього
процесу,
проведення
експериментально-дослідницької роботи, атестації педагогічних працівників,
тощо. Результати внутрішнього моніторингу, використовують як засіб
покращення «внутрішньої» роботи закладу. Зовнішній моніторинг
здійснюють відповідні установи (МОН України, районне управління освіти,
центри моніторингових досліджень, тощо) задля отримання значущої
достовірної інформації діяльності закладу освіти [4].
Моніторинг якості дошкільної освіти є комплексною системою в
управлінні закладом дошкільної освіти та сприяє підвищенню
конкурентоспроможності ЗДО. Як комплексна система управління ЗДО,
моніторингові дослідження дають змогу конкретно та об’єктивно
спрогнозувати рівень розвитку освітньої системи закладу і схарактеризувати
відповідність освітнього процесу державним вимогам [2, c.68].
У літературних джерелах вказано, що для того, щоб моніторинг був
чинником управління якістю дошкільної освіти необхідні відповідні умови, а
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саме: забезпечення суб’єктів освітнього процесу всіх рівнів достовірною
інформацією, що дає уявлення про кількісні та якісні зміни в розвитку;
включення до змісту моніторингу апробованих і коректних діагностик;
порівняння отриманих результатів з досягненнями того ж суб’єкта в межах
вимог до змісту освіти [1, c.8]
Підсумовуючи зазначене, доцільно наголосити на тому, що
моніторингові дослідження є важливою складовою в управлінні закладом
дошкільної освіти, оскільки організований на високому рівні моніторинг,
тобто з дотриманням усіх вимог, сприяє своєчасному виявленню невиконання
державних засад в організації освітнього процесу ЗДО; дозволить здійснювати
випереджувальні кроки для попередження здійснення порушень; сприяє
аналізу управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти, а
також, що є досить важливо, надасть перелік рекомендацій для ефективнішої
роботи ЗДО.
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Ярошенко Є.В.,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України,
Україна, м. Київ
ГЕНДЕРНА ПАРИТЕТНІСТЬ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ:
СУЧАСНИЙ СТАН
Військовий конфлікт на Сході України та анексія Криму призвели до
безпрецедентних за своїми масштабами, вимушених переселень
постраждалих  внутрішньо переміщених осіб (ВПО), переважна більшість з
яких  жінки. Внаслідок цього в країні сформувалися нові гендерні виклики,
пов’язані з різким підвищенням кількості випадків гендерного насильства,
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дискримінації вразливих категорій населення, дефіцитом можливостей для
їх гідної зайнятості та отримання доходу, зростанням потреб у соціальних
послугах тощо.
Гендерне насильство є одним із найбільш поширених порушень прав
людини, яке спрямовано переважно проти жінок і дівчат, особливо в зоні
конфлікту. Таке насильство проявляється в різних формах фізичної, сексуальної,
психологічної агресії чи контролюючої поведінки. Як свідчать статистичні дані,
22 % жінок віком 15–49 років зазнали гендерного насильства. Втім, до
правоохоронних органів офіційно зверталися із заявою за допомогою з приводу
вчинення насильницьких дій приблизно 100 тис. осіб. На думку експертів, така
статистика є заниженою щонайменше в 10 разів, а гендерне насильство в
Україні є скритою (латентною) проблемою. Причинами цього є замовчування
потерпілих факту насильства, соціальний тиск і осуд, страх за власну безпеку,
можлива відплата з боку насильників і низька вірогідність настання покарання
для останніх. Дані проведеного опитування свідчать: 21,5 % постраждалих
жінок не знали, куди можна звернутися за психологічною підтримкою; 15,5 %
місцевих жінок повідомили, що в місцях їх проживання не можна було отримати
такі послуги з причини їх відсутності; 12,7 % місцевих постраждалих від
насильства жінок не зверталися за психологічною допомогою з причини
недовіри до персоналу відповідних закладів 2, с.219-222.
Іншими словами, держава недостатньо протидіє проявам гендерного
насильства не тільки на територіях, підконтрольних членам незаконних
воєнізованих, збройних формувань. Мова йде про те, що постраждалі від
насильства жінки не отримують необхідної правової, соціальнопсихологічної, іншої підтримки на контрольованих державою територіях,
тобто за межами зони конфлікту, де можна провести розслідування та
покарати винних у цьому виді правопорушень чи злочинах.
Україна згідно з Глобальним індексом гендерного розриву1 погіршила свій
світовий рейтинг з 56-ї позиції в 2014 році до 69-ї  в 2016 році і покращила
на 8 позицій у 2017 році (серед 144 досліджуваних країн світу) 9. Значні
відставання та найбільші гендерні перекоси за цим індексом є в економічних
можливостях і політичній участі жінок у процесі прийняття рішень. В Україні
жінки порівняно з чоловіками мають у середньому нижчі рівні доходів,
зарплат за аналогічну роботу та виконують у домогосподарствах більшу
частину неоплачуваної сімейної роботи 7, с.42-44.
Разом з тим, слід відмітити, що ст. 24 Конституції України, Кодексом
законів про працю України, Законом України «Про забезпечення рівних
1
Примітка. Глобальний індекс гендерного розриву (The Global Gender Gap Index) 
щорічне глобальне дослідження, яке проводиться та оприлюднюється, починаючи з 2006 р.,
Світовим економічним форумом (World Economic Forum). Індекс розраховується за різними
показниками в 4-х сферах гендерної нерівності, а саме: економічна участь та кар’єрні
можливості; рівень освіти; здоров’я і тривалість життя; політичні права та можливості. Індекс
вимірюється за шкалою від 0 до 1, де 0 – повна нерівність, а 1 – повна рівність.
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прав та можливостей жінок і чоловіків» 4, Законом України «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні» 5, іншими законодавчими
актами в Україні гарантується досягнення паритетного становища жінок і
чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, забезпечення рівних
можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина.
Практична імплементація парадигми гендерної паритетності в сфері
публічного управління в Україні наштовхується на перепони, зокрема
неузгодженість національного законодавства з міжнародними нормами та
вимогами, декларативність його положень, недоліками в механізмах,
інструментах їх реалізації. Це вносить певний дисонанс у проголошений
Україною євроінтеграційний курс державної політики. Незважаючи на те, що
країною ратифіковано основні міжнародні договори з питань гендерної
рівності та прав жінок, дотепер відсутні ефективні механізми дотримання цих
зобов’язань. Незалежні українські експерти та правозахисники, міжнародні
організації наголошують на тому, що в Україні сьогодні норми законів, які
гарантують рівність і недискримінацію, є здебільше декларативними. Вони
підкреслюють, що практично всі правові інструменти протидії дискримінації є
недостатньо ефективними або зовсім недієвими 2, c.147.
Разом з тим, вирішення питань гендерної паритетності є невід’ємною
частиною імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2 як
стратегічної цілі державної євроінтеграційної політики країни. Реалізація
цієї Угоди має створити можливість для набуття Україною повноцінного
членства в ЄС. Ст. 419 Угоди передбачено посилення між Україною і ЄС
діалогу, співробітництва щодо забезпечення гендерної рівності та
недискримінації. Співробітництво у цій сфері спрямовано на досягнення
цілі, визначеної ст. 420 (l), а саме: забезпечення гендерної рівності та рівних
можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання,
економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень.
Необхідно відмітити, що стратегічною метою сталого розвитку України
до 2020 року визначено впровадження в країні європейських стандартів
життя 6, що передбачає спрямування зусиль держави на забезпечення
гендерної рівності, усунення будь-яких проявів дискримінації. Задля
приведення національного законодавства з питань гендерної рівності у
відповідність з положеннями актів права ЄС, послідовного наближення до
європейських стандартів якості людського життя в Щорічному Посланні
Президента України до Верховної Ради України 1, с.262-263 визначено
розробити та прийняти зміни до законодавчих актів України, зокрема до:
Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні» 5 в частині заборони дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації
2
Примітка. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євросоюзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
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та гендерної ідентичності, розширення переліку форм дискримінації
(віктимізація); Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за
дискримінацію, забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів
нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Крім
того, передбачено також посилити інституційну спроможність органів
виконавчої влади, відповідальних за гендерну політику та оптимізувати
наявний інституційний механізм з гендерної рівності.
На даний час аспектам гендерної паритетності приділяється значна
увага з боку багатьох міжнародних організацій. Так, в Організації
Об’єднаних Націй (ООН) розроблено глобальні Цілі сталого розвитку (ЦСР)
на 2015–2030 роки, які були затверджені у 2015 році на саміті ООН з питань
сталого розвитку та яких на сьогодні дотримуються всі країни світу. П’ятою
з сімнадцяти ЦСР є забезпечення гендерної рівності, розширення прав і
можливостей усіх жінок і дівчат. У 2017 р. Уряд України представив
Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» 7, в якій гендерну
рівність віднесено до виключно важливих завдань. Зазначається, що в
Україні необхідно створити умови для ліквідації усіх форм дискримінації
щодо жінок і дівчат. З цією метою визначено відповідні завдання та базові
показники для їх досягнення 7, с.38-41.
Структурним підрозділом ООН з питань гендерної рівності,
розширення прав і можливостей жінок розроблена та оприлюднена Доповідь
про становище жінок в сучасному світі. Важливим у доповіді є питання
працевлаштування жінок, рівень якого, на думку її авторів, є критичним,
незважаючи навіть на те, що кількість жінок з вищою освітою досягло в світі
свого історичного максимуму. Жінки після закінчення вищих навчальних
закладів не можуть знайти гідної роботи, а працевлаштовані, особливо в
країнах, що розвиваються, відчувають себе соціально незахищеними. Це
стосується й України. Втім, гендерна рівність порушується навіть у
розвинутих країнах світу. Наприклад, жінки заробляють менше, ніж
чоловіки в: Швеції, Франції на 31%, Німеччині  49%, Туреччині  75% 3.
Разом з тим, у Загальній декларації прав людини, яку прийнято резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН ще в 1948 р., встановлено, що кожна людина має
право на справедливу, рівну оплату за рівну працю, без будь-якої
дискримінації (ст. 23).
Гендерна рівність є одним із пріоритетних напрямів політики
Євросоюзу, яка розробляється та реалізується його інститутами та країнамичленами в контексті політики забезпечення правосуддя та фундаментальних
прав людини. В структурі Європейської Комісії ЄС функціонує Генеральний
Директорат правосуддя, прав споживачів і гендерної рівності (The
Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST)), до компетенції та
відання якого віднесено питання забезпечення гендерної паритетності. На
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національних рівнях країн-членів ЄС аналогами цього директорату є
відповідні міністерства, що діють в структурі урядів цих країн. Політика ЄС
щодо гендерної рівності спрямована на сприяння рівній економічній
самостійності жінок і чоловіків, зменшення перекосів в оплаті праці за
статевими ознаками, просування гендерної паритетності в процесі
прийняття рішень, припинення гендерного насильства та стимулювання
гендерної рівності за межами ЄС 8.
Зазначені вище напрями гендерної політики ЄС закріплено в Стратегії
залучення до гендерної рівності на 2016–2019 рр. 10, с.6, в якій зазначається, що гендерна рівність є фундаментальною цінністю ЄС, його метою і
чинником економічного зростання. Варто наголосити, що ще в 1957 р.
аспекти гендерної рівності стали частиною Римського договору (Treaty of
Rome), в якому було задекларовано принцип рівної оплати праці. Впродовж
останніх десятиліть ЄС зроблено значний доробок до гендерної паритетності, зокрема в частині розроблення відповідного законодавства,
впровадження політики гендерної рівності, її інтеграції в інші види
політики, вжиття низки конкретних заходів щодо поліпшення становища
жінок.
Стратегія залучення до гендерної рівності на 2016-2019 роки 10 є
послідовним продовженням Європейського пакту про гендерну рівність
(European Pact for gender equality) на 2011-2020 роки, Стратегії рівності між
жінками та чоловіками, яку було розроблено Європейською Комісією та
реалізовано в період 2010-2015 рр. У цих стратегіях висвітлюється внесок
гендерної рівності в економічне зростання та сталий розвиток. Про те, що
сприяння гендерній рівності є основною діяльності в ЄС та його країнах
свідчить і функціонування Європейського інституту гендерної рівності
(European Institute for Gender Equality), який є автономним органом ЄС.
Метою цього інституту є сприяння та посилення гендерної рівності,
включення гендерних аспектів у різні види політики інститутів і країнчленів ЄС, боротьба з дискримінацією за гендерними ознаками, підвищення
поінформованості громадян ЄС щодо гендерної рівності.
Таким чином, на підставі викладеного вище можна констатувати
наступне. По-перше, питання гендерної паритетності перебувають на
порядку денному урядів країн ЄС та України, що змушує державну владу
вести пошук основоположних засад мінімізації гендерних розривів,
докорінно нових підходів до публічного управління цим суспільним
феноменом, а також ефективних і дієвих механізмів забезпечення гендерної
паритетності в контексті європейських стандартів життя населення. Подруге, в мінливих реаліях сьогодення тематика гендерної паритетності
потребує ретельного вивчення з обов’язковим врахуванням таких її
специфічних рис, як комплексність, багатогранність, охоплювання всіх сфер
суспільного життя.
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СОЦІОЛОГІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ
Чижова О.М.,
професор кафедри політології та публічного управління
НПУ імені М.П. Драгоманова,
Україна, м. Київ
ЛЮДЯНІСТЬ ТВОРЧОСТІ ТА ВПЛИВ ПРАГМАТИЗМУ
НА ТВОРЧІСТЬ ЛЮДЯНОСТІ
Людяність творчості та вплив прагматизму на творчість людини
залежать в тому, що не всі люди правильно розуміють ці слова, але для
початку потрібно знати термін: прагматизм – доктрина або, скоріш,
світогляд, що ставить усе знання і правду у пряме відношення до життя та
дії; прагматизм судить про значення ідей, суджень, гіпотез, теорій і систем
відповідно до їхньої здатності задовольнити людські потреби та інтереси.
Прагматизм на творчість людяності впливає так: у кожній творчості
людини, наприклад, художника перед тим як він напише свою картину або
якусь іншу роботу він вкладає ідею, свій особистий задум, тобто згідно з
прагматизмом, впливає на творчість іншої людини, збагачуючи її розвиток.
Отже, людяність творчості та прагматизму впливають на творчість людяності.
Однією з найгостріших проблем українського суспільства на сучасному
етапі його розвитку є падіння рівня моралі, втрата духовних орієнтацій,
людяності, нездатність людей до самопізнання, відсутність потреби у
самовдосконаленні, саморозвитку.
Розмірковуючи щодо кризи духовності, сучасні науковці вказують на
зміну ціннісних орієнтацій, людяності сучасної молоді: від загально
гуманістичних до прагматичних, меркантильних. Так, Н. Каралаш вважає,
що серед молоді домінує неприхована антигромадська, антигуманна
позиція, втрачаються такі цінності, як добро, любов, краса, гідність, вірність.
«Відчуження особи від моралі в даному випадку проявляється в тому, що
моральні взаємовідносини між людьми носять чисто діловий, комерційний
характер, який позбавлений справжнього людського, гуманістичного змісту.
Відчужені люди у відчуженому світі» [2, C.36]. До числа наслідків
відчуженості у сфері духовного життя автор відносить невідповідність між
проповідуваними ідеалами і дійсністю, що підриває всю систему
традиційних цінностей.
У дослідженнях І. Беха знаходимо підтвердження цієї думки, що у своїх
працях розглядає ключові суперечності соціально-психологічного буття
сучасника. Однією з найважливіших, автор вважає суперечність між
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переважним визнанням людини як самоцінності, людяності і переважним
ставленням до неї як до засобу, що задовольняє лише вузькі індивідуальні
потреби іншої людини під впливом прагматичних тенденцій та творчості
людяності. Характеризуючи сучасний освітній простір, І. Бех вказує на
розпад багатьох компонентів і структур виховного простору
(комсомольської, піонерської організацій і взагалі більшості дитячих
самодіяльних об’єднань). На його думку, доросле співтовариство стало
безвідповідально ставитися до дітей. Батьківське піклування здебільшого
зводиться до споживацького рівня: одягнути, нагодувати; для дітей не існує
ефективно діючої системи моральних норм і, як наслідок, простежується
зростання цинізму, егоїзму, грубості, жорстокості, а не людяності.
Нинішні ціннісні пріоритети мають пов’язуватись з гуманістичною
перебудовою всіх сфер життя суспільства. З цієї позиції основною
освітньою проблемою виступає реалізація кожною людиною людяності як
стосовно самої себе, так і світу в цілому. «Людяність – це джерело, мета і
критерій істинності гуманістичного світогляду. Йдеться про особисту якість
людини, що має проявлятися у відповідальності за себе перед своєю
совістю, у прагненні допомогти, а не нашкодити іншій людині, у свідомому
виконанні обов’язку збереження людського життя і природи, яка
залучається людством у свою життєдіяльність» [3, C.21].
Аналіз досліджень і публікацій всесвітньо відомих педагогів М. Бублик,
Е. Гартман,
Ван Тяньї,
М. Мухіна,
В. Оконь,
М. Богуславського,
О. Сухомлинської свідчать про те, яку велику увагу приділяли вчені
духовним цінностям, людяності та прагматизму творчості.
Слід підкреслити, що духовно-моральне виховання тісно пов’язане з
навчанням, але в деякій мірі вони незалежні одне від одного. Людина може
мати визнання, вміти працювати, але в плані духовності, людяності та
моральності бути не розвиненою. Як зазначав В. Сухомлинський, основним
завданням вчителя є зробити безцінні моральні багатства людства
особистим здобутком кожної дитини [4, C. 304].
Потрібно повернутися до того, як прагматизм впливає на людяність.
Батьком прагматизму вважають Ч. Пірса, який порвав з класичною
традицією в гносеології, за якої пізнання – це відтворення, відображення
світу, а істина полягає у відповідності (збігу) знання і дійсності. Ч. Пірс
розглядав мислення як спосіб пристосування людини до дійсності, а
пізнання як відображення дійсності, досягнення істини заради істини він
заперечує, трактуючи його як пристосування до середовища, знаходження
оптимальних реакцій для його контролювання, задоволення потреб людини.
Отже, «мислення (пізнання) розглядається як діяльність, спрямована не на
понятійне відображення світу, а винятково на регулювання стосунків між
організмом і середовищем, на витворення оптимальних реакцій на
задоволення його здатностей пристосування».
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Людина, на думку Ч. Пірса, виробляє сукупність звичок діяти
відповідно до певного середовища і ці звички ґрунтуються на вірі. Віра в
даному разі не є суто релігійною, а швидше переконанням, довірою, яку
людина відчуває до певних ідей. Розуміння віри як звички діяти певним
чином Ч. Пірс запозичив у Д. Юма. Свідомість людини, на його думку,
складається не з істин, а з вірувань, тобто із звичок діяти певним чином за
певних обставин. Коли ж дія не дає бажаного результату, тобто коли
вірування дає збій, тоді виникає сумнів і починається дослідження, що
закінчується формуванням нового переконання, нової віри, що впливають на
відносини між людьми.
Перехід від сумніву до віри досягається завдяки таким методам: методу
сліпої впертості; методу авторитету; апріорному методу; науковому методу.
Суть методу сліпої впертості полягає в ігноруванні того, що вірування не
спрацьовують, у впертому нав’язуванні їх обставинам, що зрештою
призводить до краху. Метод авторитету, який найбільш притаманний
релігійним вченням, не врятував, на думку Ч. Пірса, жодну релігію від
критики. Апріорний метод, який виходить із засад розуму, також не здатний
привести до твердих вірувань у взаєминах із середовищем та й самі
філософи по-різному ставляться до нього. Справжнім методом Ч. Пірс
вважає лише науковий. (В останніх трьох методах простежується спільність
з трьома ступенями – релігійного, метафізичного і позитивного по
О. Конту). Тільки він, на думку Ч. Пірса, придатний для формування
спільних вірувань. Складовими наукового методу є дедукція, індукція та
абдукція – метод гіпотез, завдяки якому пояснюються факти. У зв’язку із
цим Ч. Пірс порушує проблему значення наукових понять і висловів
(позитивісти виводили значення з процедури його верифікації), у вирішенні
ним якої яскраво висвітлилась суть прагматизму. На його думку, значення
слова чи виразу зводиться до сукупності практичних наслідків від предмета,
про який у ньому йдеться. «Розгляньте, які практичні наслідки, як ми
вважаємо, можуть бути створені об’єктом нашого поняття. Поняття про всі
наслідки і є повне поняття об’єкта», – пише він. Наприклад, поняття
«вогонь» означає сукупність таких практичних наслідків, як тепло, опік,
світло, розширення стержня тощо. Сукупність цих практичних наслідків і є
значенням слова «вогонь». Звідси і визначення прагматизму Ч. Пірсом як
«вчення про те, що кожне поняття є поняттям про мислимі практичні дії». У
цьому і полягає суть знаменитого принципу Ч. Пірса. Іншими словами, суть
прагматизму полягає в тому, що його поняття ототожнюється з поняттям
людяності.
Раціональний сенс цієї концепції не викликає сумніву. Зведення
значення поняття прагматизму до сукупності способів практичного
застосування предмета, якого воно стосується, свідчить, що мислення
виникло в процесі практичної діяльності людини і заради цієї діяльності.
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Вченому-медику справді економніше мислити «мікроб» як сукупність дій,
які він викликає. Але при цьому виникає питання, чи вичерпується значення
поняття «мікроб» сукупністю його практичних наслідків. Чи можна звести
наукове поняття або вислів до сукупності таких наслідків? На думку
опонентів прагматизму, поняття такими наслідками не вичерпується. Під
впливом критики Ч. Пірс змушений був розширити поняття «практичних
наслідків» до «можливих практичних наслідків». Якщо, наприклад, певне
значення предмета за певних обставин не зводиться до певних практичних
наслідків, то така можливість існує в майбутньому. На цій підставі можна
стверджувати, що вислів «У центрі Землі певна температура» має значення,
тому що в принципі його можна звести до певних практичних наслідків.
У руслі цієї концепції Ч. Пірс переосмислює і проблему істини.
Оскільки для нього важливо, щоб знання гарантувало стан віри, тобто
успішну взаємодію людини з середовищем, то істина фактично
ототожнюється з практичною ефективністю знання. Отже, істинність знання
означає його здатність перетворюватись в успішні, ефективні дії.
Відповідно, істинна ідея – працездатна ідея. Тому істинне знання – те
знання, яке працює на людину і внаслідок цього є корисним, тобто
прагматизм впливає на творчість людяності.
Останнім мислителем з плеяди творців прагматизму є Д. Дьюї. Як в
його попередники, він розглядав пізнання як пристосування людини до
мінливого середовища. Пізнання, дослідження він тлумачив як засіб
трансформації неконтрольованої ситуації в контрольовану, а мислення, як
він стверджував, вносить чіткість і гармонію в ситуацію, в якій панували
нечіткість і сумніви. Цю трансформацію Д. Дьюї уявляв, як формування
проблем і проектів їх розв’язання, а значущість ідей розглядав у відношенні
до проблемної ситуації. Тому, на його думку, ідеї – це проекти рішень в
проблемній ситуації; розум носить операціональний (спрямований на
розв’язання проблем і контролювання ситуації), а не споглядальний
характер; практика – єдиний визначник цінності ідей. Д. Дьюї розглядав ідеї
як інструменти, засоби розв’язання проблем. Тому його вчення іноді
називають інструменталізмом, творчою людяністю.
Отже, прагматизм відіграв помітну роль у формуванні духовного
обличчя ХХ ст., що виявилося в посиленні практицизму людської поведінки
та сприяло посиленню впливу прагматизму на людяність людських стосунків.
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INFORMATION ATTACK AND INFORMATION PROTECTION
Information war is one of the most popular and current terms of modernity. It
means arrangements and PR-actions implemented by the arned forces and
different organizations. These activities are directed to obtain information
advantage against the opponents with the aim to do material and ideological harm
to them. Information war is not a main goal; the main thing is to influence
decision-making and important issues existing in the social, political, economic
and military spheres.
In the process of information war special attention is attached to information
attack and information protection. Let’s discuss each of them and the mechanisms
of information sharing each of them uses.
Information attack is:
• Enhancement of destabilization;
• Dissemination of negative information;
• Inflow of negative channels and sources.
During the August war both Georgia and Russia spread the negative
information against each other. Based on the sources of negative information the
media accused each other of starting the war. The Georgian media blamed Russia
for outbreaking the war, while Russia spread different version. Each of them had
worked out a whole list of claims on each other and both proved its arguments
were true, though each of them made numerous false and exaggerated statements.
Among them was the number of victims in the population, which later has not
been confirmed. Both sides did not properly assess a real number of killed
civilians. “Russians avoid disclosing that their agression was followed by such
enormous amount of human victims. But for Georgians the war appeared to be far
more expense than they supposed”, wrote Philip Runer [1].
Information protection is:
• Enhancement of stabilization;
• Turning attention to positive information;
• Disclosure of facts in the negative form.
The war can be won by those, which have more information base. In such a
cse we should not understand the war in its direct meaning. The talk here is about
ideological controversy. The society can be confused with delivering the false
information. And just because of this the Ossetian newspaper tried to present
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Georgia as an image of enemy. Here should be mentioned view of the Ossetian
publicist, when he makes a parallel between the August war and bombing of
Hiroshima and Nagasaki and says that the tragedy of South Ossetia has
suppressed the entire event existing in the world by that time. Thus he wants to
say that what happened in South Ossetia was the act of vandalism and that
Saakashvili’s Fascist regime had to be blamed for this. But he should better
mention why and for what reason all this happned. He abstains from analyzing
these facts and limits himself only with one-sided accusations. He also mentions
that no one doubts it was unprecedented brutal military aggression, which can be
called the genocide of the Ossetian people. To prove this he cites several facts and
arguments [2].
As you see the best way to exercise influence is to deliver only the
information that is important for the society. It should be placed in the false reality
so that whatever happens is natural. Just this tactics of action were applied by the
Ossetian publicist. Criticizing the Georgian side he used different epithets, such as
“Fascist regume”, “criminal government”, etc. He said nothing about Russians, as
if they did not contribute to starting this war. However, almost all the western
information media recognize and share the Georgian version on development of
events. Even Putin felt well this fact and expressed indignation concerning this.
“Last week Prime-Minister Putin failed to hide surprise that the West so
unanimously shared the Georgian version on development of the events”, writes
the newspaper “New York Times” [3].
The American press talks about the Russian aggression. It objectively
highlights actions and brutality of Russians. Goal of these actions was to threaten
the society; compulsion to break the moral and spiritual forces. It was directed to
force the society refuse to continue the war. Here took place break of the wish and
will to resist, according to one of the principles of war.
We can boldly say that nothing new was in this. One opponent used terror
against the other to break its will, i. e. with the aim to win the war. This simple
play turned into the deadly war. “This war was a disaster for Georgia. After the
war Russia occupied this small country”. This is what we read in the “Washington
Post” [4].
As we see the journalists justly and objectively represented the events and
played serious role and function in formation of the public opinion.
This accumulated charge of the media-crisis later passed to the political,
military and economic sphere which made it quite influential force of influence.
The more mistakes the opponent makes, the more chance of victory is given
to us.
Media-crisis brings new faces to the stage, or old faces with new texts. Just
such old face was Putin, who failed to hide surprise when the West unanimously
shared the Georgian version on development of events.
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The Western media blamed Putin for everything. They believed this was the
war for petroleum, because two important pipelines of energy-carriers were
passing the territory of Geoorgia. They prevented Putin to control delivery of fuel
to West Europe.
The letter of American journalist, “Russia and Israel, despite winning the
battle, failed to topple enemies”, interestingly shows two states – Russia and
Israel, which are at war with neighbors. The journalist cannot understand who the
winner was in the war. Did Russia win or was defeated in the five-day war against
Georgia, and did Israel win or lose three-week war with Gaza?’ asks David
Kravitz and answers “We can prove that both Russia and Israel failed in long-term
strategic goals, because pro-western President Mikheil Saakashvili is governor of
Georgia, the same with Gaza sector, leader of which is the movement of Islamic
resistance supported by Iran [5].
As we see in the process of information war the society is supplied with such
information, which destroys the system. In this case the information is not only
the means of information, but of manupulation as well.
Proceeding from this we can conclude that each mechanism of information
sharing should be monitored through all means not to allow it damage both moral
or physical side of each person and home and foreign policy of the entire country
as well.
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СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ФЕНОМЕН НОВІТНІХ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Особливості розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій таких, як мережева взаємодія, швидкі способи відтворення та передачі
інформації сприяють динамічному долученню до традиційних засобів масової
інформації соціальних медіа, здатних об’єднувати різноманітні соціальні
групи Інтернет-користувачів і впливати на громадські настрої.
Соціальні медіа – це медійні системи, які встановлюють дво- або
багатосторонній зв’язок між учасниками комунікативного процесу; це вид
масової комунікації, що здійснюється опосередковано через мережу Інтернет.
Систему соціальних медіа формують соціальні мережі (Facebook,
ВКонтакте, Мой Мир, LinkedIn, Одноклассники.ru, MySpace та ін.); блоги
(LiveJournal, Blogger, LiveInternet, Diary та ін.) та мікроблоги (Twitter, Google
Buzz, Jaiku, Qaiku, Yammer); форуми; сайти відгуків (Яндекс. Маркет,
Otzyv.ru, Irecommend.ru); фото- й відеохостинги; геосоціальні сервіси
(Foursquare, Advizzer, AlterGeo, Gowalla) [4, с.213]. А. Палмер ділить соціальні
медіа на такі категорії: блоги, соціальні мережі, спільноти, форуми, агрегатори
[5, с.171]. Д. Зарелла серед соціальних медіа виділяє блоги (Tumblr);
мікроблоги (Twitter); соціальні мережі (Facebook); сайти для розміщення медіа
(YouТube); сайти для пошуку послуг (Yelp); форуми; віртуальні світи (Second
life) [6].
У сучасному інформаційному вимірі відбулися кардинальні зміни –
споживачі медіа-інформації перетворилися на її виробників. Соціальні мережі,
які до недавнього часу використовувалися переважно для розваг і
неформального спілкування, сьогодні за обсягами інформації серйозно
конкурують із традиційними мас-медіа. Деякі користувачі соціальних мереж
мають більше дописувачів, ніж традиційні ЗМІ.
Соціальні медіа відрізняються від традиційних засобів масової інформації
за такими суттєвими ознаками: носіями, що забезпечують функціонування
медіа; якістю вироблення й поширення медіапродукту; характером
споживання інформації; виробниками змісту інформаційних повідомлень;
доступністю та охопленням аудиторії; динамічністю сервісних можливостей;
мінливістю у продукуванні медіапродукту [1, с.35]; багатогранністю тематики
та способів подачі інформації; централізованістю та ієрархічністю в масиві
повідомлень; розповсюдженням інформації; оперативністю надання
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інформаційних послуг; ступенем відповідальності за представлений
медіапродукт [3, с.29].
На відміну від традиційних ЗМІ, де повідомлення поширювалися «зверху –
донизу» і мали характер головних джерел ідейного впливу на масову
аудиторію, соціальні мережі працюють як в «інформаційній вертикалі», так і
«комунікативній горизонталі». Аудиторія при цьому сегментується, бо
виникає можливість поширення різних поглядів на події та об’єднання
прихильників або опонентів не тільки у віртуальному середовищі онлайнових
мереж, але й у реальному світі [2, с.154].
Серед інших переваг соціальних медіа, порівняно з традиційними ЗМІ,
варті уваги такі: можливість зворотного зв’язку; прозорість; дискусії в
коментарях до повідомлень; низький фінансовий поріг входження; створення
контенту в режимі реального часу; поєднання кількох форм подачі інформації;
висока періодичність публікації; мінімізація цензури; незначна роль
гейткіперів, які встановлюють обмеження на зміст і тематику публікацій.
Реалії сьогодення вимагають розглядати соціальні мережі як специфічний
феномен, здатний до трансформації суспільства та значних соціальних змін.
Цьому сприяють висока пропускна здатність соціальних мереж, швидкість та
оперативність передачі інформації, широкі можливості динамічного обміну
повідомленнями та контентом; адресність у поєднанні з високим ступенем
доступності інформації для інших членів спільноти; відкритість і
передбачений архітектурою системи практично необмежений ресурс
розширення, включаючи готовність до інтеграції з іншими системами.
Соціальні медіа відіграють значну роль у політичних і соціокультурних
процесах сучасності. Безперечно, соціальні медіа – це інноваційний
соціальний механізм: він є потенційним елементом гіпотетичної електронної
демократії майбутнього, що базуватиметься на безпосередній участі громадян
в обговоренні та прийнятті політичних рішень, прозорості та підзвітності
діяльності державних органів, раціональній комунікації та структурованій,
інклюзивній публічній сфері. Однак, вони потребують також діагностування й
контролю, що зумовлено різноплановими загрозами громадському порядку,
законності та національній безпеці: загрозою поширення провокацій у
середовищі соціальних медіа, практиками рекрутування активістів та
залучення різноманітних ресурсів для екстремістської діяльності тощо.
Соціальні медіа користуються надзвичайно високим рівнем довіри з боку
аудиторії. Ця особливість, що випливає із самої їх природи, нині активно
використовується в бізнесі, політиці та сфері державного управління. Вони
створили абсолютно нову можливість для інноваційного підходу до
комунікації між виробником і споживачем медіапродукту. Крім того,
соціальні медіа сприяють активній інтеграції українського суспільства в
соціальні мережі; змінюють роль соціальних мереж – від використання як
джерела аматорської інформації, місця розваг та спілкування до бізнес132

інструменту; уможливлюють зближення соціальних мереж і традиційних
медіа; активізують розвиток різних мережевих сервісів; підвищують рівень
довіри аудиторії, у тому числі за рахунок збільшення каналів зворотного
зв’язку; розширюють функції контролю за владою та посилюють увагу
суспільства; локалізують користувачів в окремих спільнотах; сприяють
формуванню спільнот у соціальних мережах.
Отже, соціальні медіа є важливим інструментом становлення й розвитку
громадянського суспільства, засобом мобілізації спільноти для колективних,
суспільно значущих дій. Їх можливості як підґрунтя для об’єднання
розрізнених соціальних груп і громадян залежать від широти охоплення ними
населення. Завдяки соціальним медіа формується новий рівень
соціокультурної реальності, громадяни отримують ще одну форму захисту й
реалізації власних потреб, контролю влади, що в результаті стане запорукою
функціонування правової держави.
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