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П ЕРЕДМОВ А
Розроблена організаторами конференції концепція функціонального
аналізу сучасної культури в інформаційному, віртуальному просторі з
урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки
філософії, етики та естетики, теології, мистецтвознавства, культурології,
психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права
привернула увагу багатьох дослідників у вищезазначених галузях.
За увесь період проведення міжнародних науково-практичних
конференцій із заявленої проблематики ми мали честь ознайомитися з
працями близько 3700 науковців. Було видано 45 збірників наукових праць за
матеріалами конференції.
Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь період
роботи конференції утворилася активна група науковців, що із року в рік
приймають участь у наших наукових заходах, і нам, як організаторам, дуже
приємно, що деякі з них стали нашим партнерами, друзями, а, отже, ми
можемо фіксувати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації,
захист кандидатських і докторських дисертацій. І нам, безперечно, дуже
приємно відчувати свою причетність до ваших успіхів!
Ми звертаємося зі словами щирої подяки до усіх, хто відгукнувся на ідею
проведення конференції у цей непростий час, хто підтримав її надісланими
матеріалами, готовністю до співпраці. Дякуємо вам за допомогу, слушні
поради, широкий відгук, інтерес до заявленої проблематики! Сподіваємося,
що даний досвід матиме продовження іще багато років.
Шановні колеги! Ми звертаємо вашу увагу на те, що робота нашої
конференції відбувається на демократичних засадах, а отже кожний
науковець має право висловити свою позицію з різноманітних питань, іноді
досить гострих і дискусійних. І цю позицію не завжди може поділяти
редакційна колегія.
Організатори конференції готові до розширення співробітництва з
українськими та зарубіжними партнерами і запрошують керівників вищих
навчальних закладів та їх структурних підрозділів, кафедр, факультетів для
спільного продовження розпочатої роботи.

Головний редактор,
голова ГО «Соборність»

М.А. Журба
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА
Безена І.М.,
к.філос.н., завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти
Комунального вищого навчального закладу «Дніпровська академія
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»,
Україна, м. Дніпро
ХИБНІ УЯВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
В КОНТЕКСТАХ ВІРТУАЛЬНОГО І РЕАЛЬНОГО:
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ
Нами взято до розгляду та осмислення соціальні ролі суб’єктів освітньої
діяльності та взаємовідносини між ними: здобувачами освіти (школярами) і
вчителями, які в контекстах суспільного запиту моделюють та конструюють
індивідуально-рольові і діяльнісні проекти сучасного світу, проектують
розподіл формальних і неформальних ролей, формування рис людини-лідера,
будівничого власного життя та окреслюють шляхи співробітництва,
окреслюють соціально-значимі цінності та формують звички особистості і її
духовно-культурні концепти тощо. Особливої уваги, ми приділили питанням
впливу на вказані тенденції індивідуальних хибних уявлень про діяльність та
світосприйняття.
Наше сучасне роздвоєне суспільство в уявному та реальному світі, що
окреслюється:
у соціальному – прагнення до закріплення впливу та керованості процесів
в розвитку демократичного суспільства, намаганні тримати контрольну
дистанцію сутнісних процесів освітньої діяльності та впливах на обмежену
свободу її суб’єктів;
у індивідуальному – розвиток особистісно зорієнтованих траєкторій, які
проходять на тлі послаблення ролі родини та освітньої системи на процеси,
що впливають на особистість і її виховання, на занурення особистості у світ
уявний або віртуальний тощо.
У таких умовах, постає питання: наскільки сучасне шкільне освітнє
середовище відповідає запиту суспільства і особистості на змістовне
наповнення освітньої інформації для розвитку індивідів та нового соціуму.
Адже, сучасні тенденції особистості «покоління – Z», яке розпорошує свої
потенціали у все більшому зануренні до світу віртуального, така тенденція
інколи призводить до конфлікту у проблемному полі «особистість-родинашкола». Індивідуальне розуміння свободи інколи створює хибні уявлення про
себе, власні потенціали та результати діяльності.
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Ще давні часи Арістотель висловлював думку, що «якщо ж у того, що ми
робимо, є деяка ціль, бажана нам сама по собі, причому інші цілі бажані задля
неї і не всі цілі ми обираємо задля іншої цілі (бо так ми зайдемо в
нескінченність, а отже наше прагнення є марне й безглузде), то ясно, що ціль
ця є благо властиве і найвище» [1, c.9]. «Марне» і «безглузде» мають свої
сентенції в думках та ділах особистості, які ведуть до розчарування і
безвихіддя.
Сучасні дослідницькі ідеї у проблемних полях «хибності уявлень»,
«символічної реальності», «рольової структури вчителя», «соціоцентричної
переорієнтації сучасної школи», «наукової та педагогічної реальності»,
знайшли свого дослідницького занурення у працях В. Андрущенка,
В. Кременя, І. Талаша, М. Романенка, О. Плахотніка, М. Култаєвої,
Н. Радіонової та ін.
«Уявлення» це чуттєво-наочний образ предметів або явищ дійсності, що
зберігається і відтворюється у свідомості людини поза безпосереднім впливом
їх на органи чуттів. «Хибний», який містить хиби, з хибами; неправильний,
помилковий [2, с.1312, 1342]. Хибне уявлення в житті є досить складна
конструкція для життєтворчості особистості. Тільки через змістовні
трансформації шкільної освіти можливі формування ціннісних і світоглядних
аспектів особистості, критичне сприйняття навколишнього світу та власного
місця у ньому.
Уявлення, віртуальне, спрощене, роздуми, реальність, це все складові
особистості сучасного світу. Так, зарубіжний психолог Ф. Хайдер (1958)
провів осмислення закономірностей «психологіки» – «наївної логіки
психологічних роздумів» середньої людини. Адже його «буденна свідомість»
будує судження про причини поведінки інших на основі механічної логіки,
вважаючи, що можна передбачити поведінку людини, знаючи її яскраві
особистісні характеристики, «бажаючи спростити картини світу» [3, с.155].
А спрощення не завжди призводить до бажаного результату.
Для сучасного світу актуалізується особлива вага нової особистості, яка
на думку О.Землянської є гармонійна особистості, до визначальних якостей
якої вона відносить: гарна самооцінка, любов до себе, цілісність особистості,
віра в свої сили, оптимізм, які спонукають шукати правослухняні виходи із
скрутних ситуацій, відсутність аномалій особистості та поведінки, адикцій,
розвинений самоконтроль, наявність вольових якостей (рішучість, сміливість),
слабка емоційність [4, с.135]. Потрібно відзначити, що науковий підхід до
гармонійної особистості та уявлення буденної свідомості значною мірою
відрізняються і саме в частині креативності та надситуаційної активності.
Сучасна гуманізація в шкільній освіті постає в проблемних питаннях:
яким чином розвивати шкільне освітнє середовище для посилення актуалізації
особистості до загального розвитку, формування практичних і життєвих
здібностей. Особливого значення набуває проблема щодо осмислення
5

процесів – «на скільки віртуальне може застосовуватися в реальному
педагогічному процесі»? В даних аспектах актуалізується думка Монтессорі
М. «<...> правильне розуміння свободи, ставить на місце наших фантазій,
реальні потреби дитини і веде до справжньої, і дійсної турботи про дитину
<...>» [5, c.9].
На нашу думку, сучасні педагогічній системі та освітньому середовищу
вкай швидко потрібно адаптуватися і трансформуватися під розвиток методів
пізнання і порівняння у проблемному полі «віртуальне-реальне». Адже,
навички мислення мають давати дитині відповіді, як позитивні, так і
негативні. Як ми раніше відмічали, що сучасні реалії глобалізованого
інформаційного/цифрового суспільства є викликом для школяра з незначним
індивідуальним досвідом самоактуалізації [6, с.4].
Цікавою в даних контекстах є думка В. Суркова, що долідження
проблеми по «негативному впливу людини на природу, дозволяє помітити, що
у них активно використовується термін «гюбріс» (hubris)». Вказане слово має
давньогрецьке походження й може розумітися як «крайня гордість або
впевненість у собі». Крім того, «гюбріс» часто вказує на втрату контакту з
реальністю і завищену оцінку власної компетенції, досягнень чи
можливостей, особливо, коли людина, що демонструє його, займає владне
становище» [7, с.52]. Таким чином, людина розраховує життєві проблеми у
майбутньому будуть вирішуватися, як «у віртуальній грі» та за допомогою
подальшого розвитку технологій, та не покладаючись на можливості свого
розуму. У той же час, така позиція веде лише до загострення взаємин людини
із природою.
Сучасному цифровому світі актуалізуються індивідуальні стратегії «втечі
від себе і піклування про себе», які є протилежними за своїм змістом та
соціальними наслідками. Навчити школяра одночасно піклуючись про себе,
досліджувати, розвиватись і створювати реалістичні життєві плани є
нагальним завданням для родини та школи. Сучасна концепція глобального
навчання та інтеркультурної освіти є основою для раціоналізації навчальної
поведінки школяра в глобальних мережах для успішної самореалізації [8, с.5].
Ми переконані, що в кожній людині є своє «Я», яке відображається у
значеннях «Я» – «реальне» та «Я» – «ідеальне», «Я» – «віртуальне». В кожній
людині є своя філософія життя та
концепції «буття», які завжди
ототожнюються з ідеями особистісного призначення, покликання,
самореалізації. Дослідник Сепетій Д. відмічає, що «<...> покликання допомагає
краще зрозуміти смисл ідеї буття самим собою (самореалізації) і наповнити її,
кожному стосовно самого себе, конкретним змістом <...>» [9, с.23-25].
Як ми раніше відмічали, що «сучасні риси школяра» масової школи
окреслено в наступному: «сприймають інформацію», але її менше
запам’ятовують; «не сприймають великі тексти»; «швидко втомлюються» від
темпу освітнього процесу; «хочуть різного» за змістом і подачею навчальної
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інформації; вони «не мають чіткого уявлення» про власні потреби у форматі
освіті; «втрати реальності» у процесі діяльності ведуть їх до індивідуального
самовигорання та втрати інтересу до розвитку і самореалізації тощо [10, с.12].
Ключовими у вказаному є відсутність чіткого уявлення про потреби та втрати
реальності, як їх актуалізувати в освітньому процесі не кожен вчитель розуміє.
Спроби дитини самостійно без педагогічного супроводу зануритись у
світ віртуальний, ігровий, призводить особистість до формування у нього
хибних уявлень, втрати цікавості до життя та активності в ньому. На нашу
думку, що всебічно і реально оцінивши сучасний стан розвитку особистості та
освітньої сфери, тільки тоді зможемо визначити стратегії і перспективи
освітньої та педагогічної діяльності.
Слушною є думка Робінсона К.«<...> ми всі маємо великі вроджені
здібності, але в кожного вони різні <...> якщо освіта й професійний вишкіл
<...> не дадуть дитині сповна розкрити свої таланти, <...> вона так ніколи в
собі й не знайде <...>» [11, с.122]. Тож, вчитель і вся освітня система має
віднайти раціональну, прагматичну та індивідуальну освітню доріжку до
розуму дитини для формування актуальних для суспільства людських якостей
або «людського в людині», формування психологічної та внутрішньодушевної стійкості від сприйняття «а-соціальних проявів»: агресії, егоїзму,
авторитаризму, нетерпимості, зневаги тощо. Окремі національні суспільства,
які вже пройшли через розвиток системи демократії та демократичних
цінностей, а певне число країн окреслили свої перспективи на вказаний шлях.
Адже особистість із хибними та стійкими уявленнями і підходами завжди
буде «а-соціальною» особистістю.
Таким чином, віртуальний світ для сучасної людини стає зразком його
майбутньої поведінки, яка формується від вірного світосприйняття і формує в
особистості якості гуманної, демократичної та впливає на самоідентифікацію.
«Хибні уявлення» це завжди у майбутньому житті є передвісниками
розчарування, кризи та поразки. Щоб убезпечити особистість від таких
станів, саме через зміст шкільної освіти потрібно формувати світоглядні
концепти і спроможність критичного мислення у відношенні оточуючого
світу та реального власного місця у ньому. Цифровий та віртуальний світи все
більше захоплюють людину під свій вплив, а все це відповідно створює
потребу у нових додаткових науково-аналітичних розвідках.
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ТЕМПОРИТМ И АКЦЕНТЫ В КИНО
Темпоритм в кино – очень многогранное и неоднозначное понятие. В
отличии от театра, здесь учитывается абсолютно всѐ: от крупности плана и до
композиции кадра. Я расскажу об основных элементах, воздействующих на
темпоритм.
Для начала нужно вникнуть в само значение этого слова. Сам термин
пришѐл в кино из театра и впервые был использован Станиславским, который
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объединил в этом понятии термины темпа и ритма. Поэтому прежде нужно
разобраться в них.
Темп – это степень скорости исполняемого действия. Можно действовать
медленно, умеренно, быстро, что потребует от нас различной затраты энергии,
но не всегда окажет воздействие на внутреннее состояние.
Ритм – интенсивность действий и переживаний актѐров, то есть тот
внутренний эмоциональный накал, в котором осуществляются сценические
события. Кроме того, понятие ритма включает в себя размеренность действия,
его организацию во времени и пространстве. Когда мы говорим, что человек
ритмично двигается, говорит, дышит, работает, мы имеем ввиду равномерное
плавное чередование моментов напряжения и ослабления, усилия и покоя,
движения и остановок. И наоборот, можно говорить об аритмии больного
сердца, путанной речи заики, о плохо организованной работе. То есть
ритмичность и неритмичность также входят в понятие ритма и определяют
динамический характер действия, его внешний и внутренний рисунок.
К примеру, есть два условия, в которые помещается актер. В первом
случае его герой опаздывает на поезд и бежит за ним в след в надежде на то,
что он остановится. В другом же – герой бежит от преступника, спасая свою
жизнь.
Казалось бы, скорость в обеих случаях будет приблизительно
одинаковой, но эмоциональный окрас, реакция и восприятие самого зрителя
совершенно разными. За этот самый окрас и отвечает ритм.
Таким образом, под термином «Ритм» подразумевается, как
интенсивность, так и размеренность совершаемого действия. При одинаковом
темпе действия могут быть совершенно различными по характеру и,
следовательно, обладать разными ритмами.
Для большего удобства я решила использовать шкалу градаций
темпоритма, предложенную Сергеем Васильевичем Гиппиусом:
№ 1 – предельная пассивность, вялость, бездейственная подавленность,
опустошенность, почти умирание.
№ 2, 3, 4 – постепенный переход к энергичному, бодрому самочувствию.
№ 5 – готовность к любому действию, ясная цель в энергичном,
плодотворном действии.
№ 6 – темпоритм, цитируя И. Судакова, "настороженного внимания,
когда человек должен моментально принимать точное решение… Это – ритм
решений, резкий, четкий ритм жизнеутверждения".
№ 7 – преодоление серьезных препятствий в энергичном действии,
первое появление опасности, тревога, или – бурная радость.
№ 8, 9 – лихорадочный пульс жизни.
№ 10 – миг перед падением в пропасть, перед расстрелом, начало
безумия, потеря способности осознавать и регулировать свои действия.
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Итак, номер темпоритма обозначает ту или иную градацию физического
самочувствия, которая зависит от интенсивности, насыщенности действия
человека в данный момент, от напряженности предлагаемых обстоятельств, от
степени волевого настроя человека.
Таким образом можно сделать вывод, что под термином «темпоритм»
имеется ввиду как внешнее проявление действия, так и внутренне состояние
героя, которое в кино, в отличии от театра можно выразить массой способов,
расставив необходимые акценты.
Теперь давайте подробнее остановимся на понятии темпоритма
непосредственно в кино.
В первую очередь на темп в кино влияет звуковое и музыкальное
оформление, которое задаѐт определенную ритмичность всей работе. К слову,
очень важную роль в кино играет звук, а ещѐ большую – отсутствие звуков.
Когда мы говорим «в комнате тишина», чаще всего подразумевается так
называемая «микрофонная тишина», которая записана в нужной комнате.
Поэкспериментируйте и Вы сразу заметите, что тишина в маленькой комнате
будет отличаться от огромного склада. Естественно, понятие тишины в
экстерьере – это уже совсем другое дело, здесь невозможно добиться совершенной тишины, как, впрочем, и в интерьере. На самом деле бытует мнение, что
человек никогда не слышит абсолютной тишины, разве что в гробу. Поэтому
если режиссеры хотят показать пустое помещение – они записывают звук
этого помещения. Но не всегда. Иногда для достижения максимального
напряжения в фильмах применяется так называемый «глухой кадр» – это кадр,
который совершенно лишен аудиодорожки. Такие моменты в кино смотрятся
очень некомфортно, но создают наивысшее напряжение, которое можно
сравнить только с первой или десятой ступенью темпоритма (или смертью).
Как Вы видите, звук очень сильно влияет на темпоритм в кино. Но что на
него влияет ещѐ?
Если провести аналогию с театром, можно прийти к выводу, что темп в
кино – это больше техническое понятие, в то время как ритм отвечает за
содержание и эмоциональность.
Таким образом, на темпоритм в кино влияет:
1) Игра актѐров
2) Музыка
3) Звук
4) Дикторский текст
5) Продолжительность кадра
6) Крупность плана
7) Цветовое оформление
8) Композиция кадра (акценты в кадре)
9) Свет в кадре
10) Монтаж
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Часто от актера (а именно от правильно поставленной задачи актеру
режиссѐром) зависит темпоритм. Здесь нужно понимать, что актер – это
живой человек, а у каждого человека свой жизненный опыт, именно поэтому
разные люди по-разному отыграют одну и ту же сцену. Конечно, в идеале так
быть не должно, актер – он на то и актер, чтобы играть роль, которую ему
дают, а не просто перекладывать свою жизнь на съемочную площадку. Ещѐ
нужно учитывать тот факт, что актер театра и кино – абсолютно разные
направления! Все мы привыкли к тому, что театр – это гиперболизация, в
кино же всѐ должно быть максимально просто, как в жизни. Здесь ещѐ нужно
учитывать тот факт, что на разных крупностях эмоции будут смотреться
совершенно по-разному; если на общем плане еще можно допустить
небольшую наигранность, то на крупном та же эмоция будет выглядеть
нелепо. Раз уж я затронула тему крупности, то здесь хочется отметить что
план, на котором снимается действие также влияет на темпоритм. Например,
мы снимаем гонку двух машин: на дальнем плане скорость будет казаться не
такой быстрой, но вот если укрупниться на колесо – можно передать
динамичность момента. Но здесь главное не «передержать» кадр. В кино у
определенной крупности есть своя продолжительность. Конечно, всѐ это
условно и при определенных обстоятельствах нарушение правила неизбежно,
но если мы говорим о среднединамичной картине, то крупный план или
деталь транслируются на экран на протяжении 3 секунд (конечно, я говорю о
статичном плане, а не диалоге), средний план – 4 секунды и общий – 5.
Отталкиваясь от этих цифр можно играть с темпоритмом и добиться
желаемого результата.
Музыка и звуки в кино, как говорилось, очень сильно влияют на создание
настроения, атмосферы и темпоритма. Так одним звуком бегущих ног можно
создать напряжение, а при правильном подборе музыкального сопровождения –
зритель может пережить состояние героя, не видя при этом актера. В
принципе сюда же можно отнести и дикторскую речь, во многом восприятие
зрителя зависит от правильно подобранного тембра диктора и грамотно
расставленных акцентах в тексте.
Что касается композиции кадра, то это, пожалуй, самое просторное поле
для творчества режиссера. Естественно, если зритель видит в кадре стоящего
мужчину посреди пустынного поля – он будет ощущать темпоритм одним
образом, а если сзади этого человека будет бушующее море, либо спешно
идущая толпа – совершенно другим. Точно также, если этот мужчина будет
находиться на поле при холодной цветокоррекции (особенно если при этом
картина снималась солнечным летом) – зритель испытает дискомфорт, что
несомненно повлияет на восприятие образа в целом.
Если роль цвета приблизительно ясна, то у многих может возникнуть
вопрос, как же свет влияет на темпоритм? Представим ситуацию: девушка,
потерявшая мужа, безмолвно стоит на остановке в ожидании транспорта.
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Вариант первый: Она стоит около стены без теней – такой кадр будет
нейтральным и никак не дополнит образ бедной вдовы, но если же снять кадр
таким образом, чтобы за спиной героини была еѐ огромная тень - зритель
сразу же ощутит весь груз, который свалился на плечи героини. На самом
деле свет играет очень важную роль в кино; тенью можно показать множество
символов либо же даже действие, что труднее сделать в театре. И один из
самых главных элементов в современном кинематографе – это монтаж.
Сейчас большинство картин построено по принципу так называемого
«клипового» монтажа, потому что в современном мире очень много
информации и нынешнее поколение привыкло получать еѐ довольно быстро и
небольшими порциями, я бы сказала, что легче всего зритель XXI века
воспримет «пунктирный» монтаж (действие-остановка, действие-остановка).
Это нужно для того, чтобы дать время переварить полученную информацию,
но опять-таки всѐ это сугубо индивидуально и зависит от замысла фильма.
Сергей Эйзенштейн говорил, что картина, построенная на непрерывном
движении – это аттракцион, но, как мне кажется, всѐ стремится к движению:
сюжет, раскрытие образа героя, так почему внутреннее содержание кадра не
может быть построено по этому принципу? Конечно, на эту тему можно
рассуждать долго, да и движения бывают разные.
Подводя итог всему хочу сказать, что несмотря на то, что кино
существует больше века, темпоритм – неизученная область этого вида
искусства. Конечно, главное чувствовать темпоритм, но зная механизмы
можно сделать гораздо больше.

Коротіч Г.В.,
доцент, к.філос.н., доцент кафедри філософських наук та історії України
Державного вищого навчального закладу
«Приазовський державний технічний університет»,
Україна, м. Маріуполь
ДО ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ У РОБОТАХ Ф. НІЦШЕ
Видатний філософ Ф. Ніцше не залишив по собі систематично
викладеного вчення, що не означає відсутності зв’язку між ідеями, які можна
виділити як головні у його творчості. Ідея волі до істини є пов’язаною у
роботах мислителя із ідеями волі до життя та волі до влади, а проблеми
пізнання – з моральними та іншими проблемами. Моральним, на думку
Ніцше, насамперед, є те, що сприяє підтримці й розвитку життя. Останнє
розумілося філософом не стільки в природно-біологічному, скільки у
соціальному аспекті – як життя людини – суспільної істоти, життя народу і
культури (хоча перший аспект є також дуже важливим для мислителя). На
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сторінках власних творів Ніцше міг послуговуватися «біологічною» і навіть
«фізіологічною» термінологією. У нього можна прочитати про «гігієну
життя», про домінуючий інстинкт совісті, про інстинкт свободи, історичний
інстинкт, про мислення як взаємозв’язок інстинктів. Така термінологія не
означає редукції до біологічного і прирівнювання людини до тварини. «Стати
інстинктом» – означає, за Ніцше, «пройняти до самої глибини», стати для
людини природним, необхідним, рідним, майже вродженим, доведеним «до
автоматизму», здійснюваним легко і вільно. Під «інстинктом чистоти» Ніцше
розумів чистоту інтелектуальної совісті, принциповість у боротьбі за свої
ідеали та цінності. Під стражданням і втомою філософ мав на увазі не стільки
фізичне страждання і втому, скільки душевні, під здоров’ям – не стільки
фізичне, скільки здоров’я душевне і духовне.
Осмислюючи поняття «життя» (головна філософська тема), Ніцше
виділяє декілька взаємопов’язаних аспектів його розгляду, одним з яких є
пізнавальний. Життя можна розглядати як експеримент того, хто пізнає, як
засіб пізнання (у кінцевому рахунку, пізнання життя). Тому, хто пізнає, необхідно усвідомлювати свою величезну відповідальність за пошук істини. Ф.Ніцше
зауважував, що наука спирається на філософію, намагаючись визначити свій
напрям, сенс, межі, метод, право на існування [1, с.516]. У цьому сенсі наука
виростає з філософського ґрунту. Філософія вчить мислити, а також досліджує проблему цінності наукової істини. Здібність до пізнання виявляється в
його органічному (тобто глибинному і природному) засвоєнні, його властивості
бути умовою життя людини. Той, хто відкидає старі, віджилі переконання й
цінності, повинен уміти творити, уміти створювати нові цінності, нові думки,
які «не виражаються грошовим курсом» [2, с.692]. «Подолати свій час у собі»
означає стати творцями нового, досліджувати найгостріші проблеми, не
дивлячись на те, що це є ризикованим заняттям. Той, хто пізнає, повинен
вміти угледіти актуальну проблему у звичному, знайомому.
Філософ підкреслює, що ті, хто страждає на «ослаблення особистості», на
«велику втому», байдужість до всього, має ослаблену волю до життя. Цим
людям «бракує інтелектуальної совісті» для одержання достовірності, вони
демонструють «млявість відчуттів у думках і судженнях», для них є ближчою
рутина і небажання ризикувати, у них є відсутнім творче начало, яке б
примушувало постійно шукати істину, врешті-решт, вони – «неохайні».
Натоміть, чиста інтелектуальна совість вимагає «вміти суперечити» «всьому
розхожому, традиційному, канонізованому» [2, с.636]. Це є необхідним, щоб
розвивалося життя, щоб постійно удосконалювалася людина, стверджуючи
«ідеал гармонійної розвиненості», звільняючись від духовної вбогості (від
«надто людського»), від стадності, від стану спокою, від байдужості. Існують
істини, які є «байдужими» до людини та її життя, і людина теж до них є
байдужою. Існують істини, які зростають із справедливості, чесності,
правдивості, з морального здоров’я, які розширяють горизонти науки,
спонукаючи людину не покладатися на чужу думку. Людина науки (ба
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більше, філософ) повинна виховувати в собі свободу духу, яка передбачає і
сувору дисципліну розуму, і дисципліну серця, і толерантне ставлення до
інших світоглядів, і постійне наполегливе («сміливе») запитування буття про
його цілісність і численність сенсів. Спонукувана волею до істини, людина
стає недовірливою («злою», критично настроєною), особливо до «твердих»
(«безумовних») переконань. Можна погодитися з Ніцше в тому, що такі
переконання є ще більш небезпечними ворогами істини, ніж брехня [2, с.453].
Вони ведуть до ненаукового мислення, яке вважає, що відкрило безумовну
істину і знайшло досконалий шлях її досягнення. Учений, який знаходиться в
стані «вічного становлення», є впевненим у тому, що його оточують не
переконання, а гіпотези. Він, який одного разу «втратив ґрунт під ногами»,
але не втратив витримки, не боїться проблем, він є готовим сумніватися і
ризикувати. Традиційне, загальноприйняте не тисне на нього своїм авторитетом. Шукання істини стало для такого вченого внутрішньою потребою (у
термінології Ніцше – інстинктом) і навіть пристрастю. Цей процес вимагає
чесності, мужності, навіть жорстокості по відношенню до себе.
Суперечність складного процесу пізнання Ф. Ніцше намагається
передати за допомогою образної мови, і при цьому часто суперечить собі. Так,
він стверджує, що тільки з області відчуттів, які не обманюють, і виходить
будь-яка достовірність, будь-яка чиста совість, будь-яка очевидність істини [1,
с.299]. Почуття істини народжується в чуттєвому експерименті. Думки – це
тіні наших відчуттів (у тому сенсі що відчуття є багатшими за думки, які їх
узагальнюють). До того ж частина наших духовних процесів протікає в нас
несвідомо, поза відчуттями [2, с.652]. Однак Ніцше підкреслює також
особливу роль мислення в процесі пізнання, характеризуючи цей процес як
особливу інтелектуальну гру, називаючи вченого цілком мислячою лавиною,
вільним розумом.
Можна припустити, що для Ф. Ніцше в процесі пізнання є важливим не
стільки його результат, скільки сам історичний шлях критичного пошуку
істини, пошуки нової, вільної від традицій, методології пізнання, виховання
волі до істини, яка є проявом волі до влади. Мислитель неодноразово
підкреслює необхідність самостійного дослідження, протистояння авторитетам.
За допомогою пізнання людина створює нові цінності, наближається до стану
надлюдини, долає в собі те, що Ніцше називав духовною вбогістю. Із його
творів можна зробити висновок, що потреба в збереженні свого «я» могла
змушувати людину ставати консервативною в своїх поглядах. Проте воля до
життя ставить перед нею завдання постійного подолання самої себе,
виховання в собі рис надлюдини-творця, а це передбачає також і націленість
на самостійний постійний пошук істини.
Література
1. Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2 / Ф. Ницше. – М. : Мысль, 1990. – 829, [1] с.
2. Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1 / Ф. Ницше. – М. : Мысль, 1990. – 829, [2] с.
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викладач кафедри філософії
Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського,
Україна, м. Миколаїв
БУТТЯ ЛЮДИНИ В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ІДЕНТИЧНОСТІ
Пошук людиною свого місця у світі, соціокультурному середовищі – це
одвічне філософське питання, відповідь на яке залежить від місця, часу та
обставин. Всі сучасні філософи, науковці, інтелектуали зазначають
складність сучасного світу з його соціокультурними трансформаціями,
глобалізаційними тенденціями, кроскультурними впливами. І в цих умовах
зростає увага до людини, її особистісного простору буття, до пошуків
людиною свого місця у сучасному світі.
Однією з актуальних проблем сучасного філософського дискурсу є
проблема ідентичності. Для людини пошук ідентичності у просторі способів
існування, збереження себе в якості субстанційної одиниці буття має
світоглядне значення. Це повертає людину до смислу/смислів її буття.
Дослідження ідентичності в психології, філософії, соціології, етнографії,
мовознавстві, історії свідчить про складність та багатовимірність цього
феномену. Так, у психології ідентичність тлумачиться як вираження
внутрішніх процесів особистості, а соціокультурний простір є лише
зовнішнім контекстом; у філософії ідентичність мислиться з огляду
побудови взаємозв’язків людини з зовнішнім світом, як співвідношення
внутрішнього і зовнішнього, кінцевого і нескінченного; соціологічне
тлумачення ідентичності характеризує її як комплекс соціальних статусів та
ролей. Це означає, принаймні, тривимірність феномену ідентичності, його
психофізіологічну, особистісну та соціальну іпостасі.
Дослідження проблеми ідентичності у філософії пов’язане з ідеями
вибору людиною власної історії життя, істинності людського буття,
відповідальності внутрішнього вибору, «роблення» себе тим, ким вона є.
Філософський дискурс щодо проблеми ідентичності виявив відмінності
між класичним те некласичним (постмодерним) розумінням ідентичності. У
класичному варіанті домінує ідея постійності, спадковості, тотожності
індивіда та його самосвідомості. У некласичній філософській думці, на
відміну від класичного уявлення про незмінну сутність людини, акцент
зміщується на відмінність, не самототожність людини, на утвердження
необхідності самовизначення та пошуку ідентичності.
Однією з актуальних проблем соціокультурного буття людини постає
проблема кризи ідентичності. Важливою ознакою цієї кризи стало розуміння,
що сутнісні ознаки класичного розуміння ідентичності: постійність, стійкість,
цілісність, спадковість виявилися зруйнованими. Натомість в новому
некласичному тлумаченні ідентичність мислиться як фрагментарна,
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ситуативна, мінлива. Множинність та змінність стають сутнісними характеристиками ідентичності сучасної людини. Англійський соціолог та філософ
З. Бауман зазначав, що «ідентичність як цілісна, стійка система ціннісних
орієнтацій, стереотипів, світоглядних установок та принципів у динамічній
соціокультурній ситуації сучасного віртуалізованого інформаційного
суспільства стає неможливою і навіть непотрібною» [1, с.186].
Слід зазначити, що у результаті трансформації суспільства та
прискорення динаміки соціальних процесів відбувається трансформація
ідентичності – зміна її сутнісних ознак, переведення її з константного
статусу у статус тимчасовий.
У науковому та філософському дискурсі сьогодення криза ідентичності
мислиться не тільки в негативному сенсі, а й так, що по суті являє собою
процес творення нового типу ідентичності – ситуативної, такої, що
підлаштовується під обставини, і може бути розглянута як спосіб
формування нового типу особистості, що комфортно почуває себе в
сучасній мінливій ситуації. Криза ідентичності є по суті процесом
метаморфози стійкої ідентичності у ситуативну, адаптивну ідентичність
постмодерну. Виникає нова стратегія ідентичності, сутнісну ознаку якої
становить фрагментарність. Ідентичність традиційна, з притаманними їй
класичними ознаками, стає застарілою щодо нестійкої, мінливої сучасності.
Трансформація соціокультурного простору сучасності призводить до
зміни традиційних форм ідентичності та появи нової «змішаної ідентичності»,
непостійної, гнучкої, залежної від обставин, в яких відбувається комунікація.
В умовах складного й динамічного інформаційного суспільства людина, її
ідентичність не задана назавжди, а являє собою проект, триваючий процес
ідентифікації. Ідентичність сучасної людини перетворюється зі сталої і
назавжди даної на самостійно обрану та знайдену.
Втім, варто зауважити, чи дійсно людина має свободу щодо обраних та
знайдених нею образів/самообразів ідентичності, чи дійсно вона має
можливості розширення за власним бажанням меж свого життєвого світу.
«Голос буття» в інформаційному шумі сучасності й сьогодення не самий
гучний (галасливий), проте він спрямовує людину на пошук смислу/смислів
власного існування. Балансуючи між цілісністю та множинністю, людина
завжди прагне до справжнього (у думках, почуттях, діях). А поліідентичність
сучасного індивіда більш схожа на своєрідну гру образами-масками.
Філософський дискурс ідентичності, в якому актуалізована тема кризи
ідентичності, виявляє, з одного боку, «застарілість» класичного її розуміння
у нових соціокультурних реаліях (і почасти можна погодитись з тим, що
криза згідно з класичним тлумаченням ідентичності не є кризою у
постмодерному баченні), а з іншого боку, виявляє нагальну й глибинну
потребу людини віднайти сенс свого буття, своє місце у непередбачуваному,
нестійкому, мінливому соціокультурному просторі сучасності. В тій мірі
допоки людина залишатиметься людиною.
16

Література
1. Бауман З. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман; [ред., пер. с
англ., В.Л. Иноземцев]. – М. : Логос, 2002. – 326с.
2. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание / И.С. Кон. – М.:
Политиздат, 1984. – 335 с.
3. Марійко С. Пошуки ідентичності homo virtualis в умовах сучасного
суспільства /http://kulturolog.org.ua/i-conference/2012/109-infconf2012/550-mariyko.html
4. Отич О.М. Ідентичність особистості в суспільстві граничного буття
http://lib.iitta.gov.ua/706780/1/Отич 20О.М.2.pdf
5. Оже М. Кризис смысла в современном мире / Марк Оже // Философская и
социологическая мысль. – 1995. – № 5-6. – С. 130-150.
6. Писчиков В.С., Холин М.М. Идентичность личности как проблема
современного общества //Актуальні проблеми духовності:зб. наук. праць / Ред.:
Я.В. Шрамко. Вип. 10. – Кривий Ріг, 2009. – С. 41-50.

Левченко Л.Ю.,
к.філос.н., доцент, кафедра філософії ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди",
Україна, м. Переяслав-Хмельницький
СТАТЬ ТА ГЕНДЕР: ДИСКУСІЇ З ПРИВОДУ
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
У сучасному суспільстві неможливо ставитися до особистості без
урахування соціокультурних особливостей статі. З’явився новий
категоріальний апарат, що містить терміни з ключовим словом «гендер», які
дозволяють більш повно вивчати особистість та її особливості.
Гендерний підхід до аналізу соціальних проблем стає поширеним в
Україні. Гендер – специфічна конструкція цивілізаційного процесу, це
своєрідний вияв соціалізації людини в суспільстві відносно до її статі.
Гендерна теорія передбачає вивчення суспільства як єдності двох глобальних
спільнот – «чоловічої» та «жіночої». Поняття «гендеру» як «соціальної статі»,
на відміну від біологічного поняття статі, все активніше запроваджується в
різного роду сучасні дослідження, гендерна методологія включає в себе
філософію, соціологію, психоаналіз, літературознавство. Актуальним є
розгляд багатьох проблем, пов’язаних з гендерними проблемами.
У гендерних дослідженнях важливим є науково-методичне забезпечення
гендерної освіти, процес систематизування знань, а також вмінь та навичок, їх
застосування на практиці. В системі вищої освіти створюються наукові
школи, що розробляють навчальні курси з гендеру та сприяють їх
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впровадженню до таких навчальних дисциплін як філософія, соціологія,
політологія, психологія, педагогіка.
Філософи з глибокої давнини намагалися осмислити феномен розподілу
людей за ознаками статі та характер відносин між ними. Вже Аристотель у IV
столітті до н. е. стверджував ієрархічний погляд на людське суспільство,
згідно з яким чоловіки панують і керують, а жінки підкоряються.
Неповноцінна раціональність жінки, вважав давньогрецький філософ, давала
повне право чоловікам панувати над жіночим тілом. Функція жінки зводилася
до природної, біологічної ролі, у той час як чоловіча – до інтелектуальнодіяльної... Аристотелівська гендерна теорія була справжньою підпорою нашої
цивілізації упродовж віків [2, 11].
Античні філософи, обговорюючи проблеми жіночої сутності, визначають
ряд суто жіночих якостей. Так, Плутарх виділяє серед жіночих достоїнств:
скромність, розсудливість, вірність, вміння дружити, навіть мужність, героїзм
і велич духу. Він вважає доречним, що обом статям притаманні одні і ті ж
риси. Проте, в одному із своїх творів він заявляє, що «жінка, яку залишили на
самоті, несе в собі багато дурних думок і бажань» [3, 51-52].
У середньовічній філософії жіноче ототожнюється з чутливістю, що
руйнує внутрішню єдність людського і божественного начала. За Августином,
чуттєвість необхідна для усвідомлення людиною її відношення до Бога.
Чуттєвість стає гріховною тоді, коли починає домінувати насолода,
непідкорене розуму. На думку Августина Блаженного, почуття, яке піддається
раціональному контролю і тому постає найбільш гріховним – це сексуальне
задоволення, джерелом якого являється жіноче начало [1, 400].
Традиція зведення жінки до функції народжування дітей і відкритого
декларування на цій основі «специфічною» людиною проходить через всі віки –
серед її прихильників Е. Роттердамський, М. Монтень, Г. Бокль, Г. Спенсер та
інші. І так майже до ХХ століття. Власне кажучи, ще попередники філософії
ХХ століття, наприклад, А.Шопенгауер був переконаний, що «призначення
жінок вичерпується призначенням поширювати рід людський» і Ніцше:
«перше і останнє призначення жінки – народжувати здорових дітей» [4, 358].
Епоха Нового часу пов’язана з розглядом відмінностей між
характеристиками статі. В якомусь розумінні дякуючи християнській
ідеології, яка зрівняла чоловіка і жінку перед Богом, а головним чином,
внаслідок гуманістичних настроїв епохи природа жінки переосмислюється в
філософії. У ній можна віднайти риси, які мають самостійну цінність. Саме в
цей час у філософії й культурі формуються якості маскулінності та
фемінності, ідеальні моделі чоловіка та жінки.
Сучасна гендерна теорія не намагається заперечити відмінності між
жінками і чоловіками. Вона засвідчує, що сам факт відмінностей не такий
важливий, як важлива їх соціокультурна оцінка й інтерпретація, а також
побудова владної системи на основі цих відмінностей.
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Формування гендерного підходу не випадково співпало з широким
обговоренням філософської проблеми про співвідношення біологічного і
соціального в природі людини. На Заході проблема ідентифікації статі,
з’ясування ролі соціального, культурного, з одного боку, і біологічного, з
іншого, стали головною проблемою, яку обговорювали.
Гендерна методологія, виявляючи статеві ролі людей в соціумі, свідчить,
наскільки ці ролі конструктивні або деструктивні для особистості і
суспільства, також засвідчує відмінність в соціокультурному змісті цих ролей,
відмінності, котрі не зводяться ні до протиставлення(чоловік – природа, жінка –
культура, чоловік – сила, жінка – слабкість).
Одна із особливостей сучасного етапу гендерних досліджень полягає в
тому, що їх об’єктом, поряд з жінками, все частіше стають чоловіки. У період
швидких історичних змін, коли давні форми ґендерних відносин влади
ставали неадекватними, ідеологи починали писати про фемінізацію чоловіків і
зникнення «справжньої мужності».
Традиційні дослідження про жінок перестали розглядатися як науково
обґрунтовані висловлювання, які можуть пояснити нерівні суспільні позиції
чоловіків і жінок. «Теорії», які приписували жінкам особливу ірраціональність,
лагідність, домовитість, вважаються тепер чоловічими стратегіями. Сукупність
чоловічого досвіду створило теорії, які претендували також на репрезентацію
специфічних життєвих вимог жінок і характерного для них сприйняття
дійсності.
Для жіночих досліджень на першому етапі було важливим виявити і
назвати відмінності між чоловіками і жінками. Головне завдання полягало в
наданні інформації від жінок і про жінок, щоб таким чином створити
фундамент для нових теоретичних концепцій.
Категорія гендера пояснює, що включення жіночих досліджень до
теоретичних знань не обмежується включенням знань про жінок і досвід
жінок в якусь наукову галузь.
Сукупність норм і традицій, яка несе кожній статі узагальнену інформацію
про відповідні психосоціальні властивості, називають гендерними ролями. Це –
аспекти чоловічого й жіночого, що спричинені як біологічними, так і
соціальними чинниками.
Уявлення про відмінності статей і пов’язані з ними норми поведінки,
виражаються частіш за все в формі пояснень особливих якостей і обов’язків,
переваг і обмежень, властивих жіночій статі. Сутність, природа і призначення
чоловіка є лише звуженими рамками специфіки статі.
Гендерний підхід формулює нову відповідь на очевидне порушення
патріархальної моделі світу у зв’язку з активним входженням жінки в
культуру. Жіночий чинник наполегливо і стрімко вривається в сучасну
картину світу, потребуючи переосмислення багатьох засад цивілізації, у тому
числі місця та ролі жінки в світі.
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СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ХРИСТИЯНСЬКИХ
РЕЛІГІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ
Визначальною рисою сучасного інформаційного суспільства як
суспільства знань є активний розвиток віртуальних комунікацій, що
зумовлюють посилення наукової уваги до можливостей маніпуляційного
впливу на індивідуальну і масову свідомість у релігійно-культурній сфері.
Основними ресурсами сучасного інформаційного суспільства є
інформація і знання, що можуть успішно розвиватися лише відповідно до
можливостей і потреб соціуму, який постає як комунікаційна єдність, що
спирається на загальнокультурний розвиток людства. Зокрема, у Всесвітній
доповіді ЮНЕСКО [1, с.41] одним із важливих чинників побудови
суспільства знання як суспільства рівних можливостей визначено
необхідність забезпечення свободи думки і висловлювань, що можлива за
умови дотримання принципів неупередженості та толерантності у релігійній
сфері.
Релігійна комунікація не лише забезпечує передачу релігійного досвіду,
але й слугує засобом соціалізації та зміцнення зв’язків у межах релігійної
громади і між релігійними організаціями різного віросповідання. Релігійна
інформація як складова соціальної інформації, постає смислоутворюючим
чинником формування соціальної пам’яті, забезпечуючи функціонування
релігійних спільнот як складних інформаційних систем, що об’єднані за
відповідною конфесійною ознакою. Християнська релігійна комунікація
виступає одночасно явищем загально універсальним, забезпечуючи місійну
функцію Церкви поширення ціннісних засад християнського віровчення, та
індивідуально специфічним для кожної конкретної християнської конфесії, як
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засіб пропаганди унікальності власної релігійної доктрини. Зокрема, у
Папських посланнях актуалізується роль технічних засобів соціальних
комунікацій саме для поширення християнської системи цінностей: «Утім, чи
не найбільше благословення нашої доби – це великий поступ технологій та
швидкий розвиток засобів соціальної комунікації. Сьогодні, як ніколи раніше,
духовні цінності можна утверджувати й поширювати від краю до краю землі.
Незбагненне провидіння Боже приберегло ці дива саме для наших часів» [2,
C.244].
Сучасні християнські конфесії у формуванні засобів місійнопропагандистської діяльності активно опираються на Інтернет-технології, що
на індивідуальному рівні відкривають незвичайні можливості для пізнання і
комунікації, уможливлюючи ознайомлення з сутністю віровчень, структурою
організаційних утворень, діяльністю церков та релігійних громад у різних
сферах, а на груповому - стають потужним засобом поширення релігійних
ідей, поглядів та переконань, сприяючи динаміці обміну релігійною
інформацією та розширенню простору релігійної комунікації. У контексті
інформаційного підходу суб'єктами взаємодії релігійної Інтернет-комунікації
постають індивіди чи спільноти як цілісні інформаційні системи, що об’єднані
спільним релігійним досвідом, стійкою традиційною культурою, що включає
знання та релігійні цінності, успадковані від попередніх поколінь і
динамічною інформаційною культурою віртуального простору. Інформаційна
культура віртуальних комунікацій може мати кілька рівнів: відповідно до
технологічного підходу, вона основана на розкритті змісту знань, умінь і
навичок, які безпосередньо забезпечують діяльність людини в
інформаційному середовищі за допомогою комп’ютерної техніки;
культурологічний підхід пов’язаний з характеристикою необхідних змін такої
складової культури особистості, як культура світогляду. Відповідно,
формування безпеки нації як інформаційної системи забезпечується завдяки
збереженню її релігійної та етнокультурної ідентичності. В контексті
інформаційно-комунікаційних революцій інформаційна культура постала
результатом зміни світоглядних засад функціонування соціуму, що знайшла
своє відображення не лише у засобах оперування інформацією, але й у стилі
мислення, здатності до засвоєння матеріальних і духовних надбань людства,
подолання упереджень та стереотипів як передумови створення нових знань.
Глибина проникнення віртуальності у соціальне та індивідуальне життя,
що виступає як артефакт нової інформаційної епохи, дозволяє стверджувати
про віртуалізацію релігійної складової соціально-комунікаційної системи
суспільства, яка значною мірою визначає ефективність функціонування
релігійних інститутів, їх політичний та соціально-культурний вплив.
Актуалізуючи роль Інтернет як одного з найважливіших засобів
євангелізації у сучасну глобалізаційну епоху, представники провідних
християнських конфесій застерігають і на його небезпеках, адже феномен
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віртуального претендує на засіб трансформації об'єктивної реальності, на
символ нової міфології, що базується на прагматичних і комунікативних
принципах. У релігійних Інтернет-комунікаціях Церква як соціальний
інститут здійснює інформаційний обмін з громадами вірян через
посередництво Інтернет-мережі своїх інформаційно-комунікаційних структур –
медіа-центрів, електронних бібліотек, освітніх структур тощо, де основною
проблемою релігійної комунікації стає механізм переведення індивідуального
процесу передачі і сприйняття інформації в соціально значимий процес
персонального й масового впливу.
Феномен віртуального у релігійних Інтернет-комунікаціях має
онтологічний, гносеологічний, аксіологічний виміри. На онтологічному рівні
віртуальність розглядається як певний потенційний стан буття, коли у
релігійній свідомості відбувається усвідомлення можливості існування різних
рівнів реальності – фізичної (земної) і божественної, що існує як вічна
потенція та набуває в уяві віруючого цілком реальних обрисів. На
гносеологічному рівні у свідомості віруючого формуються шляхи осягнення
світу божественної реальності через усвідомлення недосконалості реальності
земної. На аксіологічному рівні віртуальна реальність стає результатом
витіснення симулякрами ціннісних елементів соціальних відносин, що
приймають форму відносин між речами, а реальне заміщується знаками
реального. У вимірі релігійних Інтернет-комунікацій маніпулятивні технології
безперервної інформаційної експансії мають подвійний негативний зміст,
адже психологічний віртуальний світ віруючої людини поєднується з
технічним віртуальним світом, значно посилюючи маніпулятивний ефект
навіювання. Віртуальна реальність може стати ефективним чинником
маніпулювання індивідуальною та суспільною свідомістю з боку
деструктивних релігійних організацій, продукуючи у релігійній свідомості
порушення діалектичної єдності життя і смерті, що веде до трансформації
ціннісних засад буття індивіда, його втрати контролю над своїм власним «Я»,
розчинення у віртуальному світі.
Світоглядне опанування належним рівнем інформаційної культури
віртуальних релігійних комунікацій на індивідуальному, груповому та
соціальному рівнях, створення можливостей отримання неупередженої
релігійної інформації, збереження свободи не лише власних поглядів і
переконань, але й переконань представників інших релігій, виступає
необхідною складовою гарантованості права на інформацію та створює
додаткові можливості для формування ключових засад релігійної духовності.
Формування інформаційної культури представників релігійних громад
сприятиме актуалізації моральної складової релігійних доктрин, а наявність
спеціальної інформаційної підготовки у використанні засобів віртуальної
реальності може виступити ефективним регулятором суспільних відносин,
формуючи засади особистісної моральності.
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SOME THOUGHTS ON HISTORIC DEVELOPMENT
OF LINGUISTIC PHILOSOPHY
One of the distinctive features of intellectual philosophical and linguistic
culture of the 20th century is development and growing influence of analytic
philosophy. Analytical philosophy is not a designation of a philosophical school
(as, for example, Neo-Kantianism); it is not either a designation of a philosophic
conception in the centre of which is the method of analysis. Rather, analytic
philosophy should be understood as a certain style of philosophical thinking.
Using, defining and describing the concept “analytic philosophy”, we consider it
in the broad sense, as a peculiar technique of philosophic analysis when great and
basic attention is paid to the utmost instantiation while specifying this or that
problem, the detailed critical investigation of the basic concepts and categories,
the substantiation of methodology and theory of logic conclusion, experience and
language. Analytic philosophy has never had a single definition, but it cannot be
considered a “philosophy without a position”. On the contrary, analysts very
much appreciate the pluralism of opinions about what is actually “analytic
philosophy” or “analytical method”.
Analytic philosophy is now regarded as the dominant philosophical tradition
in the English-speaking countries, and this trend in philosophy is spreading
increasingly in the rest of the world. Very often analytic philosophy is regarded as
a kind of philosophy in which analysis plays a central and basic role. But, as it is
well-known, analysis has been part of philosophy (and not only philosophy, but
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any other science) since the times of Ancient Greece and Ancient Rome. Analytic
philosophy is also very often mistakenly opposed to some types of “continental”
philosophy (this name only misleads scientists and scholars). In our opinion, the
best way to realise analytic philosophy is from the historical point of view.
Analytic philosophy originates in the works of Gottlob Frege (1848–1925),
Bertrand Russell (1872–1970), G.E. Moore (1873–1958), and Ludwig
Wittgenstein (1889–1951). There are two main strands in early analytic
philosophy: 1) Frege’s analysis of number statements and Russell’s theory of
descriptions; 2) Moore’s concern with analysing ethics and epistemology.
L. Wittgenstein synthesized these two strands in the “Tractatus” (1921). In short,
according to Frege’s and Russell’s conception analysis is rephrasing the
problematic statements into correct logic forms. As to Moore’s theory, it can be
considered as decomposition of complex concepts into their constituent parts or
concepts, the so-called clarification – “the more clearly distinct the questions are
distinguished, the better is our chance of answering [them] correctly” (1903; 27).
His later work is devoted to paying detailed attention to the subtle distinctions of
ordinary language in order to solve some philosophical puzzles (Moore, 1959:
chapter 7).
Concerning L. Wittgenstein’s ideas, in particular in his “Tractatus” (1921),
he shares Moore’s view that ordinary language is organised in perfect logical
order and it does not need any “correcting”. The aim of analysis is to uncover the
necessary presuppositions of our using and understanding ordinary language. On
Wittgenstein’s view, the logic of our language requires the necessary existence of
simple objects, but later he rejects this view.
During the 1930s, however, metaphysical analysis began to be much critised,
the ideas of logic atomism were thought unsupportable. At that time
L. Wittgenstein gave up Frege’s idea on the logic of ordinary language, but he
went on exploring the logic or the grammar of our concepts. The 1930s is the
period of heated discussion of the supporters of Russell’s and Wittgenstein’s
approaches to language, the supporters of philosophy of logic analysis and
linguistic philosophy. During the 1930s – 1970s the analysts were gradually
giving up epistemological realism and moving to the position of linguistic
idealism. During this period a whole generation of philosophers, particularly those
dominant in Oxford (Gilbert Ryle (1900–1976), J.L. Austin (1911–1960), Paul
Grice (1913–1988), R.M. Hare (1919–2002), and Peter Strawson (1919–2006)),
appeared.
However, in the 1970s started the so-called decay of linguistic philosophy.
Since that time, almost all the English philosophers have come to the idea of
peaceful coexistence of philosophical systems, which are based on various
linguistic and logical structures.
Thus, we have come to the point of considering the basic notions of
linguistic philosophy: ordinary language, practical thinking, analysis of word
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usage, knowledge-how. After analysing the literature on linguistic philosophy,
first of all, it should be underlined the importance of Wittgenstein’s input in
analytic philosophy, it also should be noted, that the problems of his theory
substantially altered the idea of experience, language and the analytical method.
Historically, Wittgenstein defined the basic problem of analytic philosophy of the
1930s – 1980s – the problem of language. For sure, there are some drawbacks in
his theory, and the main one is dualism of the logic and linguistic approaches on
analysing language. Unlike Wittgenstein, the “Wittgensteinians” developed his
offered method of analysing ordinary language exclusively in a “linguistic” spirit,
reducing the language of logic, metaphysics and science to the forms of ordinary
language and actively involving the methods of philology.
Gilbert Ryle’s theory is deduced as a key system of linguistic philosophy as a
whole. Despite the fact that Ryle is inferior in importance and influence to
Wittgenstein, his methodological theories are most typical for ordinary language
philosophy. G. Ryle connects the proof of the priority of ordinary language with a
refutation of its rational origin. Proving the existence of special “reasonable”
actions of consciousness and their ontological priority in relation to “intellectual”
actions, Ryle notes that consciousness is secondary to language and is formed in
it. According to Ryle, knowledge is of a linguistic, practical nature and is defined
as “knowledge-how”. Ryle pays much attention to analysing direct knowledge,
having developed in this area the second most important theory after the theory of
common sense by Moore. Ryle’s achievement is involving not only the scientific
problems, but also the problems of psychology, sociology, artistic creativity in
analytical philosophy. Of particular interest is the analysis of the fiction text,
illustrating ordinary language and the child’s consciousness (Ryle’s reflections on
Winnie-the-Pooh speech). In linguistic dispositionalism, put forward by Ryle,
language captures not internal states of consciousness, but dispositions
(tendencies): behaviour, habits, customs, intentions, etc. This theory, despite all
its controversy, had a great influence on forming naturalistic theories of the
analysis of consciousness at the end of the 20th century.
The odious nature of the system of Ryle leads to the fact that the real leader
of linguistic dispositionalism was more moderate J. Austin, who could get on with
the majority of the analysts of his time. Unlike Ryle, Austin was better able to
combine the ideas of linguistic philosophy with Moore’s integrated standards of
analytical style. Austin discovers the law of the impossibility of determining the
meaning of a word (expression) outside the linguistic context, as well as the law
of the existence of the goal of using the expression in language (constants,
performatives, verdicts, etc.). The ordinary language analysis is reduced to a
constant refinement of typical ways of using meaningful nuances of words. But
the grammatical criteria, in spite of their primacy, are not strict for the analyst and
cannot be suitable for the language of philosophy. Austin’s discovery of the cases
in which ordinary language “breaks down” and requires clarification, dealt a
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significant critical blow to the “infallibility” of ordinary language, and to a large
extent determined the criticism and destruction of linguistic philosophy as a
school.
G.P. Baker, P.M. Hacker, S. Hampshire, R.M. Hare, R. Kempson,
S.A. Kripke, S. Soames, W.V.O. Quine, P. Winch, J. Wisdom and some others
made a great contribution to analytic philosophy, having formed linguistic
idealism as the main principle of post-war analytic thought. According to
linguistic idealism, the whole content of consciousness can only be expressed
through language; consequently, the analysis of consciousness and the world is
reduced to the analysis of language. Linguistic philosophy, thus, is at the forefront
of the anti-realistic movement of the 1960s – 1980s. The above mentioned
scholars, in particular G.P. Baker and P.M. Hacker, consider language games are
autonomous and ontologically self-sufficient. Particularly significant is their
discussion with the American logic, S.A. Kripke concerning these games and
rules of language. Unlike Kripke, Baker and Hacker view the rules as necessary
and inherent in language. They are linguistic conventions that determine the
appropriate actions. This practical aspect of language is not taken into account, in
their opinion, by Kripke, who reduces the analysis of language to a formal
description of the rules. In this connection, there is no truth “outside” the rules;
the rules are autonomous. Thus, the fundamental impossibility of reducing the
rules of language to the laws of logic is proved. This theory of Baker and Hacker
largely determines postmodern interpretation of language in modern thought.
Linguistic philosophy is one of the largest schools in analytic philosophy.
The issues and ideas touched upon by linguistic philosophy are of great
importance and relevance nowadays. These issues and ideas are infinitely diverse
in modern thought. And the main problem, which needs investigating and
analysing is the problem which makes even more interesting the idea of the
reasons for its establishment and the trends in its development – the problem of
the foundations of this philosophy, which in itself becomes possible only within
the framework of such philosophy, for this is the problem of the problem – the
problem of language.
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НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА В УМОВАХ
КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В епоху культурної глобалізації актуальними постають питання
пов’язані із процесом трансформації етнокультурних цінностей на теренах
національних держав. Перетворення в духовній культурі явища досить
складні та суперечливі і, відповідно, потребують дослідницьких розвідок, з
тим аби визначати крос-культурні особливості в розвитку міжкультурних
комунікацій доби глобалізації.
Розглядаючи питання міжкультурної взаємодії в умовах культурної
глобалізації виникає питання щодо становлення безконфліктного,
полікультурного суспільства. В цьому відношенні культурне розмаїття
засноване на засадах толерантності сприймаємо як шлях до подолання різного
роду фундаменталізмів, коли: «Космополітизація виступає протиотрутою
проти фундаменталізму (етнічної, релігійної чи націоналістичної орієнтації),
що, як відомо, процвітає в умовах бідності, нерозвиненості й територіальної
ексклюзивності» [1, с.148]. З утворенням культурного розмаїття, держава
набуває космополітичних рис стаючи при цьому багатонаціональною.
Розвиток космополітичної держави не завжди означає втрату корінними
мешканцями їх духовно-культурної спадщини, оскільки її можливо зберегти
та примножувати на майбутнє, перебуваючи при цьому в єдиному
соціокультурному середовищі із представниками інших етнічних спільнот.
Подібний культурно-історичний поступ національних держав реалізується,
зокрема, на прикладі Західної цивілізації, де в більшості своїй притаманна
мультикультурна політика в розвитку духовно-культурного простору. Така
ситуація, сприяє формуванню відповідного космополітичного світогляду,
коли індивід опинившись в ситуації міжкультурної комунікації, плекає
запит щодо толерантних взаємин із людьми котрі сповідують інакші
етнокультурні цінності. Так здатна формуватися традиція міжкультурних
діалогів на основі культурної толерантності. Інша справа, що сьогодні цей
процес є досить непростим, і тому збереження окремої, локальної етнічної
культури поряд з іншими етнічними культурами, розглядається нами не як
довершений факт, а як перспектива, котра на наш погляд є бажаною в
процесі становлення духовно-культурного простору космополітичної
держави. Як правило: «На шлях до космополітичної держави, ступають там,
де демократія і права людини є вищими за автократію та націоналізм і тому
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точиться боротьба за визнання та розв’язання проблем людей іншої
культури, де наново узгоджуються і поєднуються загальні і приватні права
більшостей і меншин» [1, с.144.] Свідченням цього є складний шлях, що
проходять країни Західної Європи в реалізації мультикультурного проекту.
Самобутня духовна культура на прикладі релігії, мови, традицій, звичаїв,
національного менталітету має пройти тривалий поступ, перш ніж держави,
що глобалізуються набуватимуть все більших ознак космополітизації. Отже,
сьогодні не йдеться про швидку перспективу становлення культурного
розмаїття в межах окремо взятої національної держави: «Має бути
очевидним, що за теперішньої доби шансів для подолання націй і
націоналізму аж надто замало. Посилань на могутній транснаціональний
вплив нових економічних, політичних і культурних сил, що діють сьогодні, і
на різні глобальні взаємозалежності, безперечно створювані ними, просто не
досить» [2, с.182]. Проте, національні держави, прагнучі розбудови
стабільних, соціокультурних систем, мають розробляти певну державну
політику у відношенні непростих процесів культурної глобалізації, аби не
лишитись осторонь глобалізації як об’єктивного світового розвитку.
Таким чином, космополітична держава зароджується в умовах розвитку
процесу культурної глобалізації та на засадах мультикультурних практик. У
такий спосіб певна сукупність етнічних спільнот утворюють мультикультурне
середовище в межах політико-географічної території тієї чи іншої держави.
Культурна толерантність є однією із основних складових розвитку політики
мультикультуралізму та утворення космополітичної держави зокрема.
Подібне сприяє становленню рівноцінності між етнічними спільнотами в
контексті їх міжкультурної взаємодії, як це реалізовано на прикладі держав
Нового світу таких як Австралія, Канада та ін. Мультикультурний сценарій є
можливо не ідеальним, але оптимальним шляхом розвитку культурногодуховного середовища новітньої держави епохи глобалізації.
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ЭТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР СВОБОДЫ ВОЛИ:
НИЦШЕ И БЕРДЯЕВ
Целью данной работы является осмысление проблемы этического
вектора свободы воли посредством сравнительного анализа философских
систем Фридриха Ницше и Николая Бердяева.
Ницшеанская мысль – пожалуй, наиболее радикальный вызов
традиционной системе нравственных ценностей. Практически в каждой
своей работе Ницше подвергает резкой (иногда уничижающей) критике
сложившиеся в истории этической мысли артикуляции проблемы добра и
зла. По его мнению, традиционная «генеалогия морали», несмотря на то, что
служит основанием для торжества системы ценностей, «…каковой до сих
пор гордился высший человек как своего рода преимуществом человека
вообще» [4, с.418], зиждется на неверных изначальных установках. Однако
для того, чтобы разобраться в сути данных вопросов, необходима новая
модель мысли, могущая оценивать хорошее и дурное с метауровня («по ту
сторону добра и зла»), а также способная на это новая генерация философов,
появление которой предвидит немецкий мыслитель. Почему? Да потому,
что, как пишет Н.В. Шелковая (комментируя афоризм немецкого мыслителя
«Нет вовсе моральных феноменов, есть только моральное истолкование
феноменов…» [5, с.299]), сама жизнь – «… вне человеком придуманной
морали, по ту строну добра и зла» [6, с.80]. Пребывая в прежней парадигме,
человек волей-неволей продолжает барахтаться в культуре, ознаменованной
моралью борьбы добра и зла, – в культуре, по Ницше, рабской.
Каков он – этот метауровень? И кто способен обозревать сущее с этой
позиции? Профиль такого наблюдателя выявляется в абсолютизированной
свободе воли, причем Ницше придает этой потенции исключительную
интенциированность – от повелевающего к подчиняемому. В таком случае
максимальное усилие, вырывающее волю из «ежовых рукавиц»
необходимости и закрепощенности, автоматически компенсирует это
изъятие новыми связями подчинения: если я свободен, то некто должен
подчиняться [5, с.257]. Свободная воля в таком контексте становится волей
к власти, ведь в противном случае, будучи лишенной возможности
порабощать, она будет вечно ущербной, оскопленной. Субъектом
абсолютной свободной воли выступает грядущий сверхчеловек, в котором
качество воли к власти, выступающее как неистощимая витальная стихия,
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сила, сопутствующая жизни, выражено в наивысшей мере. Заявленная метапозиция позволяет критически отнестись к традициям стремления к благу.
Очевидно, что параллельно обостряется критичность в отношении
порицания зла.
Итак, Фридрих Ницше радикально отходит от историко-этической
традиции (точнее – ее воспитательной компоненты) настоятельно
рекомендовать устремление свободы человеческой воли в русло добра. Для
него вопрос о векторах «во благо» или «во зло» несущественен. Окидывая
взором вечные людские блуждания и поиски с высоты «той стороны», где
они видятся уже мышиной возней, он требует от человека волевого усилия,
исходя из самой сущности воления, а сущность эта – интенция к власти.
Однако ницшеанский этический нигилизм не мог не найти достойного
ответа. И таковым ответом выступило учение Н.А. Бердяева. Отметим при
этом, что в свое время Львом Шестовым в трактате «Вячеслав
Великолепный» (1916 г.) было изыскано – как бы это парадоксально ни
звучало – «таинственное родство» книг Ницше и Бердяева («Антихриста» и
«Смысла творчества» соответственно), их общая экзистенциалистская
глубина смыслов, что подробно рассмотрено в статье Н.К. Бонецкой [3]. Тем
не менее, мы считаем необходимым представить эти учения как в
определенном отношении противопоставленные друг другу.
Русский философ противится рассмотрению воли как воли к власти, а
также выдвижению того единственного ее вектора – от господина к рабу –
который утверждает Ницше. По мнению Бердяева, ницшеанская дуада
«господин-раб» ни в коей мере не вскроет оснований истинной свободы.
Глубинный анализ и господствующего, и подчиняющегося сознания
свидетельствует об их общей рабской природе. Мыслитель полагает, что
анализ проблемы в предложенном контексте позволяет выявить не два, а три
варианта человеческого явления миру: «господин», «раб» и «свободный»
[1]. Первые два состояния и не существуют, и не мыслимы друг без друга.
Они взаимодополняют, коррелируют друг друга: господствование
невозможно без раболепствования и наоборот. Третье же состояние
сознания, обособленное от первых двух, является автономным и
самодостаточным. «Если сознание господина, – пишет Бердяев, – есть
сознание существования другого для себя, то сознание раба есть
существование себя для другого. Сознание же свободного есть сознание
существования каждого для себя, но при свободном выходе из себя к
другому и ко всем» [1]. Единственный путь разрыва порочной рекурсивной
петли «господин-раб» – это возвращение человеку его духовной природы,
отчужденной некогда от него экономическими, социальными, политическими
системами. Только в таком случае возможно обретение статуса свободного.
Бердяев призывает не к господствованию, а к освобождению. И путь
Христа – есть величайший пример пути истинно, абсолютно свободного.
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«Христос – свободный, – пишет философ, – самый свободный из сынов
человеческих, Он свободен от мира, Он связывает лишь любовью. Христос
говорил как власть имеющий, но он не имел воли к власти и не был
господином» [1]. Явление Абсолютного Человека есть шанс спасения,
восхождения, данный падшему человечеству: «Искупитель и Спаситель
мира расколдовывает и расковывает необходимость. Он – Освободитель. Без
Христа-Освободителя мир навеки веков остался бы заколдованным в
необходимости и детерминизм навеки был бы прав» [2, с.375]. Христос
является абсолютным источником истинной свободы, ее обязательным
условием.
Таким образом, если в ницшеанстве «новые скрижали» устанавливаются
на обломках традиционных человеческих ценностей, и абсолютизированная
свобода воли сверхчеловека воцаряется на том престоле, который испокон
веков занимала Воля Божья, то Бердяев все возвращает на свои места. В его
модели свобода человека перестает быть зарвавшейся самозванкой
(оставаясь абсолютной!) посредством того, что вновь обретает этически
выверенный вектор. Именно будучи устремляемой и питаемой
Божественной Сущностью, она, не теряя своей бездонности, реализуется во
благо.
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ЗМІНА ЦІННІСНИХ МОДУСІВ ЛЮДИНИ
У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ – «ПЕРЕВТІЛЕННЯ»
У ІНШЕ ЗА МОТИВАМИ ФР. КАФКИ ТА ФР. НІЦШЕ
Антропологічний поворот у філософії з першої чверті XX століття лише
поглибив зміст давньої тези щодо суперечливості природи людини та
невідворотних змін звичних та не незвичних форм її реалізації у створеному
нею самою суперечливому світі, що уможливило існування дослідницького
інтересу у проектах людини: «Homo ludens» – людина «граюча» Гейзінги,
людина-майстерова (ділова) “Homo faber» О. Фріша, воююча людина – “Homo
militant’’, “Homo interneticus” – людина, яка «живе у мережі» та інші.
Суперечка щодо Універсуму чи Мультиверсуму світу, в якому перебуває
людство, рештою привела до визнання того, що у новому столітті та
тисячолітті ми знайшли себе у багатозначному технологічному,
інформаційному, віртуальному скоріш за все, мультиверсумному просторі, де
людина виявила нові ціннісні модуси свого життєвого світу.
Методологічно важливою є думка-ствердження Фр. Ніцше, що сучасна
йому (нам також) людина є перехідним етапом від тварини до зверх людини,
при цьому він обурювався «одомашнюванням» тварини-людини, тобто
забуттям її бунтарсько-дикої природи [1, 24]. Ми будемо мати на увазі це при
врахуванні нових ціннісних модусів «віртуальної людини», прирученої
соціальними мережами до стереотипної, вірніше керованої поведінки.
Вчені дослідники із творчої лабораторії Мелітопольського Педагогічного
Університету виявили множинність модусів людини, які не тільки
доповнюють один одне, але і радикальним чином змінюються [2].
Магістральний шлях змін позначено як появу «людини віртуальної», яка не
тільки «живе» у соціальних мережах, а подеколи й помирає (маємо на увазі
смерть школяра Китаю, який провів за комп’ютером більше 27 годин).
Здійснимо невеличкий екскурс у співставлення ціннісних характеристик
людини як родової істоти, хоча постмодерна та екзистенційна філософія
наголошують лише на індивідуально-неповторних рисах.
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«Хомо фабер» позначало цінність людина майстрової, тобто тієї, що
опанувала предметно-інструментальний світ, поставила знаряддя на службу
своїм недосконалим фізичним здобуткам сили та спритності, тому її
досягнення почали перевищувати природні можливості. У віртуальному світі
відтепер поціновуються не технічні здобутки та опредмечення власних
духовних утворень, а майстерна поведінка у виборі алгоритмів при слідуванні
вимог даних соціальних мереж, а отже первісна цінність змінена на користь
предметно не охоплюваній вмілості використання стандартних комп’ютерних
технологій.
«Хомо сапієнс» відзначено у новітніх археологічних розвідках як вид
людиноподібних істот, який заступив місце неандертальців у Європі,
завдячуючи більш високим розумовим та адаптивним можливостям.
Розумність людини як ціннісна позиція веде початок з творів Платона
«Держава», «Закони» та «Діалогів», бо традиція, закладена у Стародавніх Індії
та Китаю, наголошувала на моральних чеснотах та навіть «пустоті»
свідомості.
Конфуцій так вчив характеризувати міністра Цзивеня, який тричі займав
посаду та звільнявся: «Це була чиста людина, це була чесна людина», а щодо
Цзичаня, що той був «благоговійний та благо схильний» [3, с.46-47].
Розум у часи Просвітництва та добу Модерну означав принципово
недосяжну для інших істот цінність. Потрібні наукові розвідки щодо впливу
«Інтернет» ресурсів на удосконалення розумових потенцій людини, однак
можна твердо заявити щодо включення «віртуальної людини» і широке чи
навіть безмежне інформаційне поле. Наголошується на важливості
критичного, рефлексивно-аналітичного мислення у виборі інформації,
переповненої
«не правд» (вислів Г.Ф. Гегеля), фейкових новин,
пустопорожніх висловлювань, повідомлень, зникаючих через декілька годин
(тобто, знов-таки за Гегелем «не розумних»).
Ще один ціннісний модус людини був образно висловлений Йоганом
Гейзінгою «Хомо люденс» - «людина граюча». Здатність до гри визнавалась
дослідниками як один із важливих показників розвитку творчих здібностей,
однак ця гра, визнана і Фр. Ніцше, стосувалась самих небезпечних форм, де
вони існують як агона, боротьба, зрештою війна.
Ігровий простір «віртуальної людини» став обширним, різноманітним,
головне - притягуючи увагу претензією на стратегічне мислення у боротьбі.
Він замінив матеріальну та духовну реальність, як писав С. Лем у романі
«Магелланова хмара», на примірні малюнки, утвореними мільйонами
різнокольорових крапок на екранах. Проте у реальному житті лише поступово
зріє бунт проти такої підміни, тоді як у віртуальному просторі цей протест
виражається у ілюзорному схваленні «лайками» чи такими ж «не
подобається».
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Насамкінець ми вкажемо, що образи перевтілення людей у Фр. Ніцше та
Фр. Кафки взяті нами для того, щоб вказати на парадоксальну зміну
ціннісного світу людини, небезпека якої ще не стала очевидною, вона лише
здається неймовірною. У останнього в оповіданні «Перевтілення» за життя
людина перетворюється у величезного жука, в романі «Процес» помирає як
собака – як казали критики «все літературно створено, але нічого не
видумано» [4, с.13].
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THE PROBLEM OF HUMAN DEVELOPMENT
IN ORTHODOX ANTHROPOLOGY
One of the elements of the humanity modern crisis, referred to as “global”, is
a crisis of ideas about a person in general and about a perfect person in particular.
Today, the spiritual situation is directly related to the concept of a person as well
as ideas about the meaning and role of traditions. The rejection of universal values
constrains the horizons of person’s thoughts, while abending the tradition leads to
the loss of the person’s sense of integrity. The modern world absolutes this
breakdown of the person and asserts it as inevitable and given, as some sort of an
attribute of human nature. It is no coincidence that philosophical trends,
emphasizing the refusal of individuality, freedom and independence of the person,
the individual search for values and orientations, appeared. It is evident that the
interest in the issue of a perfect person is logical and reasonable.
The research on the problem of a person involves, first of all, reference to the
works of such representatives of philosophical anthropology as E. Agazzi,
A. Gehlen, H. Plessner, A. Portman, H.P. Rickman, M. Scheler, R. Zaner, etc.
These authors discussed such issues as human nature, its origin, role in the world,
and relation with the animal world. Another focus in addressing the issue of a
person can be noticed in the research of religious anthropologists: M. Buber,
H.E. Hengstenberg, O. Derisi, L. Ferrer, etc. Representatives of this school are
34

more focused on the issues of the true nature of a person, the relationship between
people, the relationship between God and person, as well as other existential
issues.
As for theological sources analyzing the issue of a person, today, the
actualization of theological work is mainly in the field of history, cultural studies
or social philosophy: V. Bibikhin, B. Emelyanov, L. Krishtaleva, V. Lisovy,
N. Muskhelishvili. Insufficient incorporation of theological material into
philosophy is associated with a number of features of the Orthodox theology
itself.
Christian intuitions about human nature once revolutionized the minds of
many people. The ideas of equality of all before God, principled community of
people, uniqueness and value of each person, possibility of internal change,
possibility of personal communication with God, love of God to human, love as
the ground for human relationships, and a number of other ideas of the Christian
religion not only radically changed pagan ideas about a person, but also became a
basis for both Western and Eastern European cultures. Mentality of the Western
and Eastern European people is based on these ideas, and they are even the norms
of life.
Given the above, it is important to consider religious ideas about a person.
Religion always uses such concept as “absolute values” and acts as a field of
operation of these values. Current world actively encourages us to comprehend
these religious positions in addition to purely secular ones. The importance of
comprehension of the religious concept of a person was emphasized by
M. Scheler, the founder of philosophical anthropology [1]. In his opinion, it is
important to combine philosophical, scientific (natural), and religious scopes of
ideas about a person, with that allowing to develop a holistic concept. All forms
of existence are associated with the human existence, and, thus, the study on
human is the study of all things. Therefore, the issue of a person goes up to the
ontological level.
The issue of a person has always been and remains the key for Orthodoxy as
well. A person (human) is not only a creature, but also a mystery of the world,
which is comprehended by him/her spiritually. A person contains not only the
world order, but also God, due to his/her God-alikeness. It should be emphasized
that such approach is specific to anthropology in the Orthodox religion, with
anthropology becoming not only the center, but also the beginning of any process
of cognition.
The issue of a person should include several levels of research. First, it is
necessary to start with the interconnectedness of generic and individual in a
person, actualizing his/her individuality. Secondly, one should take into account
the peculiarities of the human life process. Finally, one should realize the
multidimensionality of a person.
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In the Western European anthropology, every person is a certain set of
contradictions, and his/her essence cannot be fully comprehended in every
discrete moment. A person is defined by the spirit, and he/she is the point of
contact between life and spirit. The spirit makes person’s life eccentric, and the
person strives to escape this eccentricity. Meanwhile, the Orthodox anthropology
places a person on the verge of two worlds, with it being the person to
interconnect these worlds, while belonging to eternal life. The person (human) is
the only hope of the entire created world for being released from decay. The
purpose of the evolution of the whole world order is to unite the entire created
world in God. Unlike the “spirit” in the Western philosophical anthropology, such
ideal foundation of the world has ethical aspects. As for the depth and acuteness
of the issues of human existence contradiction and duality of the essence of
existence, the Orthodox and Western anthropologies are close to each other, with
both clearly presenting fragmentation of human existence in the world. However,
while the Western theology perceives such fragmentation as given from the
beginning, Orthodoxy insist that it was a result of the fall.
In order to imagine a person as a holistic creature, it is necessary to see it in
the perspective of eternity. This idea existed in the Western anthropology as well,
but it was not sufficiently developed. A connection between “here-and-now”
(temporary existence) and “nowhere-never” (eternity) appears. “Here-and-now”
of a person is built considering “nowhere-never”, while the person’s position in
“nowhere-never" is determined by the result of particular “here-and-now”. In such
a way, the idea of death becomes the main issue in anthropology. From the point
of view of the Orthodox religion, death breaks the dual nature of a person, with it
being the end of individual biological existence, but not spiritual one. The duality
of nature is a generic feature of a person. Another universal feature of a person is
his/her personality. Personality distinguishes a person from an animal and makes
a person unique. In connection with the notion of “personality”, the term “soul” is
used. Soul, as such, is not identical to spirit or personality. In the Orthodox and
Western anthropology, soul is perceived as inner existence of the personality, as
an essence that feels and experiences.
To develop knowledge about a person, his/her relation to faith, religion, law,
culture, etc., philosophy should address both the external world of objects and the
internal life of the person. These different from each other, but united in their
rootedness sources will provide the knowledge about a person and relatively
constant, invariant and specific historical foundations and manifestations of
his/her “nature” and spirituality.
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АКСІОСФЕРА ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ:
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
Економіка та економічна культура суспільства є взаємообумовлюючими
явищами, що пов’язані між собою за допомогою суб’єктів економічної
діяльності, де остання виступає практичним віддзеркаленням економічної
свідомості індивідів. Тому прогресивна зміна економічної культури
суспільства в цілому, передбачає в першу чергу підвищення її рівня в кожного
індивіда та формування адекватного наявній економічній ситуації образу
«економічної людини».
В контексті пріоритетності аксіологічної складової економічної культури
людини, під час пошуку шляхів її формування, в першу чергу слід звернутися
до питання виникнення ціннісних орієнтацій особистості. Необхідно
акцентувати, що цінності, зокрема культурно-економічні, певною мірою
виступають результатом нашого власного досвіду виходячи з якого ми
здійснюємо оцінку, вибудовуємо ієрархію, переоцінюємо та навіть девальвуємо
застарілі цінності. Д. Дьюї наголошує, що певні уподобання можуть набути
статусу цінностей, якщо людина звертає на них увагу, так би мовити здатна
оцінити свої бажання [5]. Таким чином, певне явище може перетворитись з
ціннісної можливості у ціннісну дійсність лише в процесі самопізнання людини.
Слід зазначити, що процес формування аксіосфери економічної культури
особистості набуває більш активної форми під впливом зовнішніх чинників,
якими виступають, по-перше, адекватні інституційні умови – політична
стабільність суспільства, іноваційність управлінських структур та їх
переорієнтація на підтримку ринкових відносин, наявність відповідної
правової регуляції, що здатна гарантувати безпеку нової економічної
діяльності, по-друге, запровадження ефективної системи економічного
просвітництва населення, що повинна виконувати освітницьку, виховну та
ідеологічну функції. Найбільш вагомими складовими просвітницької системи,
як сукупності каналів трансляції знання, що здатне змінити ціннісні орієнтації
індивіда та підвищити рівень його економічної культури, виступають інститут
освіти, інститут сім’ї та засоби масової комунікації, конститутивна роль серед
яких відводиться саме інституту освіти – 71,8 %, на відміну від інших – 59,8 %
та 36,8 % відповідно [4, с.213].
Звертаючись до питання змісту освітянської діяльності, у світлі
досліджуваної проблеми, необхідно відмітити, що перед сучасними
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освітянами постає надскладне завдання – змінити наявну ціннісну орієнтацію
молоді, валоризувати такі духовні домінанти, як відповідальність та
справедливість, сприяти процесу переорієнтації студентства з життєвої
парадигми «бути, щоб мати», яка займає превалююче місце у свідомості
сучасного студентства [4, с.102], на «мати, щоб бути», в межах якої
«володіння» має лише інструментальний зміст по відношенню до «буття», що
виступає термінальною цінністю. Крім того, корегування потребує й уявлення
молоді про економічний успіх, що ототожнюється в першу чергу з
економічними показниками (31,4 %) – наявністю «великого рахунку в банку»,
«власного бізнесу», «нерухомості, що приносить прибуток». Психологічні –
«цікаве коло спілкування», «життя у внутрішній злагоді з собою та
оточуючими», «задоволеність від володіння отриманими благами» та
інтегральні – «відсутність почуття нереалізованості, непотрібності» показники
при цьому, на думку студентства, не грають значною ролі в житті успішної
людини – 16,3 % та 9,1 % відповідно [3, с.200-201], що, на нашу думку, не
відповідає дійсності і може призвести у підсумку до породження у людини
стану екзистенційного вакууму в певні періоди її життя, для яких є
характерним пошук сенсоутворюючих основ власного існування.
Слід зазначити, що найбільш плідною формою валоризації – підвищення
цінності – об’єкту, що виступає ціллю цього процесу є діалог між суб’єктами,
що беруть участь в його оцінці. Так, більшість представників сучасного
економічного дискурсу, зокрема А. Кламер [1], наголошують, що під час
викладання економічної науки треба уникати зайвої теоретизації та
переходити до діалогу, що значною мірою містить у собі валоризацію та
спонукає студентів, до цінування предмета обговорення. Необхідною умовою
ефективності цього процесу є вміле координування з боку ініціатора, яким в
академічному середовище переважно виступає викладач.
Найбільший потенціал, у цьому контексті, має філософія, завдяки
діалогічному характеру якої, у ході суб’єкт-суб’єктних взаємодій, в яких
знаходяться історичне минуле та людина, що прагне його осмислити
відбувається засвоєння морального досвіду, з’являється можливість для
вільного вибору актуальних для особистості цінностей, що виступають
основою народження її власної духовності, як свідчення унікальності цього
акту творення. Крім того, результатом занурення у глибини філософського
знання, де людина отримує імпульс до критичного сприйняття реальності, яка
не відповідає її власним моральним ідеалам, стає конструювання у свідомості
суб’єкта уявного образу світу, що являє собою сферу панування моральноетичних цінностей, справедливого та гідного життя. У ході філософствування
особистість набуває навичок скептичного ставлення до соціальних реалій,
формує культуру сумніву, прагнення не зупинятись на тому, що вже
досягнуто на шляху до реалізації інтелектуальної утопії, цільовою складовою
якої є морально досконалий всесвіт [2, с.198].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE DOCS ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Преподаватели иностранных языков находятся в непрерывном поиске
современных и действенных способов обучения, соответственно становится
популярным использование инновационных интернет технологий,
позволяющих студентам окунуться в языковое пространство более
интенсивно, чем классическая среда обучения в аудитории. Рассмотрим
варианты применения программы Google Docs в процессе обучения
иностранным языкам и действенность использования этой системы.
Программа Google Docs, которая становится все более популярной
среди преподавателей и их студентов, является бесплатной. Она доступна с
помощью сети интернет вне зависимости от местопребывания
пользователей или гаджетов. Программа включает в себя текстовый
редактор, электронные таблицы и редактор презентаций, что по сути
является комбинацией Microsoft Word, Excel и PowerPoint в режиме онлайн.
Обучающиеся и их наставники могут применять эти инструменты как
единое пространство для совместной работы над заданиями, программами,
презентациями, проч. Больше нет необходимости загружать и скачивать
файлы несколько раз или отправлять файлы по электронной почте туда и
обратно. Кроме того, у пользователей нет необходимости беспокоиться об
использовании различного программного обеспечения в учебном заведении
и дома, так как загрузка программного обеспечения не требуется.
Информация сохраняется на сервере Google и является доступной через
интернет с помощью любого веб браузера. Открыв доступ к файлам другим
пользователям, все могут в удобное для себя время просматривать их или
вносить в них правки в зависимости от полученного разрешения. При
создании файла ему сразу же присваивается уникальный электронный адрес,
который можно использовать для получения доступа к этому файлу.
Вот несколько вариантов применения Google Docs для упрощения и
повышения эффективности учебного процесса:
– Работа над коллективными заданиями. Обучающиеся имеют
возможность работать над заданием сообща и делиться им с
преподавателем, который может увидеть, кто и какую информацию
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напечатал. Обучающиеся и преподаватели имеют возможность вносить
исправления в документ одновременно или в разное время. Преподаватель
может вносить правки, используя разные цвета для выделения ошибок в
зависимости от их вида. Личные файлы можно опубликовать в сети и любой
человек сможет их просмотреть. Google Docs является таким образом
онлайн доской.
– Общая папка. Вместо того, чтобы распечатывать задания для всей
группы, можно сделать общую папку и сохранить там файлы, доступные
лишь для просмотра.
– Хранилище. Вместо того, чтобы пересылать документы по
электронной почте или помещать их на съемные устройства, можно
работать с ними на Google Docs, с возможностью доступа к ним из любого
места.
– Брейнсторминг. Программа пригодна для совместного брейнсторминга –
можно учесть каждую новую идею и пообщаться участникам онлайн.
– Личное пространство обучения. Программа Google Docs отлично
подходит для личного пространства обучения или создания портфолио.
– Многоязычная проверка правописания, встроенная в Google Docs
обеспечивает студентов проверкой правописания на используемом языке.
– Информационная доска. Предоставляя студентам доступ к документу,
можно его использовать как информационную доску для размещения
объявлений или публикации заданий. Можно опубликовать документ и
отправить ссылку на него родителям для ознакомления.
– Самооценка. Можно предлагать студентам заполнять формы с целью
оценивания своей работы после ее выполнения, что положительно влияет на
желание самообразовываться.
Google Docs постоянно развиваются, добавляют новые функции и
становятся более удобными и полезными для преподавания и обучения. Для
того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами Google Docs, нужно
лишь единожды создать аккаунт и лично протестировать все возможности
системы.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ НАД ФАХОВИМИ
ТЕКСТАМИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗВО
В контексті інтегрування України до Європейської спільноти постає
потреба у висококваліфікованих спеціалістах з економіки, обізнаних з її
глобалізованими викликами, і це – одне з головних завдань вищої школи,
визначених державною національною програмою "Освіта"[1, c.17]. Робота
над іноземномовним текстом з фаху є органічним компонентом підготовки
фахівця у закладі вищої освіти, оскільки майже всю необхідну інформацію
майбутній фахівець отримує з друкованих джерел чи з інтернету.
Досвід роботи показує, що основними перепонами у роботі над фаховим
текстом є те, що студенти, зазвичай, не розрізняють синтаксичні структури,
лексичні особливості, характерні для економічної літератури (синонімія,
полісемія, словотворчі структури) [2-5]. Іноді з причини недостатньої
попередньої іноземномовної підготовки майбутні фахівці не розуміють
змісту прочитаного, коли зустрічаються складні речення, звороти,
скорочення, складні часові форми, слова широкої наукової семантики,
характерні для стилю наукової прози і не властиві побутовому мовленню.
Часто студенти, особливо першокурсники, починаючи роботу над
текстом, виписують незнайомі терміни, зберігаючи не лише їх
послідовність, але й форму вживання в тексті, тобто особу і число дієслова,
ступінь порівняння прикметників та інше. Згодом за допомогою
термінологічного словника вони роблять переклад тексту слово в слово.
Така копітка, марудна робота не приносить бажаних результатів, оскільки
виписування слів для читання тексту з фаху, як правило, під час перекладу
веде до перекручення змісту прочитаного, не сприяє текстовій здогадці
студентів, не викликає у них пізнавального інтересу до прочитаного [6.
c.98]. Процес вивчення професійної субмови втрачає в такому випадку своє
виховне значення, і як результат – занижується мотивація.
Які ж можна запропонувати шляхи виходу із такої типової ситуації, тобто
шляхи оптимізації роботи над фаховим текстом? По-перше, на нашу думку,
щоб прищепити студентам навики читання і розуміння літератури з
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економічного фаху, необхідно, аби студенти засвоїли певний необхідний
мінімум економічної термінології. Це засвоєння має передувати роботі з
текстом. Такому методу попередньої термінологічної підготовки буде сприяти
певний рівень досвіду орієнтування в граматичних структурах тексту.
По-друге. У доборі граматичного матеріалу важливо приділити увагу
граматичним явищам, котрі особливо продуктивні в мові фахового тексту [7. c
36]. Це особові і безособові речення, складнопідрядні речення, складні
синтаксичні конструкції, що становлять єдині синтаксичні комплекси,
пасивний стан, різноманітні звороти. Ефективними засобами для засвоєння
граматичного матеріалу будуть: 1) автоматизація засвоєння певних структурних моделей; 2) граматичний аналіз; 3) переклад з рідної мови та зворотній.
По-третє, не слід забувати про лексичне наповнення фахового
матеріалу. У цьому виді роботи потрібно враховувати частотність
використання термінологічної лексики та фахової фразеології з тієї чи іншої
спеціальності [7-8]. Термінологічний мінімум бажано закріпити усними
тренувальними вправами. Крім того, доцільно, щоб студенти вели
термінологічні тезауруси, куди б записували не тільки терміни зі своєї
спеціальності, але й фіксували б абревіацію, неологізми, загальнонаукові
кліше, котрі є частотними у фаховому тексті.
Робота з прищеплення студентам навичок орієнтування в
іноземномовному фаховому тексті буде ефективною лише в тому випадку,
якщо вона здійснюється систематично і за певною конструктивною
системою. Складовою такої системи є вправи дотекстові та післятекстові
над професійно орієнтованим текстом. Визнаємо доцільним під час
інтерпретації тексту звернути увагу студентів на текстовий словотворчий
ланцюжок – ряд послідовних спільнокореневих найменувань певних
економічних реалій: banker, bank, banking, bankocraсy [bæn’kϧkrəsi]. Такий
текстовий аналіз дає можливість виділити смислові центри тексту для того,
щоб здобути максимум інформації з мінімальною затратою часу. Можна у
дотекстових вправах подати уже виділені найбільш характерні ланцюжки,
маркуючи цифрою кожного члена термінологічного ланцюжка номером
абзацу, в якому вживається цей термін. В подальшій роботі студентам
пропонується самостійно виписувати спільнокореневі терміни, формуючи з
них ланцюжки, а за їх допомогою відтворювати логічну схему тексту.
Щоб отримати текстову інформацію з поступовим її уточненням і
деталізацією (від простого до складного) можна виконувати вправи, які
сприяють розвитку вмінь виділяти основні думки, положення, факти,
конкретизувати основну інформацію. Послідовність таких вправ є
алгоритмом для анотування і реферування тексту. Крім того, у
передтекстові завдання можна включати і лексичні вправи (наприклад, на
слова з інтернаціональними коренями). Вони, на нашу думку, створять
опору для розуміння основної ідеї фахового тексту.
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Післятекстові лексичні вправи сприяють накопиченню перекладацького
досвіду та розширенню потенційного словника студента. Такі вправи мають
зреалізовувати принцип внутрішньо текстової наочності, яку можна
втілювати за допомогою графічної репрезентації змісту фахового тексту.
Таблиці, які відтворюють основні інформаційні вузли тексту і їх
взаємозв’язок, дають можливість студентові глибше збагнути зміст
прочитаного. Ряд інформаційно – комунікативних вправ ставить за мету
навчити студента складати наукові метатексти – реферати, анотації, тези.
Після кожного тексту доцільно виконати декілька завдань, спрямованих на
усунення лексико-граматичних труднощів, притаманних спеціальному
тексту. Стимулюють логічне мислення і підвищують мотивацію вправи на
контекстуальну здогадку, які містять елементи проблемного навчання.
Завершення роботи над текстом передбачає резюмуючу вправу на
узагальнення основного змісту фахового тексту.
Таким чином, через фаховий текст ми здійснюємо підготовку студентів
до самостійного читання різножанрової фахової літератури, втілюємо на
практиці поступовий перехід від вивчення іноземної мови як навчального
предмету до її практичного використання з професійною метою.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ВЗАЄМОВПЛИВ
МІСТА І ЛЮДИНИ У ТВОРЧОСТІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
Актуальність
дослідження
зумовлена
активним
розвитком
урбанізаційних процесів. Одна із причин нашого інтересу до обраної теми
пов’язана з тим, що сучасний етап розвитку суспільства й особистості
характеризується становленням останньої як людини духовної, тотожної
своїй культурі, нації, а отже особистості цілісної та стійкої. А місто як місце
буття людини завжди уособлювало осередок культури, зразок досконалої
організації суспільного ладу. Одним із синонімів до слова тотожність є
поняття ідентичності.
В історичній літературі це поняття використовується досить
спорадично, невідрефлексовано, начебто його сенс є сам собою зрозумілий.
Крім цього, майже відсутні праці, присвячені теоретичному аналізу поняття
«ідентичність». Серед праць українських науковців необхідно виділити
дослідження П. Гнатенко, В. Павленко [1]. Постає проблема визначення
місця данного поняття у творчості українського письменника
П. Загребельного, оскільки виникає потреба нової інтерпретації спадщини
класика української літератури ІІ половини ХХ століття.
Мета нашої розвідки полягає в дослідженні взаємовпливу міста та
людини, внутрішньої боротьби за цілісність особистості в урбанізованому
соціумі. Мотив міста, яке постає в усій багатоманітності, малодосліджений
феномен у творчості письменника, що й визначає актуальність статті.
У сучасних умовах взаємовплив міста та людини виявляється в
ототожненні останньої із оточенням навколо неї, у визначені цінностей.
Канадський науковець Ч. Тейлор дає таке визначення ідентичності:
«Ідентичність – це хто ми, звідки ми є. Власне це те підґрунтя, на якому
наші смаки та бажання, думки та прагнення набувають смислу» [5, с.36].
Підвищення інтересу до проблеми вивчення й аналізу цінностей завжди
відбувається в період духовних криз, ламання сформованої ціннісної
системи, пошуку нових культурних підвалин суспільства і орієнтацій
існування людини. В умовах культурної глобалізації особливо значущим є
осмислення того, що становить духовну сутність вітчизняної культури, її
цінність. Важливість питання полягає в тому, що вивчення специфіки
цінностей і норм сучасного українського суспільства необхідно підняти на
належний рівень відповідно до вимог сучасного життя [7].
Саме система духовних, зокрема моральних цінностей відіграє значну
роль в адаптації особистості в умовах соціокультурної трансформації
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суспільства, спрямовує, сприяє або перешкоджає подальшому розвитку
соціуму. Моральні цінності відповідають певному рівню розвитку
суспільства, відбивають аксіологічний аспект існуючої реальності. Без їх
вивчення аналіз сучасного стану та перспектив адаптації особистості в
умовах соціокультурної трансформації не уявляється можливим. Моральні
цінності забезпечують інтеграцію суспільства, допомагаючи індивідам
здійснювати соціально схвалюваний вибір своєї поведінки в життєво
значущих ситуаціях.
У ході історичного розвитку суспільства виникають специфічні
ідентичності. Термін «ідентичність» набуває великого поширення, головним
чином, завдяки роботам Е. Еріксона який, власне, і ввів цей термін у
науковий обіг, розглядав ідентичність як процес, зосереджений у сутності
людини і культури, до якої даний індивід належить [4, с.340]. Етимологія
слова «ідентичність» (від лат. identicus − однаковий, тотожний) поєднує в
собі два значення: перше − особистість, індивідуальність, справжність,
тобто тотожність особи самій собі; друге − крайня однаковість з кимсь [3,
с.290]. Якщо друге із запропонованих значень слова «ідентичність» вказує
на певну стабільність, незмінність у часі, то сенс першого концентрується на
збереженні самототожності індивідом, незважаючи на формальні зміни. Як
писав філософ Микола Бердяєв, «це і є таємниця особистості, незмінність у
змінюванні» [2, с.24]. Фактично ідентичність – це певна форма відповідності
людини і культури. Ідентичність − сприйнятий суб’єктом образ себе, який
виробляється в процесі взаємодії з оточуючим світом. Для П. Загребельного
найціннішою є людська особистість з її індивідуальністю, тому в центрі
його романів, як правило, лежить історія людської душі.
Роман «Південний комфорт» теж можна назвати історією однієї душі.
Твір належить до циклу, так званих, «київських романів». Події роману
розгортаються в Києві. У прозі письменника, особливо «київській», місто
присутнє на кожній сторінці як німий свідок історії народу й окремо взятої
особистості, з її болями та переживаннями. В урбаністичному аспекті місто,
яке має багатовікову історію, є носієм духовних цінностей і традицій,
забезпечує безперервний зв’язок часів, що сягає у вічність. Головний герой
роману, слідчий прокуратури Федір Твердохліб, «запекліший киянин», який
радів і пишався цим, для нього «Київ безконечний, пишний,
запаморочливий, таємний» [5, с.95]. Але у своїх щоденних клопотах Київ не
зауважує дрібних подій, котрі в житті цього великого міста можуть
полишити помітний слід. Він розслідує справу славетного вченого Костриці.
Справа була неприємна й бридка, бо коло її учасників належало до людей
привілейованих (доктора наук, професора), а Твердохліб був противник
привілеїв узагалі, бо вважав, що вони псують не тільки людей, а й суспільну
мораль. Після перших хвилин розмови професор зневажив Твердохліба, бо
якщо для першого «Люди б заплатили за надію всім золотом світу! Бо що
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може бути цінніше?» [5, с.43], то для другого «справедливість − річ така
реальна, що часто здається: міг би доторкнутися до неї рукою» [5, с.44].
Київ великий, а людина часто самотня. І на роботі, і вдома − суцільна
обумовленість, залежність, неволя.
Головний герой стикається із несправедливістю, неправдою, брудом,
які тиснуть на нього: «Чужі слова, чужі думки, чужа краса, а де своє, і що
своє, і коли, і кому?» [5, с.70]. Федір Твердохліб ідентифікує себе як людину
високих моральних цінностей. Дружина Мальвіна, для якої «...всі розумні
сліпі. Нічого не бачать, окрім свого розуму... окрім своєї голови, яка нікому
не потрібна» свариться з ним, докоряючи за те, що він ніколи не мав чим
похвалитися перед людьми: «Озирнися! Де ти живеш? Поглянь, як живуть
люди!.. Що ти маєш?.. Черевики зі стоптаними підборами?». На що Федір їй
відповідає: «Аби не стоптана совість» [5, с.147]. Кого сумління ніколи не
тьмарилося, він знав, що діє заради добра та справедливості і належить до
людей добрих, бо справедливі завжди добрі. Твердохліб жив у такій
нестерпній реальності, щодня дотикаючись до болю й зла, що душа його вже
не витримувала. Автор показує як важко жити порядній людині в оселі, де
розбиваються не тіла, а душі, де в пошуках істини доводиться висловлювати
незгоду з самим собою, де невидимее роздвоєння душі не карається
законами суспільства, а мовчазно заохочується.
Автор подає Федора Твердохліба як кращого представника нації, який
намагається не просто жити в міському просторі, а й опанувати його
таємниці.
Київ − «багатошарове» місто перемішаних цивілізаційних культурних
пластів, своєрідний багатокультурний сплав слідів, фрагментів, які
прозирають, елементів, які можна «вигребти» з-під новоявлених
напластувань. П. Загребельний вводить у тканину роману описи ознак
старого міста з історичними довідками про них: «Археологи знайшли на
схилах Старокиївської гори фундаменти князівського палацу, в якому,
цілком можливо, жив сам Кий» [5, с.118]. Або слова професора ОльжичаПредславського про гору Дитинку і про свій рід: «У мене своя теорія
зародження Києва. Я вважаю, що він починався не на Старокиївській горі і
не на Замковій, а тут, на Дитинці... Цілком можливо, що мої пращури
поховані саме тут, на Дитинці. Можливо, я щойно хрупостів їхніми
кісточками» [5, с.117-118].
Великою проблемою було і є протистояння старого і нового міста, коли
внаслідок урбанізації простежується значний приріст міського населення,
особливо столичного. Нові мешканці Києва − це в основному невлаштована
частина населення, яка потребує життєвого простору − нових робочих місць,
появи нових спальних районів. Це негативно впливає на міську культуру,
веде до переорієнтації цінностей. Зрозуміло, що культурний простір міста не
може бути сталим, він реагує на зміни в суспільстві. П. Загребельний на
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сторінках роману проводить думку про те, як важливо, щоб такі зміни
впроваджувались продумано, вдало, відповідно до потреб суспільства і без
скандальних руйнувань історичних пам'яток чи значних перебудов.
У художньому творі образ міста-палімпсеста формується автором з
окремих деталей, іноді через вуста його героїв, через авторські роздуми:
«Київ. Безладне місто, над яким витають тисячоліття. Безладне і прекрасне,
місто князів, святих подвижників, грабіжників, пройдисвітів, веселих душ,
задумливих геніїв» [5, с.104]. Автор роздумує над багатьма фактами
української історії, проводячи паралелі «з сучасністю, аналізуючи наслідки
історичних подій. «Хто запалив Поділ у 1780 році і що згоріло в тому вогні?
Бібліотеки Могили, Інокентія Гізеля, може, й ота славетна бібліотека
Ярослава Мудрого, яку марно шукаємо вже мало не тисячу років? ...А Київ
горів усю свою історію. Як не вороги, то самі кияни. Велич межувала з
нікчемністю, пишні храми з мазанками» [5, с.104-105]. Історія і сучасність у
свідомості письменника не розвиваються, не ізолюються одна від одної, а
поєднуються нерозривним зв'язком, взаємоперегукуючись, пояснюючи
минуле, сучасне і прозираючи у майбутнє» [6, с.115]. Вулиці Києва дихають
історією, в авторських відступах простежується занепокоєння недбалим
ставленням до історичних пам'яток: «Його рідне місто. Осередки пам'яті,
мов давно висохлі озера, загачені річечки, ...зриті пагорби з реліктових глин,
знесені будівлі, знищені цілі епохи і народжені епохи нові в кварталах,
масивах, викликаних потребою і... модою» [5, с.24]. Бездарні архітектурні
проекти безповоротно змінюють Київ: «Хто міг так проектувати і навіщо?
Найдорожче в Києві − простір. Позбавити місто його розкиданості,
нестримності простору однаково, що закувати людську душу в кайдани
непотрібних обмежень і безглуздих заборон. Втрачені краєвиди те саме, що і
втрачені людські душі» [5, с.125]. Київ для його жителів − не лише місце
проживання, а й великий культурно- історичний центр. Архітектурні
пам'ятки, що несуть дух різних епох – це обличчя Києва, його душа, якій
немає ціни. Великий злочин творять нікчемні архітектори, впроваджуючи в
життя свої безглузді, але прибуткові проекти. Владою керує не здоровий
глузд, а фінансова прибутковість, іноді навіть просто байдужість.
Влучно висловлюється герой твору Професор Панасович, сказавши:
«Як часто находить на нас ота чиновна байдужість... Ось тоді й настає
вседозволеність і не контрольованість, страшне збайдужіння проникає в усі
душі. Пересит, байдужість, холод душі і серця. Загроза для всього світу.
Кріогенність. Була алієнація, була фрустація, тепер якась мовби жаб’ячість
чи зміїність. При такій байдужості можливі найбільші лиха, злочини, а
людство й не зворухнеться» [5, с.261]. Мiсто сприймається як місце робота й
мешкання, більшість городян не використовують можливостей міста
повною мірою, не знають його історії, пам'яток, не беруть участі в
культурному житті, не збагачують «зміст» нового Києва. Скільки важливих
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істин залишаються поза свідомістю і яку культурну спадщину втрачено або
недооцінено. Для нього Київ цінний не лише як історичний центр, він − усе
його життя. Як талановитий архітектор він розуміє потреби сучасного
мегаполісу, де загострюється житлова проблема, а економічна
інфраструктура стає домінуючою: «Професор умів гармонійно поєднувати
свої захоплення історією з вимогою щоденності, відвойовуючи антики, він
учив своїх студентів гнати цілими кілометрами безликі малометражки для
задоволення невпинно зростаючих потреб» [4, с.263]. Але все ж він
намагається боротися за старий Київ. В умовах урбанізованого способу
життя, що ускладнюється затяжною економічною кризою та прискореним
темпом життя, проблеми пам'яті, духовності, краси відсуваються на задній
план. Для середньостатистичної людини місто обмежується районом
проживання та роботи й асоціюється з обов'язковими атрибутами
успішності, мобільності, престижу.
Для приїжджого Київ − спосіб заробити гроші, тимчасове місце
проживання, постійне відчуття напруженості, самотності і залежності.
Такий спосіб життя не сприяє становленню індивіда, як всебічно розвиненої
особистості, яка б брала участь у культурному житті міста, збагачувала його
традиції, формувала прошарок нової інтелігенції.
Питання ідентичності є доволі актуальним у сучасному науковогуманітарному дискурсі. Індивіди і спільноти в хаосі й тотальності
глобалізаційних процесів активізують пошук власного індивідуального «Я».
Вагомим базовим чинником у цьому процесі формування власної
ідентичності виступає усвідомлення себе справжнім громадянином. Жодне
суспільство не зможе повноцінно функціонувати, якщо людина втратить
почуття ідентичності з соціумом, народом, з історією свого народу.
П. Загребельний майстерно зображує внутрішню боротьбу, душевні
переживання, які відбуваються у світосприйнятті героя та роль міста в цих
процесах становлення себе як цілісної особистості.
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Україна, м. Старобільськ
ЧАСОВО-ПРОСТОРОВИЙ ЕКСКУРС У ПОЕТИЧНОМУ
ПОТРАКТУВАННІ ІВАНА НИЗОВОГО
Із погляду життєвих реалій сьогодення аксіологічного значення набуває
реконструкція історичної пам’яті як запоруки етнічного ренесансу народу.
Український поет, письменник, публіцист та громадський діяч Іван Низовий
у своїх творах, зокрема ліричних, стає на захист національної ідентичності
українського народу.
Мета роботи полягає в розгляді часового та просторового екскурсу в
козацьку добу в ліриці І. Низового. Зокрема предметом дослідження обрано
топоніми історичного значення, використані митцем у поетичних текстах.
Екскурс, згідно з «Літературознавчою енциклопедією» Ю. Коваліва, –
це «відхід від головної сюжетної лінії, теми задля з’ясування побічних
питань…» [1, с.320]. Аналізуючи в художній формі соціально-політичну
картину життя в Україні впродовж свого творчого шляху, І. Низовий часто
вдається до алюзій на суспільно-історичні події минулого, національно
важливі географічні об’єкти та історично значимі населені пункти.
Поет
використовує
багатство
літературно-художніх
образів
національного значення:
– образ Запорозької Січі – колиски українського козацтва: «Бо голос
праведної Січі / В брехливім світі не пощез. / Бо правда все ж перемагає, /
Що б не казали вороги... / Славута славно так гойдає / Свої козацькі береги!»
(«Я разом з вами, разом з вами…») [15, с.18]; «Що собі мудруєш, /
Безжурний, / Легковажний чоловіче? / – З одної Січі / До другої Січі... / Хіба
ж не бачиш / І чуток не чуєш?! / Чого шукаєш – / Дулю а чи дульку? / Всі
твої Січі / Нищено по двічі... / – А я на незнищенній, / Вічній Січі / Шукаю
прапрапрадідову / Люльку!» («Куди мандруєш…») [6, с.12]; «Я ж упертий
такий степовий українець / Застовпив свої межі – ніякий ординець / Не
спроможеться знову спалить мої Січі – / Я пересічно-січений здужчав
удвічі!» («Я виціджую з себе хохла по краплині…») [4, с.61]; «Зруйновану
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Січ поминаймо не всує – / До неї з повагою ставився Маркс, / І слово Сірка
повнокровно пульсує / У серці і в пам’яті кожного з нас» («„Козацькому
роду нема переводу…”») [10, с.6]; «…Той не вартий і гроша, / хто на Січ не
поспіша / й спить байдуже… / Крізь сторіч дрімучу ніч, / добре знаю, / що
пора мені: / на Січ / вирушаю…» («Тиха водо, не біда…») [8, с.26]; «В сивій
пам’яті Січ жила й живе. / Кошовий вогонь досі не прочах, / Не поблідла
кров на чужих мечах, / Бо козацька кров зовсім не така, / Як у рекрута, як у
мамлюка» («В сивій пам’яті») [12, с.22]; «Мертві мають / Перевагу, певна
річ, / Над живими – / Спочивають / В мирній тиші Русь і Січ, / Не воюють,
не вбивають – / Стережуть зорю сторіч» («Мертві сплять…») [14, с.14];
– образ Батурина (та зокрема Батуринської трагедії) і Чигирина –
гетьманських столиць протягом не одного десятка років: «Батурин спить. /
Гетьманський Чигирин / Ледь-ледь розплющив очі несвідомі. / Ще холодно
в ненашім ріднім домі. / Ще ярі не яріють / І в судомі, / В содомі сніжнім
наш озимий клин. / Батурин спить… / Дрімає Чигирин… / Іще Дніпро
флотилій не гойда / Попід Черкасами і Кодаками, / І ми лиш хвалимося
козаками,/ Забувши, що давно вже байстрюками / Звемося…» («Батурин
спить…») [15, с.22]; «А може, ми не зовсім безнадійні, / Якщо Батурин ще
не відболів» («Терплячий наш народ…») [5, с.40]; «Тримай, козацтво,
високо знамена, / Освячені колись в Чигирині!» («Надійні сідла, пружняві
стремена…») [13, с.89]; «Батурин у риштованні – / потроху / старі гріхи
відмолює доба / відродження, / занедбану епоху / Мазепинську / поволі
розгріба» («Гетьманська столиця») [8, с.125];
– образ Хортиці – острову колишньої козацької слави: «Як тобі
зберегти і коріння, і крону, / І могилу Шевченка, і Хортицю сиву, / І колиску
дитячу, і мову співучу?» («То найбільші страждальці твої, Україно…») [12,
с.24]; «Лише дзвін мовчить – вирвано язик – / Там, де Хортиця, там, де
Чортомлик. / Сікачі неправд, ятагани кривд – / Та й прямісінько в
передсмертний крик, / Та в самісінький корінь-корінець, / Щоб однісінький
(та вірнісінький!) / Був усім кінець» («В сивій пам’яті») [12, с.22]; «Хортицю
прихоркали – / І плачемо, / Хоч нема вже плакати над чим: / Все
пересвинячено і втрачено / Без сліда, без видимих причин…» («Дніпровська
сага») [9, с.67];
– образ Дикого поля – батьківщини козацького лицарства: «Як глибоко в
історію сяга / Народу нашого коріння! / Причому ж Дике поле – не збагну?.. /
В степу, серед курганів посивілих, / Через століття відчуваю віддих /
Слов’янського
гіркого
полину…»
(«Слов’янськ,
Слов’яносербськ,
Слов’яногірськ…») [7, с.7]; «…предківська слава / по Дикому полю розвіяна –
/ прапранащадкам журитися – / не розжуритися / полечко…олечко…ечко… /
воно ж недалечко» («о Оріяно омріяна…») [11, с.3]; «Від Трипілля до
Білопілля / Біг мій пращур по дикополю, / Й процілинне цілюще зілля /
Йому вільну стелило долю» («Від Трипілля до Білопілля…») [4, с.65];
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– образ Дніпра-ріки – покровителя козацьких займищ: «А з химерної
думки-казки, / З незмілимих джерел Дніпра, / На півсвіту шаблями бряжчали,
/ На півсвіту й на цілий світ, / Із неволі братів виручали, / І сестер, і чужих
сиріт» («Прапрадіди») [2, с.16]; «Історія наша правдива і чиста, / Й вовік
незмілима, / Як води Дніпра» («„Козацькому роду нема переводу…”») [10,
с.6].
Отже, лірична спадщина І. Низового містить чимало ретроспектив.
Історичні та культурні алюзії митця спрямовані на боротьбу з дезаюванням
історичної та колективної пам’яті українського народу. Часовий та
просторовий екскурси у творчості автора покликані спонукати його
співгромадян до національного пробудження.
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СІЛЬСЬКА ПРИРОДА ЯК КАТАЛІЗАТОР ПРОЯВУ
ЛЮДСЬКИХ ЧЕСНОТ В ОПОВІДАННЯХ ДЛЯ ДІТЕЙ
ГРИГОРА ТЮТЮННИКА
Серед величезної творчої спадщини видатного митця-шістдесятника
Г. Тютюнника особливе місце займають його твори для дітей. Працюючи на
початку 70-х років у видавництві «Веселка», автор створює райдужно-світлі
оповідання для маленького покоління, домінантними мотивами яких є показ
людських чеснот: доброта, чесність, співчутливість, готовність прийти на
допомогу.
Оповідання «Лісова сторожка», «Однокрил», «Нічний злодій», «Як
спіймати розбишаку», «Додому, додому…» можна об’єднати у невеликий
цикл розповідей про діда Данила. Звичайно такий поділ є суто умовним,
хоча і виправданий, дивлячись на те, що в центрі чи на периферії подій цих
оповідань стоїть один персонаж – гуманістичний, здатний до емпатії (в
найвищих її проявах) дідусь. З вірою в любов та людське милосердя автор
пише ці дитячі оповідання, які прикладом старших у них людей чи навіть
тварин мали стати світлою базою гуманістичного начала в дитині.
«Найдорожчою темою, а отже, й ідеалом, для мене завжди були й
залишаються доброта, самовідданість і милосердя людської душі в
найрізноманітніших проявах» [1, с.5], – писав сам Г. Тютюнник.
Одним з головних дійових осіб у цьому циклі оповідань про діда
Данила, окрім нього самого, його тварини супутника є образ природи.
Зображенню природи автор приділяє значну увагу, що спричинено його
світлими спогадами з дитинства, майстерною творчою уявою та глибоким
відчуттям цієї природи, відчуттям себе як частки цієї природи. У своїх
письменницьких описах автор намагається якнайкраще передати імпресію
миттєвих вражень, спостережень, ретельно обрамлених письменницьким
пером із дотриманням однак усіх форм перцепції: візуального, аудіального,
ольфакторного, тактильного. Це дає змогу авторові досягти максимального
ефекту слова, напоєного ароматом, звуком і кольором.
Фрагментарні описи природи, розповідь про ставлення до неї самих
літературних персонажів, допомагають у розкритті не лише їхнього
середовища існування, а й духовного світу самих головних героїв. Дід
Данило Коряк – є людиною, глибоко прив’язаною, невіддільною від
53

природи. Щоліта дід Данило разом зі своїм чотирилапим другом Кузькою
вирушає до села, де на нього чекає фронтальна робота та духовний
відпочинок: «Там він має оберігати од усякої напасті цілий лан лісової
розсади: дрібненьких дубків, що недавно ще спали у жолудях, а весною
проклюнулися із землі двома-трьома листочками та й пішли в ріст, берізок,
в’язків, кленочків, осичок і приземкуватих пухнастих сосонок, схожих на
їжаків» [2, с.38].
Образ діда Данила в оповіданні «Лісова сторожка» максимально
наближений (при детальному прочитанні та зіставленні) з образом дядька
Лева з «Лісової пісні» Лесі Українки. Подібно до того, як міфологічна
істота – Водяник – приємно та з повагою озивався про дядька Лева та його
вклад у збереження природного багатства – вікового дуба, так само і збірний
образ лісу в оповіданні «Лісова сторожка» зустрічає діда Данила з
неменшою пошаною, як рідного батька: «Він зустрічає Данила, як тата:
гілля немовби одхиляється з-понад стежки, щоб він часом не вдряпнувся,
пеньки немовби одступають від неї, щоб він часом не спіткнувся» [2, с.40].
Гуманність, співчутливість старого яскраво виражені у його
односторонньому діалозі з псом та безпосередньо у його діях. Дід Данило
втілює в собі Всесвітню любов до природи та її творінь: він не лише
піклується про дерева, але й захищає братів менших від свого улюбленця
Кузьки, при цьому повчаючи його час від часу: не ганяти лелек, не чіпати
мишей: «Чого ти до них в’язнеш? Вони ж тебе не займають? Не займають.
От і нехай собі пасуться» [2, с.40], або ж «Ти не за своє діло не берися… Ти
ж не кицька» [2, с.42].
Більш виразно такі людські чесноти як доброта, піклування про іншого,
щедрість зображені в оповіданні «Однокрил», де головний герой разом зі
своєю собакою піклуються про скаліченого гайворона. Прикметним є
передача емпатії від людини до тварини, порівняно нижчої істоти в
еволюційній ланці. Поставившись до шкідника спочатку вороже, пес, за
прикладом свого хазяїна (той нагодував приблуду кашею з ложки), згодом
вкрай змінює свою позицію і навіть частково поступається своїм житлом.
Такі дружні стосунки трійці: дід – пес – гайворон, досить колоритно
показані у своєму розвитку протягом усього циклу оповідань про діда
Данила. Якщо спочатку це було співжиття в одній будці, то згодом воно
переростає у прагнення захистити один одного від ворогів вночі
(оповідання «Нічний злодій»). Коли на собаку Кузьку нападає вепр,
гайворон, не дивлячись на явну перевагу у вазі та силі вепра, кидається на
допомогу другові: «Той [вепр] на нього навіть не глянув, а, влучивши мить,
підкинув Кузьку писком угору так високо, що він полетів, як м’яч. Цього
Однокрил [гайворон] уже не стерпів – скочив вепрові на шию й з усієї сили
клюнув його поміж вуха…» [2, с.51].
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Вплітання опису природи в загальну канву оповідань: світлих, з
усеперемагаючим добром найпрозоріше постає в останньому оповіданні
циклу – «Додому, додому…». Саме в ньому для зображення теплих осінніх
барв автор уміло чергує світлі кольорові гами з яскравими експресивними
характеристиками, підсиленими використанням зменшено-пестливих слів:
«Так непомітно і літечко збігло. Сонце стало нижче ходити над землею, і
хоч було воно яскраве та веселеньке, вже не гріло, як раніше. На груші, що
ніби ще цвіла, жовтіли кругленькі пахучі гнилючки й осипалися додолу, а
деревцята на розсаднику підросли, уквітчалися густим листям…»[2, с.55].
Автор ніби таким описом хоче донести до реципієнта думку про вічний
взаємний зв’язок людини і природи. Звичайно, дід Данило прибув у
супроводі свого пса до лісу ранньої весни, коли природа лише прокидалася
від зимової сплячки, представлена вона при цьому ще в сірих тонах, а
повертався восени (на початку), коли природа вигравала яскравими барвами.
Однак, чи немає в таких описах прихованого змісту? Виходячи з тексту,
можна навіть припустити, що саме дід Данило «вніс життя» у цю сіру
місцину, своїм піклуванням вдосконалюючи та оживляючи її. А з огляду на
специфіку оповідань для дітей такі припущення є цілком виправдані.
Отже, творчість Г. Тютюнника, проілюстрована на прикладі його
оповідань для дітей, носить у собі глибоке авторське начало, вона
надзвичайно емоційна, розважливо оповідна з домішками ліризму й
комізму. Для ідейно-тематичного вістря оповідань велику роль відіграє
образ природи, що є одним із центральних. На фоні нього (зображення
сільської місцевості як прихистку людської душі), якнайповніше
розкриваються людські доблесті, носій яких прагне передати їх своїм братам
меншим. Такий взаємний доповнювальний вплив людини та довкілля є
ключовим фактором обопільного розвитку.
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відображається в усіх сферах життєдіяльності людини. Найбільше джерело
інформації – це медіапростір, тобто засоби масової інформації та
комунікації. Такий ресурс, безумовно, є великою перевагою для освітнього
розвитку та формування світогляду підростаючого покоління. Ще півторадва десятиліття тому здобуття будь-якої інформації, особливо специфічної,
супроводжувалося певними труднощами, оскільки було обмеженим та
важкодоступним. Сьогодні ми маємо вільний доступ до будь-якої
інформації, а також можливість одночасно перебувати на теренах різних
середовищ – культурних, історичних тощо.
Обсяг та зміст медіаресурсів майже безмежний. Таким чином, медіа
значно розширює рамки мислення, оскільки дає різні точки зору на
проблему. Це спонукає до порівняння, аналізу, тобто розвиває та активізує
пізнавальну активність, розумові процеси, розширює обізнаність та розвиває
творчу уяву дітей. Та, незважаючи на позитивні фактори, актуальною
проблемою є питання про те, який саме інформаційний контент споживають
наші підлітки (адже саме вони є найактивнішими користувачами Internetпростору) та якого впливу зазнають від цього процесу.
Негативний вплив медіа відзначає велика кількість дослідників:
психологи (Е. Кілбі), культурологи (А. Литвин), педагоги (І. Дичківська),
соціологи, спеціалісти у сфері інформації (М. Кастельс) та інші. Це як
фізіологічні проблеми (знерухомлення), так і психологічні (розлад уваги),
морально-етичні (переоцінка моральних цінностей) тощо.
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У даній роботі ми розглянемо роль медіа у процесі етико-естетичного
виховання підлітків, а також питання правильного орієнтування у
медіапросторі на прикладі мистецтва.
Як відомо, мистецтво поділяється на високе та масове. Масове
мистецтво – наприклад, кіно, мультиплікація, телепрограми, популярна
музика, відеокліпи – це першочерговий об’єкт уваги підлітків (звичайно,
після соцмереж та відеохостингів). Часто такі медіатексти (наприклад,
сучасні серіали, сіткоми) формують неправильні моральні цінності, а
спотворені образи мультиплікаційних персонажів негативно впливають на
естетичне сприйняття навколишнього світу та становлення естетичних
смаків. Найчастіше діти звертаються до мистецьких ресурсів у
медіасередовищі тільки за певних обставин – якщо ця інформація
представлена у цікавому, доступному форматі – наприклад, телешоу на
кшталт «Танці з зірками», «Голос країни» та ін.
Пріоритетним завданням естетичного виховання є залучення дітей до
світу високого (класичного) і народного мистецтва та формування потреби у
спілкуванні з ним. Для цього необхідно зацікавити дітей, запропонувати їм
знайомство з таким матеріалом, про який вони захочуть дізнатися більше,
прочитати більше інформації, переглянути відео або прослухати музику ще
раз, поділитися своїми знаннями про твір мистецтва з однолітками або
батьками, обговорити його.
Найвідоміші світові мистецькі галереї та музеї мають власні сайти, де
можна ознайомитися з їхніми фондами. Також можна відвідати он-лайн
екскурсію, познайомитися з матеріалами з історії мистецтва тощо.
Наймасштабніший проект – Google Art Project – на сьогодні підписав згоди
зі 151 музеєм з 40 країн, додав більше 50 000 творів мистецтва та переклав
платформу на 18 мов [1]. Завдяки цьому проекту можливість познайомитися
зі світом мистецтва має кожен користувач Internet.
До таких ресурсів звертаються у випадку підготовки домашнього
завдання (реферат, доповідь, презентація). Найчастіше інформацію беруть з
перших джерел, перших посилань, здебільшого – зі славнозвісної Вікіпедії. У
цьому випадку потрібно звертати увагу на достовірність інформації, яка не
завжди подається точно, неупереджено, без помилок, та вміти працювати з
великим масивом матеріалу. Тому велике значення має уміння правильно
віднайти, сприйняти, осмислити, проаналізувати інформацію та, як результат,
обрати необхідну. До 2020 року у ЗОШ працює проект з медіаосвіти, який
допомагає дітям різного віку орієнтуватися в інформаційному суспільстві. У
свою чергу, школи мистецтв опосередковано також долучаються до цього
процесу, оскільки ми використовуємо великий обсяг ресурсів з медіапростору: ознайомлення з кращими зразками архітектури, образотворчого
мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва; слухання музики; перегляд
відео синтетичних видів мистецтва (хореографія, театр, кіно).
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Часто учні цікавляться, де можна знайти та ще раз переглянути
представлений щойно матеріал, як називається точно фільм, уривок з якого
переглянули, на якому сайті можна додатково познайомитися з творчістю
митця тощо. І тут важливо допомогти, зорієнтувати, підказати, скоригувати
дії дитини у медіапросторі. Ресурси Internet містять настільки велику
кількість інформації, що серед неї буває важко вибрати головне. Деяка
інформація, на певному етапі становлення особистості, взагалі може бути
«зайвою» як у моральному, так і в естетичному сенсі.
Наприклад, знайомлячи аудиторію підліткового віку з творчістю
геніального Сальвадора Далі, представляємо такі його праці, як «Постійність
пам’яті», «Таємна вечеря», згадуємо його дизайнерську роботу (зокрема,
чупа-чупс), але коректно полишаємо осторонь деякі його епатажні витвори,
сюрреалістичні полотна, обтяжені психічною нестабільністю автора. Таким
чином вважаємо, що дозованість інформації – одне з перших правил
орієнтування у медіапросторі. І, якщо телебачення ще має обмеження в
ефірному часі, то у віртуальному просторі такого «фільтру» немає. Так
бажання переглянути відео хореографічного мистецтва, кіно або театральних
вистав можуть ввести в оману співзвучною назвою та спрямувати від
мистецьких зразків до примітивних, низькопробних відео тощо.
Часто в Інтернеті можна зіткнутися зі «спотвореними» шедеврами
високого мистецтва, наприклад, мемами. В інтернет-просторі велика
кількість мемів як карикатур, пародій класичного мистецтва. Наприклад,
«Мона Ліза» і «Таємна вечеря» великого Леонардо. Виникає питання: чи є у
цьому випадку самі меми мистецтвом? Можливо, якщо розглядати їх як
карикатуру, тобто різновид графіки. Але, на наш погляд, вивчати класичне
мистецтво у пародійному вигляді – це абсолютне викривлення його
сприйняття і, як наслідок, неправильне формування естетичного відношення
до дійсності.
Інтерактивні технології проникають і у мистецьку сферу. Все більше
розповсюджується цифрове мистецтво, з’являються медіахудожники.
Наприклад, високотехнологічна галерея у Сеулі пропонує спілкування з
картинами, що «ожили». Так персонажі картин перетворюються на
віртуальних героїв, з якими можуть спілкуватися відвідувачі.
Важливим фактором є те, що дітям цікаво не тільки споживати, а й
створювати свій власний медіапродукт, у такий спосіб залучаючись саме до
процесу створення цього медіапростору. Можна поширювати відеозаписи
своїх концертних виступів, театральних вистав, презентації творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, анімаційні роботи тощо.
Таким чином, мистецтво у медіапросторі здійснює позитивний етичний
та естетичний вплив на формування світосприймання дітей та відіграє
важливу роль у становленні гармонійної особистості. Але головним
фактором у цьому процесі є коректне використання медіаресурсів.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Глобалізація – одне з найбільш обговорюваних питань останніх
десятиліть щодо розвитку світу. Одними з перших звернулися до проблеми
глобалізації маркетолог Тед Левіт та соціолог Рональд Робертсон. В одній з
найвідоміших своїх праць «Globalization of Markets» (Глобалізація ринків)
Тед Левіт слушно зауважив, що майбутнє належить не транснаціональним, а
глобальним корпораціям, які можуть дозволити собі уніфікувати
пропозицію і не думати про різницю у смаках споживачів місцевих ринків
[1]. Р. Робертсон визначає глобалізацію, як стиснення світу і інтенсивне
усвідомлення його як цілого, а сутність глобалізації вбачає у наявності
глобального контексту в усіх ситуаціях та на усіх рівнях [2]. Сьогодні ми
говоримо про глобалізацію фінансової сфери, глобальну економіку,
глобальний ринок праці. Окрім того, глобалізаційний розвиток світу так чи
інакше пов’язаний з науково-технічним прогресом, який забезпечив не лише
економічне та соціальне зростання, а й фактично сформував світову
культуру.
У різних країнах і регіонах глобалізація проявляється по-різному, проте
одне залишається незмінним – вона торкається усіх аспектів життєдіяльності
сучасної людини, безпосередньо впливаючи на процес її формування.
Питання в тому, яким є цей вплив – позитивним чи негативним. Сучасна
людина живе у насиченому інформацією просторі, досягнення науки і
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техніки роблять цю інформацію доступною для абсолютно усіх, а бажання
знати й уміти якомога більше змушує молодих людей щодня «поглинати»
сотні мегабайт інформації. Сьогодні практично усі відкриття та досягнення
науковців різних галузей є доступними для кожного бажаючого про них
дізнатися. Поняття «кордони між державами» стає усе більш відносним.
Безперечно позитивною є можливість спілкуватися у будь-який час,
встановлювати та розвивати нові міжкультурні зв’язки не зважаючи на
відстань. Молоді люди уже не уявляють життя без «Viber», «Facebook»,
«Skype» чи «Instagram». Відбувається зближення людей, їхніх звичок,
звичаїв, традицій. Проте така зміна у відносинах між людьми може
приховувати й негативні риси. Не секрет, що величезну кількість інформації
в Інтернеті вважають інформаційним сміттям, віртуальний простір
виявляється не менш забрудненим, ніж реальні повітря, земля чи вода.
Проблема полягає у тому, як навчити підростаюче покоління «сортувати»
величезні потоки інформації, ефективно використовувати вікові надбання
людства та останні досягнення науки і техніки. Майбутнім поколінням ще
належить дізнатися, а чи не призведуть процеси глобалізації до уніфікації
народів, чи не позбавимося ми такого важливого для кожного
національного, унікального, неповторного? Чи не зникне самобутність
народу? Чи не загубиться у такому вирі подій особистість кожного?
Будучи таким суперечливим феноменом, глобалізація усе одно
залишається реалією сьогоднішнього світу, це об’єктивне явище, яке не
залежить від нашого бажання чи волі. Процес розвитку світових відносин
зупинити неможливо, але потрібно знайти такий шлях розвитку, який
допоможе уникнути універсалізації та стандартизації, а натомість призведе
до позитивних змін усього людства.
Література
1. Волкова Л. Теодор Левитт и его работы // http://m-arket.narod.ru/Abstract/
O_Levitt.html
2. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage,
1992.

60

Філософські, психологічні, історичні та організаційнометодичні питання навчально-виховного процесу
Золотарева И.Н.,
доцент, к.психол.н., доцент кафедры языковой подготовки,
педагогики и психологии Харьковского национального университета
городского хозяйства имени А.Н. Бекетова,
Пономарев А.С.,
ст. преподаватель кафедры гуманитарных наук Национального
фармацевтического университета,
Украина, г. Харьков
ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Роль личности преподавателя в образовательной деятельности довольно
широко отражается в современной психолого-педагогической литературе [13]. Исследователи отмечают, что в настоящее время преподаватель является
не только источником профессиональных знаний, но и личностью, которая
умеет заинтересовать, мотивировать студента, помочь ему в его
образовательной деятельности. В подобной ситуации непременно возникает
вопрос о том, как правильно организовать профессионально-педагогическую
и личностную функции преподавателя в общей системе современного
образовательного процесса. В условиях современных информационных
технологий общество нуждается в специалистах, обладающих достойными
человеческими качествами, имеющих активную жизненную позицию,
способных творчески решать профессиональные задачи. Значительную роль
при этом играет проектная культура преподавателя.
А.О. Кравцов определяет проектную культуру как «социальнопрогрессивную категорию творческой деятельности субъектов образовательного процесса во всех доступных им сферах бытия и сознания, которая
при этом выступает диалектическим единством опредмечивания (создание
ценностей, норм, знаковых систем) и распредмечивания (овладение
культурным наследием), направленным на преобразование богатств
человеческой истории во внутреннее богатство личности…» [3, с.325].
М.Н. Ахметова рассматривает проектную культуру преподавателя как
составную часть его общей профессиональной культуры, как «совокупность
проектных способов инновационного преобразования педагогической
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реальности на основе прогнозирования, планирования, конструирования и
моделирования образовательно-воспитательных явлений, процессов и
систем» [1, с.84]. Анализируя понятие проектной культуры, Т.А. Ашеров
подчеркивает, что последняя «...передбачає гармонійний розвиток як
проектних знань, умінь та навичок роботи в професійній сфері, так і
професійно важливих якостей, що характеризують особистісні якості
людини незалежно від фаху» [2, с.127].
Исследования показывают, что в современном образовательном
процессе значимость личностных свойств преподавателя на общем фоне его
профессиональных и «инструментальных» качеств существенно возрастает,
и это нашло свое отражение в понятии проектной культуры.
С целью оценки роли личности преподавателя в образовательном
процессе среди студентов старших курсов Харьковского национального
университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова кафедрой языковой
подготовки, педагогики и психологии было проведено анкетирование, один
из вопросов которого заключался в установлении иерархии основных
функций преподавателя в учебном процессе – информационной,
организационной и личностной. Полученные результаты показали
следующее: 45% студентов в качестве основной назвали личностную
функцию преподавателя, 40% – информационную, 15% – организационную.
Эти данные свидетельствуют о том, что оценочная, эмоциональноличностная составляющая преподавателя как субъекта образовательного
процесса играет ведущую роль.
Анализ современных исследований и непосредственный опыт
педагогической практики позволили нам сформулировать психологопедагогические составляющие проектной культуры преподавателя в
контексте его профессиональной деятельности. К ним мы прежде всего
относим общую культуру – систему устойчивых представлений о
преподавателе как о личности, которая включает культуру речи, поведение,
внешний вид. Особое значение имеет культура речи преподавателя – его
словарный запас, логическое построение высказываний, их эмоциональная
окраска. От общения с преподавателем должна оставаться не только голая
информация, но и соответствующее впечатление, поскольку эмоции, как
известно, стимулируют интеллектуальную деятельность.
Обязательной составляющей проектной культуры преподавателя
является высокий уровень его профессиональной подготовки – свободное
владение предметом. Только такой уровень может вызвать уважение
аудитории как к преподавателю, так и к его предмету.
Значительную роль играет также личная заинтересованность
преподавателя в результатах своего труда – не формальное озвучивание
текста, а демонстрация личностного отношения к учебному материалу, что
позволяет сформировать определенное впечатление как о преподавателе, так
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и о читаемой дисциплине. Личная заинтересованность включает постоянную
работу над повышением профессионального уровня. В ситуации широкой
доступности научной информации мнение преподавателя должно стать
основным критерием ее достоверности и научной обоснованности.
Одним из важнейших показателей проектной культуры преподавателя
является его общая психолого-педагогическая подготовка – практическая
способность успешно решать текущие педагогические задачи, быстро и
адекватно реагировать на изменение педагогической ситуации.
Интерес преподавателя к личности студента как будущего специалиста
также является компонентом проектной культуры. Преподаватель обязан
донести до студента, в чем значение читаемой дисциплины для его будущей
специальности, какие профессиональные теоретические и практические
задачи помогает решить данная дисциплина.
Проектная культура преподавателя предполагает учет индивидуальнопсихологических особенностей обучаемых. Многие студенты испытывают
значительные трудности в процессе освоения будущей профессии. Такая
ситуация часто складывается не только в силу нерадивости студента, но и
как результат неумения организовать свою образовательную деятельность, в
чем преподаватель может оказать существенную помощь. Дифференцированный подход к индивидуально-психологическим особенностям
студента позволяет решать теоретические и практические задачи
последовательно, по мере нарастания их сложности.
Одной из важнейших составляющих проектной культуры преподавателя
можно считать также сбалансированность отношений личности: с одной
стороны, доброжелательность преподавателя, с другой – его требовательность.
Результаты, полученные в ходе теоретического анализа и
практического изучения поставленной проблемы, позволяют сделать
следующий вывод: в век современных информационных технологий
проектная культура преподавателя представляет собой интегральную
составляющую профессионально-педагогической деятельности и является
одним из основных факторов успешности образовательного процесса.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДИДАКТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Нині все більше вчених відзначають назрілу потребу в фахівцях, які
ефективно впливають на суспільний розвиток та мають саме цілісну
підготовку – «з урахуванням не тільки спеціальної професійної освіти, а й
багатовимірного простору всіх форм соціальної компетентності» [16, с.6].
Підготовка фахівців такого класу і їхніх викладачів потребує педагогічних
досліджень [див. 12; 13], та з’ясування і вдосконалення дидактичної взаємодії
у вищій школі. Особливості такої взаємодії та сучасні підходи до неї
аналізуються в цій публікації.
Зазначимо, що в дидактичній взаємодії учасники виступають саме
суб'єктами, ті, хто навчаються, поводяться активно, проявляють ініціативу, не
обмежуються шаблоном, не діють за вказівкою. Не суб'єкт і об'єкт складають
дидактичну взаємодію вищої школи, а саме суб'єкт-суб'єктна спів-участь
викладача і студентів у ході навчання. Тим самим не всякий дидактичний
процес у ВНЗ є дидактичною взаємодією, є процеси з переважанням
дидактичного впливу на студентів. В публікації [13] ми розглянули виділені
сучасними дослідниками типи навчання у вищій школі й дійшли до висновку,
що серед низки авторів лише система Кондрашової Л. пропонує підходи саме
до дидактичної взаємодії у ВНЗ. Поняття «підхід» вона трактує як
спрямованість на ті чи інші аспекти пізнання майбутнього фахівця,
професійного становлення його особистості. Дана система включає:
особистісно-орієнтований
та
особистісно-діяльнісний,
змістовнопроцесуальний, задачний, діалогічний, імітаційно-ігровий та компетентніснокреативний [8, с.112-171]. Проаналізуємо цю класифікацію.
Особистісно-орієнтований підхід до дидактичної взаємодії розробляють,
наприклад, Пєхота О. [11], Подмазін С., Якушкіна Л. Вони пропонують
розділяти студентів за рівнем підготовленості і давати їм завдання різного
рівня складності. В цілому даний підхід методологічно спрямовує навчання на
особистість студента, розкриття в ньому того свого, особливого, що в ньому
приховано - його здібностей та творчого потенціалу. У цьому підході важливо
привести в дію механізм професійної самоосвіти і самовиховання, – суто
індивідуальний процес. Викладач ВНЗ тут виступає консультантом, активним
помічником, але студент має зосередити увагу на власних зусиллях. У
підсумку його «сюжетний» професійний рух результується у становленні
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індивідуальності студента і професійному зростанні, самоствердженні.
Вербицький А. і Ларіонова О. же розкрили кореляцію особистісного та
компетентнісного (орієнтованого на практику) підходів і показали не тільки їх
взаємосуперечливість, але і взає-модоповнення, можливість і доцільність їх
інтеграції на базі розвинутої психолого-педагогічної теорії [4]. Отже,
особистісна орієнтація в навчанні стає в особистісно-орієнтованому підході
засобом самореалізації професійного «Я» студента.
Задачний підхід до дидактичної взаємодії студентів і викладача у вузі
базується на дослідженнях Акімової А., Вовк Л., Кондрашової Л. [8],
Сластьоніна В. [14], Фрумкіна М. та ін. Сучасною наукою доведено, що
людина засвоює знання в тій мірі, в якій вона вирішує відповідні завдання,
пов'язані або з відкриттям знання, або з оперуванням його інформаційними
одиницями. Сластьонін В., визнаючи розвиваючі та виховні функції
навчальних завдань, пише: «Реалізуючись у всіх ланках навчального процесу,
інтелектуальні завдання розкривають і приводять в рух пізнавальні ресурси
студентів, формують у них дослідний стиль діяльності» [14, с.196].
Професійне становлення студента як фахівця здійснюється в ситуаціях, що
моделюють професійну працю, коли студенти стають перед необхідністю
вирішення професійних завдань.
Введення задач в навчальний процес має бути систематичним, поступовим і цілеспрямованим. Викладачеві потрібно забезпечити систему завдань,
що становлять певну проблему, для чого проструктурувати досліджуваний
матеріал у вигляді пізнавальної задачі і врахувати ступінь підготовленості
студентів до її вирішення, переходити від більш легких до більш важких
завдань. Даний підхід до навчання вводить в його зміст такі задачі, які
активізують розумові процеси студентів, закріплюють у них вміння оперувати
теоретичними знаннями в практичних ситуаціях, користуватися ними при
вирішенні навчальних задач, осмислювати і бачити їх застосовність до
професійної діяльності.
На ефективність задачного підходу в дидактичній взаємодії впливає
правильний вибір способів вирішення задач. Вони відомі різні: інструктивний –
виконання шаблонного порядку операцій; алгоритмічний – слідування
алгоритму для вирішення певного класу задач; концептуальний –
використання узагальнених правил вирішення завдань. Засвоюючи певні
поняття, теоретичні положення, запропоновані у вигляді розумової задачі,
студенти відчувають потребу в дії, а навчальна задача є одним з інструментів
перетворення нових знань в елемент практики. Отже, професійне становлення
студента як майбутнього фахівця здійснюється в ситуаціях, що моделюють
професійну працю, коли студенти стають перед необхідністю вирішення
професійних задач.
Імітаційно-ігровий підхід до дидактичної взаємодії студентів і
викладача ґрунтується на моделюванні імітаційно-ігрових ситуацій, які
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активізують не тільки інформаційну, але і процесуальну сторони навчання,
об'єднують в собі безпосередню участь студентів у діяльності професійної
спрямованості, і ігрові форми її реалізації. Його розробляють Байкова Л. [1],
Габрусевич С., Кондрашова Л. [8], Ельконін Д. [17], Вікторова Л., Комарова О.
[5] та ін. Гра є найважливішим засобом розвитку людини. Ельконін Д.
вважав, що в грі не тільки створюються інтелектуальні операції, але і
«формується самий механізм можливої зміни позиції і координації своєї
точки зору з іншими можливими точками зору» [17, с.141]. «Гра як
відображена модель поведінки, прояви та розвитку складних систем, що
самоорганізуються, включає в себе альтернативні сценарії різних процесів
життя. Але в будь-якій грі закладені «вільні» основи самовираження,
імпульси творчих ходів, виборів, переваг» [17, с.282].
У силу всього викладеного вище, гра корисна також у розвитку та
становленні студента як фахівця-професіонала. Адже, виконуючи різні ролі в
навмисно створених ситуаціях професійної спрямованості, ті, яких навчають,
заохочуються проявляти активність. Іще дія вибору в умовах навчання,
побудованого на імітаційно-ігровому підході, вимагає не тільки предметноспецифічних знань, а й уявлень студентів про свої сили, можливості і
здібності. Байкова Л. зазначає двоплановий характер гри. Учасники гри
виконують реальну діяльність, за допомогою реальних дій вирішують
поставлені нестандартні завдання. Але з іншого боку ці дії умовні: вони
відбуваються в штучно модельованих ситуаціях професійної спрямованості.
Поєднання реальності дій з умовністю програваємих ситуацій дає
розвиваючий ефект, знімає психологічну напругу, адаптує до професійної
діяльності і виконання трудових функцій [1, с.7].
Отже, імітаційно-ігровий підхід до навчання активізує взаємодію
студентів (адже грати – значить вступати в контакти з іншими) та їх
самореалізацію, в якій відбуваються самонаснага, самоперевірка,
самовизначення, самоствердження і самореабілітація. Гра у навчальному
процесі забезпечує студентам свободу дій, навіть у наслідувальні дії вона
вносить щось своє.
Великі можливості активізації мислення студентів містить діалогічний
підхід до вузівського навчання. Він протистоїть монологічному навчанню,
переважання якого призводить до неготовності випускників ВНЗ діяти в
практичних ситуаціях. Даний підхід до навчання реалізував Сократ в
питально-відповідному способі знаходження істини, бесідах і суперечках, які
вели «спонукаючий» (вчитель) і «визначаючий» (учень). Істина і знання не
передаються учневі в готовому однозначному вигляді, а «прояснюються» у
свідомості учасників діалогу. Завдання вчителя Сократ бачив у «наведенні»
співрозмовника (студента) на шлях розкриття змісту понять, усвідомлення
проблеми і шляхів її вирішення.
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У літературі діалог розглядають багатогранно: як спосіб пізнання,
знаходження істини (Сократ, Платон); спосіб самосвідомості та самопізнання
людини (Шлейєрмахер Ф.), засіб духовного єднання і просвітлення людей
(Ясперс К., Бубер М.). Бубер М. виділяє три сфери, що реалізують
генералізований діалогічний зв'язок між Я і Ти, всі вони скріплені єдиною
основою – взаємністю і обопільністю буття учасників [3, с.61]. На думку
Кагана М., «в діалозі кожне повідомлення (послання) розраховано на його
інтерпретацію співрозмовником і повернення в такому переломленому,
збагаченому, інтерпретованому вигляді для подальшої аналогічної обробки
іншим партнером і т. д.» [7, с.148]. Згідно Бахтіну М., діалог є розмовою
рівноправних особистостей. Найважливішою його рисою є рівноправне
ставлення особистостей одної до одної. Саме цей емоційно-вольовий зв'язок
(спрямованість) взаємного співбуття «Я» і «Іншого» відрізняє діалог від
інших форм навчання. Тільки в діалозі особистість знаходить своє розуміння,
яке переходить у взаєморозуміння [2, с.56]. Тим самим діалог дозволяє
проникнути у внутрішній світ особистості, врахувати одиничне, неповторне в
навчальному процесі, дати імпульс смислотворчості і авторству.
Основу діалогічного навчання складає заняття-діалог. Автори виділяють
такі його риси: наявність гіпотез, питань, проблем, які визначають позицію
учня; образи-питання розхитують стереотипні уявлення і створюють наочні
образи-протиріччя, парадокс, тобто стимулюють нестандартне мислення
студентів; образи-питання розвивають творчу уяву, вміння бачити в
звичайному явищі незвичайне; додержання рівності в думках, діях, рішеннях,
висновках викладача і студентів; актуальність навчальної проблеми і для
студента, і для викладача, що сприяє знаходженню студентами власного її
розв’язання [8, с.150].
Таким чином, діалогізація вузівського навчання позитивно впливає на
розвиток творчого мислення, пошукових умінь майбутніх фахівців.
Компетентнісно-креативний підхід до дидактичної взаємодії викладача і
студентів у ВНЗ створює умови, в яких у студентів формується сплав знань,
креативних дій і способів їх застосування для рішення професійних проблем у
зв'язку з оволодінням новими технологіями, методиками та видами
професійної діяльності. Цей підхід розробляють Вербицький А., Ларіонова О.
[4], Галиця І. [6], Куліненко Л. [9], Сучков В., Іванов В., Корчагін Є. [15] та ін.
Підготовка майбутніх фахівців має об'єднувати у своєму змісті два
аспекти: соціалізацію індивіда, саморозвиток його як суб'єкта діяльності і
становлення його професійної компетентності. Остання містить «інтегральну
характеристику особистості фахівця, що відображає рівень професійно
значущих знань, умінь, навичок і досвіду, достатніх для виконання ним
посадових функцій» і пов'язана з сучасною кваліфікаційною характеристикою
фахівця, в якій мова йде про його компетенції, креативність,
комунікабельність. Так, Сучков В. з співавторами справедливо поряд із
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знаннями і вміннями, достатніми для виконання випускником вузу
професійних функцій, до професійної компетентності відносять «знання і
вміння, які б забезпечували можливості: професійного зростання фахівця,
пов'язаного з підвищенням на посаді; зміни ... галузі промисловості; освоєння
нової техніки і технології виробництва при збереженні колишнього місця
роботи; результативної творчої діяльності; самостійного прийняття рішень у
виробничих ситуаціях; правильної оцінки своєї професійної діяльності в
системі виконання трудових обов'язків спільно з іншими людьми, взаємодії з
ними в процесі регулювання своєї і їх діяльності» [15, с.111]. Дослідники
навіть включають в компетентнісну модель, наприклад, інженерабудівельника, поряд з виробничо-технологічною, організаційно управлінською, проектно-конструкторською і науково-дослідною складовими наступні
ключові компетенції: професійні якості особистості; соціально-комунікативні
здібності та індивідуальні здібності, що результуються у самоврядуванні [15,
c.113-114].
Компетентнісно-креативний підхід не тільки переставляє акценти з
предметно-змістовного аспекту на компетенції майбутнього фахівця та
креативні здібності, а й передбачає зміну характеру навчання на користь
прояву інтуїції, імпровізації, прагнення і здатності до рефлексії,
прогнозування та передбачення. Тим самим майбутній фахівець опановує
умінням передбачати нові проблеми і завдання, способи виходу з проблемних
ситуацій, знаходити нестандартні засоби зняття суперечностей у практиці.
Відбувається становлення активної професійної позиції студентів та творчого
стилю діяльності [8, с.167].
Серед підходів до дидактичної взаємодії Кондрашової Л. є, крім уже
розглянутих, ще особистісно-діяльнісний і змістовно-процесуальний підходи.
Приділимо увагу їм. Особистісно-діяльнісний підхід, за Кондрашовою Л.,
«забезпечує організацію занять з урахуванням основних характеристик
особистості учня і специфіки професійної діяльності» [8, с.123], яка має
«одночасно вимагати і розвивати професійні якості, необхідні для успішного
здійснення професійної праці, ... студент повинен усвідомити мету, зміст і
своє ставлення до навчальної роботи» [8, с.122]. Тому остання пов'язана «з
формуванням позитивного ставлення студентів до навчання і до обраної
професії, стійких професійних інтересів і потреби творчо трудитися на
професійній ниві» [8, с.123].
Очевидно, що даний підхід примикає до особистісно-орієнтованого, а
також пропонує залучення майбутніх фахівців у їх професійну діяльність.
Сама ж його назва апелює до діяльності взагалі, у зв'язку з чим відзначимо,
що діяльнісний підхід - один з наріжних в педагогіці та соціальної філософії.
Він має детермінуюче значення, грає наскрізну роль, і обмежувати його
застосування ракурсом одного лише особистісного підходу некоректно. Як
було показано вище, опора і націленість на майбутню професійну діяльність
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виступає ключовим фактором всього дидактичного процесу. Залучення
майбутньої професійної діяльності не заперечується, а вітається, органічно
застосовується в особистісно-орієнтованому, задачному, диалогічному,
імітаційно-ігровому, а також компетентнісно-креативному підходах. Таким
чином, вважаємо, що в силу відсутності власного оригінального змісту окреме
виділення особистісно-діяльного підходу до дидактичного взаємодії є
неправомірним.
Змістовно-процесуальний підхід до навчання, як пише Кондрашова Л.,
«забезпечує взаємодію інформаційно-змістовної і процесуально-організаційної
сторін навчання» [8, с.134]. Він «покликаний об'єднати в собі предметний
зміст і види освітньої діяльності» [8, с.136], в ході його «знання не просто
заучуються і відтворюються, а студентами усвідомлюється їх процесуальна,
дієва сторона» [8, с.134]. Вчена визнає, що цей підхід «забезпечує вивчення
навчальної інформації не в готовому вигляді, а шляхом вирішення навчальних
проблем, виконання завдань» [8, с.133]. Реалізація ж змістовнопроцесуального підходу, за її словами, показує, що «підготовка студентів до
практичної діяльності не повинна замикатися або на предметній стороні, або
на розвитку професійних здібностей, або на оволодінні студентами
практичними уміннями. Лише взаємодія і взаємозумовленість усіх цих
аспектів забезпечить фахівцеві високий рівень професіоналізму» [8, с.135136]. На нашу думку, останнє з представлених положень є проявом
міждисциплінарного діяльнісного підходу і також одночасно дублює зміст
креативно-компетентнісного підходу, в попередній же цитаті явно виражений
задачний підхід, і тому окреме подання змістовно-процесуального підходу до
дидактичної взаємодії викладача і студентів у вищій школі також недоцільно.
Таким чином, в представлених вище викладках і міркуваннях
охарактеризована специфіка дидактичної взаємодії у вищій школі.
Проаналізовано запропоновані Кондрашовою Л. сім підходів до дидактичної
взаємодії у ВНЗ. Обґрунтовано і доведено, що п’ять із них повноцінно
реалізують дидактичну взаємодію у навчальному процесі вищої школи.
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к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
Україна, м. Переяслав-Хмельницький
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Однією з важливих проблем розвитку суспільства була і залишається
проблема вдосконалення освіти і виховання підростаючого покоління. Від
характеру та змісту соціального замовлення, яке виконує освіта в сфері
навчання та виховання людини, залежить майбутнє держави. Наше
суспільство не виняток, воно сьогодні замовляє, насамперед, гуманну
особистість, здатну до творчості, ініціативи, саморозвитку, самоосвіти.
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Актуальність зазначених завдань визначається у нормативно-правових
документах, які регламентують діяльність освітянської сфери: « Національна
стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. (2012), Закон України
«Про вищу освіту» (2014), проект Концепції розвитку освіти України на
період 2015-2025 років (2014), Закон України «Про освіту» (2017), Концепція
«Нова українська школа» (2016), Концепція розвитку педагогічної освіти
(2018) та ін.. Ці нормативні документи спрямовані на реалізацію інноваційної
політики в освіті, вміщують теоретичні положення щодо організації процесу
підготовки майбутніх учителів до гуманізації освітнього процесу.
Загальновідомо, що формування та розвиток гуманної дитини залежить
від учителя. Якщо майбутні вчителі усвідомлюють важливість завдання
формування в учнів ціннісного ставлення до навколишнього світу і самого
себе, то їх знання набувають ціннісного значення.
Аналіз останніх публікацій з проблеми дослідження показав, що в
системі головних ідеалів і цінностей світової прогресивної педагогіки
(Я.А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й.-Г. Песталоцці, Ф.А.-В. Дістервег,
М. Монтессорі, Р. Штайнер, С. Френе, Г.С. Сковорода, К.Д. Ушинський,
Х.Д. Алчевська, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін.)
центральною ланкою завжди була орієнтація на гуманістичну парадигму.
Сьогодні її актуальність зростає і у зв’язку з процесами реформування
вітчизняної освіти, у яких аксіологічний аспект відіграє значну роль. Освіта,
заснована на ідеях гуманізації, повинна, насамперед, інтегрувати весь
комплекс знань про людину, формуючи на основі цих знань цілісне
уявлення про себе як у дітей, так і у педагогів (І.Д. Бех, А.М. Бойко,
М.І. Боришевський, І.А. Зязюн, В.А. Киричок, А.О. Кияновський, Б.С. Кобзар,
М.Ю. Красовицький, В.В. Матіяш, І.К.Матюша, А.В. Сущенко, Т.І .Сущенко,
Н.Є. Щуркова та ін.).
На жаль, у сучасному шкільному житті мають місце випадки, які
підтверджують думку дослідника Н.Є. Щуркової про те, що ідея гуманізації
педагогічного процесу залишається хибною. Автор зазначає, що не знайдеться
жодного працівника школи, який би надумав виступити проти декларації
цінності людини і права її на повагу, але зізнаються, що за зачиненими
дверима пригнічується, ображається гідність дитини як людини, а учитель
мало схожий на найвищу цінність на землі [3, 20]. Свої спостереження
Н.Є. Щуркова пояснює невмінням з боку вчителя успішно організувати
гуманний педагогічний процес. Ці міркування названого науковця знайшли
відображення і в проведеному нами констатувальному експерименті серед
студентів випускних курсів. За результатами експерименту, лише 5,1%
студентів-випускників вважають, що оволоділи основними вміннями
здійснення гуманізації педагогічного процесу на високому рівні. За
самооцінкою 31,4% опитуваних володіють названими вміннями на
достатньому рівні. Частково володіє цими вміннями 47,2% студентів. Своє
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невміння щодо здійснення гуманізації педагогічного процесу в школі визнали
16,3% опитуваних студентів.
Аналіз сучасних педагогічних реалій як у теорії, так і на практиці
дозволяє стверджувати, що проблема підготовки майбутніх учителів до
гуманізації педагогічного процесу за змістом визначається суперечністю, яке
сьогодні існує між традиційною системою навчання учнів та новими
соціально-педагогічними умовами. Воно може бути вирішене за рахунок
внесення до підготовки майбутніх учителів таких знань, ядром яких є
гуманістичні педагогічні цінності та надання можливостей для практичного
оволодіння студентами вмінь успішного здійснення гуманного педагогічного
процесу в школі.
Технологічна підготовка майбутніх учителів у світлі гуманістичної
парадигми полягає у формуванні гуманістичної спрямованості педагогічної
діяльності. Під гуманістичною спрямованістю ми розуміємо єдність
мотиваційно-ціннісних орієнтацій особистості, в основі якої – ставлення до
людини як найвищої цінності. Вона визначає, стимулює всі види і форми
взаємин учасників педагогічного процесу, зміст діяльності вчителя.
Гуманістичну спрямованість майбутнього вчителя визначаємо як професійну
властивість, що є основою прояву в учнів поваги до інших, відповідальності,
турботи, творення добра. Безперечно, гуманістичну спрямованість
зумовлюють моральні потреби, які є певним станом особистості. Вони
виявляються у прагненні людини надавати допомогу іншим, співпереживати,
піклуватися про певний психологічний клімат у колективі тощо. Відмітимо,
що в основі гуманістичної спрямованості вчителя має бути потреба у гуманній
діяльності [2, 127].
Важливо зазначити, що гуманізація педагогічної діяльності може бути
реалізована тільки за певних психолого-педагогічних умов (за А.В. Сущенко),
як от:
• створення вчителем державно-пошукового середовища, ситуацій
успіху, зміна негативних емоцій приємними, розширення емоційних вражень;
• безоцінне прийняття вчителем кожної дитини, підхід до учня з
оптимістичних позицій;
• врахування особистісних цілей та інтересів дитини;
• наповнення олюдненим змістом шкільних предметів;
• забезпечення фасилітації, полегшення в осмисленні навчального
матеріалу, організація спільної діяльності вчителя й учнів на засадах
партнерства;
• застосування інтерактивних методів і форм навчання, де оволодіння
знаннями здійснюється в процесі спільного з учителем пошуку істини,
зіткнення думок, поглядів, позицій, різноманітних можливих розв’язань
пізнавально-моральних завдань;
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• розвиток самоконтролю і самооцінки учнів, збагачення їх творчого та
духовного потенціалу;
• розкриття внутрішніх мотивів самовдосконалення, оволодіння учнями
засобами організації повноцінного життя, збагачення духовного змісту на
кожному віковому етапі [4, 38-39].
Реалізація даних умов вимагає відповідної професійної підготовки з боку
майбутнього вчителя. Вважаємо за належне підкреслити, засоби підготовки
майбутніх учителів до гуманізації педагогічного процесу будуть
ефективними, якщо системоутворюючим фактором змісту, форм і методів
побудови навчально-виховного процесу у вищій школі стане його гуманізація.
В останні десятиліття проблема підготовки вчителя-гуманіста знайшла
своє відображення в багатьох дослідженнях науковців (Є. Адоньєв [1],
А. Крамаренко [2], А. Сущенко [4] та ін.).
Так, Є.О. Адоньєв, вивчаючи питання гуманізації підготовки майбутнього
вчителя, зіставляє дві парадигми освіти – традиційну і гуманістичну [1].
Як зазначає Є.О. Адоньєв, нова парадигма освіти за змістом та методами
навчання і виховання орієнтується на гуманізм як світоглядний принцип:
сьогодні майже всі, осмислюючи життя, надають перевагу гуманізмові як
принципу, який у пізнанні світу, у визначенні місця людини у світі та
суспільстві, а також у визначенні контурів співіснування розглядає всі
настанови крізь інваріантні цінності людини як особистості, цілісності [1, 14].
Провідною ідеєю гуманізації професійно-педагогічної підготовки майбутнього
вчителя стала ідея активної ролі студента в розвитку його особистісних і
професійних здібностей та якостей, посилення його суб’єктивних функцій [4].
Отже, спираючись на науково обґрунтовані дослідження попередніх
авторів, маємо визначити, що підготовка майбутніх учителів до гуманізації
педагогічного процесу буде успішно реалізована за таких психологопедагогічних умов: забезпечення студентам статусу суб’єкта навчальної
діяльності; встановлення суб’єктно-суб’єктної гуманної взаємодії в системі
«викладач-студент», «студент-учень»; стимулювання розвитку гуманістичноетичних установок та саногенного (оздоровчого) мислення студентів.
Таким чином, на сьогодні актуалізується багатогранна проблема
підготовки майбутніх учителів до гуманізації педагогічного процесу.
Доведено, що чим більше уваги приділятимемо утвердженню гуманної
спрямованості педагогічної діяльності майбутнього вчителя, тим ефективніше
буде здійснено гуманізацію педагогічного процесу у школі.
Результатом підготовки майбутніх учителів до гуманізації педагогічного
процесу є формування вчителя гуманістичної орієнтації, який здатний брати
відповідальність за долю дитини, її життя, духовний і психологічний комфорт,
за її захист; він (учитель-гуманіст) спрямований на організацію гуманного
педагогічного процесу в початковій ланці освіти, має адекватні цінності,
гнучке професійне мислення, розвинену професійну гуманну спрямованість.
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СУТНІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОГО ЯВИЩА
У педагогічну науку термін і, власне, саме поняття «соціалізація»
увійшли на межі тисячоліть (наприкінці 90-х років ХХ століття) через
навчальну педагогічну літературу. Однак, незважаючи на таке досить пізнє
звернення науковців до категорії соціалізації, її місце та роль у педагогіці, а
також понятійно-термінологічний апарат й досі остаточно не устаткувався.
Донедавна проблема соціалізації практично у всіх сьогоднішніх
вітчизняних підручниках і посібниках з педагогіки була представлена
текстами фактично з одного джерела – підручника А. Мудрика «Соціальна
педагогіка». Окрім того, коли йдеться мова про соціалізацію, не можна обійти
сутність поняття «особистість», яке визначається як «сукупність
психологічних якостей, що характеризують кожну людину. Термін
«особистість» містить у собі такі поняття, як характер, темперамент і
здібності» [1, с.197]; «термін «особистість» охоплює, таким чином, ансамбль
психологічної організації людського індивіда» [2, с.23]. Іноді особистості
дають ще більш широкого визначення, інтерпретуючи її як інтегровану
організацію всіх пізнавальних, афективних і фізичних характеристик індивіда,
що вирізняють його від інших людей. У вузькому розумінні під особистістю
розуміють вищу інтегруючу інстанцію, що додає всій психічній організації
людини неповторної єдності та цілісності.
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Незважаючи на те, що уперше поняття «соціалізація» з'явилося в
соціології, багато суспільних наук (антропологія, філософія, психологія,
педагогіка) використовують його, виокремлюючи власний ракурс вивчення.
Процес соціалізації людини є діалогічним, багатоплановим. У цьому напрямі,
використовуючи останні дослідження міждисциплінарної науки вивчення
складних
систем – синергетики,
активної
особистості,
працюють
представники Харківської соціологічної школи (О. Яруба, В. Бакіров,
Н. Арбеніна, О. Андрущенко та ін.).
У роботах низки авторів (Г. Костюк, А. Мудрик, М. Лукашевич) поняття
«соціалізація» трактується через її зв'язок з оточуючим середовищем:
«розвиток людини у взаємодії і під впливом навколишнього середовища в
найзагальнішому вигляді можна визначити як процес і результат її
соціалізації, тобто засвоєння і відтворення культурних цінностей і соціальних
норм, а також як саморозвиток і самореалізація в тому суспільстві, в якому
вона проживає. Соціалізація відбувається як в процесі стихійної взаємодії
людини з навколишнім середовищем і стихійного впливу на неї різних, часом
різноспрямованих обставин життя суспільства, так і у відносно спрямованих
державою процесах впливу на ті чи інші категорії людей, а також в процесі
цілеспрямованого створення умов для розвитку й виховання людини»[1-2].
Означене визначення містить в собі все необхідне для з'ясування сутності
соціалізації та її значення в житті людини, а також для визначення ролі і місця
категорії соціалізації в педагогіці, її провідного, домінуючого впливу на
категорію «педагогічна діяльність» і базових педагогічних понять – виховання
і освіту.
Умовно можна виокремити такі аспекти у трактуванні соціалізації:
• по-перше, соціалізація – це процес, упродовж якого людина
формується, стає істотою суспільною і постійно розвивається. Процес
соціалізації людини безперервний і закінчується тільки з її смертю;
• по-друге, результатом соціалізації є громадська сутність людини,
людське в людині, людина як єдність біологічного і соціального, як істоти
розумної, Homo sapiens;
• по-третє, соціалізація здійснюється тільки в суспільстві, під впливом і
впливом середовища і, отже, коливання в соціалізації відбуваються одночасно
із коливаннями суспільства. Соціалізація спрямована на формування такої
людини, яка потрібна саме цьому суспільству або, принаймні, є безпечною
для соціуму;
• по-четверте, зміст соціалізації – конкретний, він не є сталим раз і
назавжди та визначається культурними цінностями і соціальними нормами;
• по-п’яте, соціалізація виконує дві функції (або два вектора): зовнішню,
спрямовану на адаптацію людини до середовища (культурних цінностей і
соціальних норм) і внутрішню, спрямовану на саморозвиток і самореалізацію
людини в тому суспільстві, в якому вона живе;
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• по-шосте, соціалізація має подвійний характер – стихійний і керований.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що тільки в процесі
соціалізації людина стає людиною; зміст соціалізації детермінується
культурними цінностями і соціальними нормами; упродовж соціалізації
людина адаптується до середовища і розвивається відповідно до вимог цього
середовища; соціалізація здійснюється стихійно і цілеспрямовано.
Соціалізація людини здійснюється в діяльності, а діяльність в сучасній
соціально-філософській літературі зазвичай розуміють як специфічну форму
активного ставлення людини до навколишнього світу і самому собі.
У педагогічній площині прийнято вважати (помилково), що поняття
діяльності як наукове було введено в філософську думку в XVIII столітті
І. Кантом, але тільки в методології XIX ст., починаючи з робіт Г. Гегеля,
Л. Фейєрбаха, а також з аналізу цих робіт, проведеного К. Марксом
(наприклад, в «Тезах про Фейєрбаха»), було надано широкому загалу
змістовне, повне тлумачення діяльності як категорії.
Передумовою будь-якої діяльності є та чи інша потреба, яка отримує
свою визначеність тільки в предметі діяльності. Завдяки предмету діяльності
розрізняють і називають її види, наприклад педагогічна, конструкторська
тощо.
За такого підходу немає місця двозначності, невизначеності і навіть
плутанини в педагогічних трактуваннях змісту, ролі, місця та взаємовідносин
означених понять. Дійсно, в точно визначеному і чітко окресленому просторі
функціонування кожного поняття (для «виховання» – це сфера взаємодії
людини із середовищем, для «освіти» – це сфера розвитку самої людини)
практично виключена можливість його багатоваріантного тлумачення та його
експансії на чужу територію. При цьому здійснюється диференціація понять
не тільки всередині педагогіки, в структурі її понятійно-термінологічного
апарату, а й відбувається розмежування (диференціація) власне педагогічних
понять і загальновживаних значень слів «виховання» і «освіта». Тлумачення
всього віяла значень поза педагогічної сфери залежить від контексту
вживання цих слів.
Педагогіка, яка упродовж всієї своєї історії становлення й розвитку
вивчала і узагальнювала закономірності процесу й результату соціалізації
людини, змушена була вибудовувати свій термінологічний апарат на ґрунті
власного поняття – виховання. Тому у цьому сенсі замість соціалізації
використовується термін «виховання в широкому значенні», тому
К.Д. Ушинський наполягав на «ненавмисному вихованні»; тому й досі в
деяких підручниках з педагогіки термін «виховання» в широкому значенні
вживається замість терміна «соціалізація».
Отже,
можемо
узагальнити:
пара
«соціалізація – виховання»
характеризується видовим співвідношенням як загальне і особливе, ціле і його
частина. В єдиному ланцюжку вони виступають як загальне (соціалізація),
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особливе (педагогічна діяльність) і одиничне (виховання й освіта). Складність
феномена «соціалізація», що зумовив виокремлення концепцій і теорій
соціалізації (соціологічної, культурологічної, соціально-психологічної,
педагогічної концепцій) засвідчив: сутнісними ознаками соціалізації є процес
впливу соціального середовища на індивіда, передавання культурного
досвіду, адаптація до соціальних умов, цілеспрямоване формування
колективістських якостей.
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EFFECTIVENESS OF TEACHING ENGLISH THROUGH GAMES
Games and fun activities are a vital part of English teaching classes. They
can be used at all stages of the language instruction from controlled to free
practice. Games can also serve as a diagnostic tool for teachers to note areas of
difficulty and take appropriate constructive action. Sometimes students are lazy
and none motivated to do their tasks. So for this account games lead the learners
for participation in different activities, they get a chance to practice or use the new
language items (vocabulary, grammar structures and rules, phonetic items) they
have just learnt eagerly and willingly instead of forcing them to do as a task. The
most particular effective point is that learners play and learn at the same time. In
the line with Lee's theory “Games have a definite beginning and end, they are
governed by rules…” Similarly, Hadfield defines games as "an activity with rules,
a goal and an element of fun." [4].
As games have rules, they must be controlled and they must not be carried in
chaos. The learners need to assimilate these rules before the start, so that they can
play smoothly without overdoing them.
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According to Greenall the term "Game" is used whenever there is an element
of competition between individual students or teams in a language activity.” [3].
Games motivate learners, encouraging their teamwork solidarity. So while
considering games as a technique we come across with the following factors, such
as rules, competition relaxation, learning.
The main focus of using game in class is not only to help students learn more
effectively but also have fun.
Based on the purpose and objectives of the performance, we identify many
kinds of game with different topics and for the learners with different levels of
their language proficiency.
Generally, in contemporary foreign language teaching methodology language
games are divided into two main types:
Linguistic games – Focus is on language accuracy (vocabulary/grammar/
spelling/phonology games).
Communicative games – Focus is on meaningful exchange of information
and ideas.
According to Hadfield's classification, there are more games that contain
elements of more than one type [3]. Lee suggest the following types of game
classification [5].
– structure games
– number games
– vocabulary games
– listen-and-do games
– spelling games
– role play and simulation
– pronunciation games
– discussion games.
Games are an integral part of language instructions. They can be used to
teach or to assimilate the language knowledge and communicative skills.
Therefore, while choosing this or that type of game teachers must be careful, so
that both learners and teachers can benefit the most from these games. The most
important thing is-to clarify goals and objectives before the performance.
In the frame of this thesis we'll introduce several types of games that serve
as corner-stones for structuring and implementing an interaction in the language
classroom, they are:
Right Word, Wrong Place
It is pretty tool for practicing learners' vocabulary and grammar skills. It is
effective for the learners with different language proficiency levels [8; p. 21].
Instructions:
– Work in pairs.
– In each of the sentences below underline the two words which should
change places with each other in order to make sense.
Example
1. The cinema went to the children.
2. This time we week next will be in Paris.
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Hangman
This is a favourite for all students. No matter how many students are there in
the classroom, this game is best used particularly at the start to warm the class up
or at the end if we have got some time left over.
Instructions:
– Think of a word and write the number of letters on the board using dashes
to show many letters there are.
– Ask students to suggest a letter. If it appears in the word, write it in all of
the correct spaces. If the letter does not appear in the word, write it off to the side
and begin drawing the image of a hanging man.
– Continue until the students guess the word correctly (they win) or you
complete the diagram (you win).
Pictionary
This is another game that works well with any age group; children love it
because they can get creative in the classroom, breaking the monotony of new
language learning.
Pictionary can help students practice and brush up their vocabulary.
Instructions:
– Before the class starts, prepare a bunch of words and put them in a bag.
– Split the class into teams of 2 and draw a line down the middle of the
board.
– Give one team member from each team a pen and ask them to choose a
word from the bag.
– Tell the students to draw the word as a picture on the board and encourage
their team to guess the word.
– The first team to shout the correct answer gets a point.
Find Someone Who ...
This is an excellent game to practice and activate learners' speaking and
listening skills, encouraging their vocabulary learning as well.
Instructions:
Every student takes a sheet of paper and walks around the room, asking the
other students for information. The learners must interact only in English, using
complete sentences.
To provide authenticity in class, the learners ask interesting questions related
to real life events, situations, facts, for example:
Find someone who… can play the piano/can read sign language/can speak
three languages….
The teacher walks around the classroom and observes the learners to prevent
them using repeated questions. They also focus their attention on the learners
mistakes, slips, or any kind of difficulties occurring in communication.
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We have only observed a small list of language games in one папер and it is
not possible to introduce and analyze all kind of games within this format.
Teaching language through games is a separate topic for research. So with our
interpretations we only specify the role of games in teaching/learning process,
highlighting their methodological effectiveness:
– Games motivate learners.
– Games promote learners’ interaction
– Games improve learners’ language acquisition
– Games increase learners’ language communicative competence.
Games provide a platform for meaningful context. Learners utilize their basic
communicative skills - listening, speaking, reading and writing, associated with
the practice of learnt language forms, elements, structures and rules. As a result,
games increase learners’ achievements, related to their communication abilities
and language knowledge (vocabulary, grammar, spelling and phonology).
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
В ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ
Зростання вимог до професійної підготовки випускників закладів вищої
освіти потребує більш активного залучення діяльнісного підходу до процесу
навчання. Вважається, що навчальна діяльність студентів у сучасних умовах
повинна будуватися як модель реальної праці та мати творчий,
дослідницький характер. Тобто, викладачі повинні навчити студентів
вчитися. Аналіз теоретичних досліджень проблеми застосування діяльнісного
підходу та сучасного стану самостійної навчально-пізнавальної діяльності
студентів свідчить, що впровадження діяльнісного підходу у педагогічній
теорії і практиці сучасних закладів вищої освіти є досить актуальним.
Останні дослідження характеризують діяльнісний підхід до навчання як
методологічну основу, на якій створюють різні системи навчання зі своїми
конкретними технологіями, прийомами й теоретичними особливостями.
Найважливішими характеристиками діяльнісного підходу, дослідники
визначають наступні: завдання, які доводиться розв’язувати фахівцеві з
виділених проблем або завдань; знання, якими оперує у своїй діяльності
фахівець; уміння та навички; якості особистості; ціннісні орієнтації та
установки [7, с.291]. Таким чином, реалізацію діяльнісного підходу у
навчанні має забезпечувати, передусім, зв'язок змісту предмета й дібрана до
нього методика навчання, направлена на цілеспрямовану діяльність
учасників педагогічного процесу, формування теоретичного мислення,
розвиток їх розумових сил і здібностей. Організацію освітнього процесу
можна представити у даному випадку у вигляді єдності та послідовності
виконання наступних дій: формування умінь обирати мету, планувати
діяльність, організовувати, виконувати, регулювати, контролювати її,
аналізувати, оцінювати і коригувати власну діяльність [3, с.8].
Підготовка майбутніх вчителів історії сьогодні також потребує
впровадження діяльнісного підходу. Виникає необхідність удосконалення
змісту та форм навчально-пізнавальних завдань з шкільної історичної освіти
та методики навчання історії, які мають надати студентам можливість
самоосвіти, саморозвитку, самовираження під час оволодіння професійними
компетентностями. Розглядаючи проблему реалізації діяльнісного підходу,
ми співвідносимо діяльність студентів щодо організації освітнього процесу
у закладі вищої освіти відповідно до вимог, визначених у Державному
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стандарті базової і повної середньої освіти. Сучасна реформа шкільної
освіти також вимагає переорієнтації навчання від уявного набуття знань до
справжнього розвитку вмінь цілеспрямовано їх використовувати. Основним
надбанням особистості має стати досвід реалізації певної діяльності. Як
зазначено у Державному стандарті базової і повної середньої освіти,
«…діяльнісний підхід – це спрямованість навчально-виховного процесу на
розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих
знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі,
професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної
діяльності та самоосвіти [2]». Діяльнісний підхід, спрямований таким чином
на застосування здобутих знань передусім у практичних ситуаціях, на
пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. У
діючих шкільних Навчальних програмах з історії України та Всесвітньої
історії головним критерієм успішності роботи вчителя відзначено не так
змістову повноту, як уміння налагодити творчу роботу школярів з
орієнтацією на формування ключових і предметних компетентностей.
У визначенні результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів зроблено
наголос на діяльнісному компоненті. З огляду на це автори програм, аби
надати системності в цьому напрямку пропонують: «проведення у межах
кожної теми лабораторно-практичної роботи, яка є своєрідним методом
навчання, за допомогою якого здійснюється вивчення учнями нового
навчального матеріалу (лабораторна складова) та одночасно набуття ними
загальнонавчальних та спеціально-предметних умінь (практична складова) [5]».
Дослідники наголошують, що практичні заняття з історії відрізняються
від практичних та лабораторних робіт з природничих предметів. Такі
заняття мають подвійну мету: по-перше, вони є способом вивчення нового
матеріалу на основі опрацювання історичних джерел; по-друге, – важливим
засобом формування предметних умінь і навичок учнів. Кожне із
пропонованих практичних занять присвячується певній темі і має відповідну
структуру:
1. Актуалізація знань і корекція опорних уявлень.
2. Мотивація навчальної діяльності (усвідомлення мети і значення
роботи).
3. Усвідомлення змісту (пошук засобів виконання завдань, визначення
його етапів, усвідомлення інструктажу).
4. Виконання роботи (аналіз джерел, фіксація підсумків).
5. Узагальнення та систематизація.
6. Підбиття підсумків [1, с.140].
Урок передбачає переважно самостійну роботу учнів – індивідуальну
чи групову – над окремими питаннями теми із використанням різноманітних
джерел знань (підручників, де вміщені необхідні відповідно до теми
історичні джерела різного виду, включаючи як текстові, так і візуальні,
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довідкові матеріали, запитання і завдання, Інтернет-ресурсів, фондів музеїв,
місцевих історичних пам’яток, що оглянуті учнями) [4].
Отже, реалізацію діяльнісного підходу можна здійснити за допомогою
створення студентами методичної розробки лабораторно-практичної роботи
з історії. Результати самостійно виконаного студентом завдання у формі
мультимедійної презентації мають бути представлені на обговорення в
академічній групі. Розпочати роботу студент має з вибору теми практичного
заняття у відповідності до вимог та змісту державних навчальних програм,
вікової категорії учнів та їх особистісних пізнавальних інтересів.
Наприклад: Повсякденне життя представників основних верств суспільства;
Європейський характер культури русько-українського суспільства княжої
доби; Соціальна структура суспільства в Україні XVІ ст.; Вплив
індустріальної революції на розвиток міст, торгівлі, транспорту, соціальну
структуру суспільства; Значення історичних пам’яток, фольклору й
етнографії в дослідженні національних ознак українців і формуванні
національної свідомості; Розуміння прав людини і формування способів
захисту людських свобод як важливі критерії історичного розвитку; Роль
науки й освіти в обґрунтуванні української національної ідеї тощо.
Практичне заняття передбачає переважно самостійну роботу учнів над
окремими питаннями теми із використанням різноманітних історичних
джерел. Звичайно для забезпечення системного формування предметних
компетентностей учнів дуже важливим є ретельний відбір джерел для
опрацювання у відповідності до вікових особливостей школярів. Студент
(як майбутній вчитель) самостійно, відповідно до визначених ним теми,
мети і завдань роботи вирішує, який вид інформації є основним, щоб
вибрати саме ті джерела, які містять потрібні для реалізації завдань
практичної роботи відомості. Критерії відбору історичних джерел до
лабораторно-практичної роботи, на думку О.І. Пометун та Н.М. Гупана,
такі:
1. Відібрані джерела мають доповнювати програмні знання і уявлення
учнів, а не надавати відомостей і деталей, що перевантажують пам’ять
учнів.
2. Джерела мають бути різного типу: письмові (зокрема документи,
художні тексти, твори фольклору тощо) і візуальні (зображення пам’яток,
історичні реконструкції, портрети, твори живопису).
3. Вони не повинні бути громіздкими (бажано на половину або третину
сторінки). Фрагменти текстів (особливо літописів) мають бути адаптовані до
сприйняття школярами.
4. Бажано подавати групи джерел у блоці, що дозволяє учневі створити
більш системне уявлення про подію чи явище [6, с.47].
При доборі писемних джерел студенти мають враховувати можливість
використання як первинних, так і вторинних історичних документів.
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Первинні документи (літописи, мемуари, актові та ділові документи,
статистика тощо) безпосередньо відбивають історичні факти, події, явища,
процеси або думки автора про них. Вторинні (наукові статті, монографії,
довідники тощо) дають реконструкцію історичної реальності.
Наступним завданням для вчителя є залучення учнів до різноманітних
видів діяльності за допомогою різнорівневих пізнавальних завдань.
Компетентнісно-орієнтоване пізнавальне завдання, що використовується під
час практичного заняття має містити: спосіб діяльності (доведіть, визначте,
порівняйте тощо); формулювання самого завдання (умови чи зміст того, що
складає історичну подію, явище, процес); джерела інформації (текст,
ілюстрації, усні свідоцтва, інколи це можуть бути власні знання учня) [6,
с.46]. Для аналізу джерела вчитель має запропонувати учням алгоритми
пам’ятки, які поетапно визначають їхню діяльність, надають змогу
самостійно організувати роботу й добитися необхідного результату [1,
с.113]. Історичні джерела та джерела історичних знань учнів також
використовуються вчителем для створення дидактичних матеріалів, які
виготовляються з метою управління процесом навчання. Тому студентам
можна запропонувати виготовити такі матеріали у вигляді карток з описом
понять, списків контрольних запитань, інструкції, засобів самооцінювання,
презентації та публікації, історичної карти, таблиці, організаційних
діаграми, логічних схем, кластерів, інтелектуальної мапи тощо.
Останні роки вчителі вже у 6–7 класі включають у процес навчання
історії певні елементи контрверсіойності, що надає можливості у старших
класах здійснювати добір джерел з урахуванням контроверсійної складової
їх змісту. Наприклад, завдання на аналіз протилежних теоретичних
положень, висловлених різними особистостями щодо одного питання,
завдання на оцінку діяльності конкретної особистості. Задля того, щоб
скласти подібні завдання необхідно за основу узяти певний історичний
факт, подію, положення та представити йому альтернативне положення, що
і стане основою для завдання, яке вважатиметься проблемним. Оскільки
головною ознакою навчальної проблеми є наявність суперечливої
інформації або ситуації, то розв’язання проблемних завдань відбувається у
формі пошуку. Учень має опрацювати різноманітні історичні інтерпретації,
включаючи академічну історію, історичну белетристику, художню
літературу, фольклор і т. ін. Для успішного виконання проблемного завдання
учням необхідно надати наступний алгоритм послідовності дій: з'ясовується,
яка інформація потрібна для розв'язання проблеми і якою інформацією ви
володієте → розробляється план, щоб поступово, крок за кроком, поєднати
наявну інформацію з невідомою, на цьому етапі використовуються такі
правила: (1) розділити проблему на частини; (2) розв’язати більш прості
проблеми, що відбивають деякі аспекти основної проблеми; (3) використати
графічні зображення, щоб представити проблему різними способами; (4)
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розглянути окремі випадки, щоб «відчути» проблему → виконати план
дослідження поетапно → здійснити огляд рішення і переконатися, що воно
дійсно є розв’язанням даної проблеми та відповідає наявній інформації [8,
с.7]. Вчителю слід враховувати, що учні надають перевагу і з бажанням
досліджують актуальні, тобто особистісно – значущі для них проблеми.
Ознаками такого вибору можуть бути: емоційність ситуації, особистий
інтерес школярів, можливість самореалізації, мотиви визнання, самоповаги,
новизни тощо. Створюючи методичну розробку студент також має
враховувати, що під час практичного заняття вчитель виступає як
консультант у процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну
допомогу відповідно до віку та пізнавальних можливостей. Питання порядку
проведення практичних занять та оцінювання їхніх результатів залишається
в компетенції вчителя [4]. Слід також зазначити, що реалізація діяльнісного
підходу в шкільній історичній освіті засобом лабораторно-практичної
роботи, яка відбувається шляхом самостійної практичної діяльності
школярів здійснюватися на основі використання проблемно-пошукового і
дослідницького методів навчання.
Висновок. Таким чином, діяльнісний підхід передбачає оволодіння
студентами – майбутніми вчителями історії системою професійних
педагогічних знань, умінь і навичок та виконання різноманітних функцій
педагогічної діяльності. Реалізація даного підходу здійснюється у процесі
самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, направленої на
вирішення практичних методичних завдань. У результаті виконання завдань
самостійної роботи, а саме, створення методичної розробки лабораторнопрактичної роботи з історії, виявляється як студенти засвоїли теоретичний
матеріал, наскільки сформованими є уміння творчо його використовувати на
практиці. Отже, залучення студентів до виконання завдань шкільної
історичної освіти повинно допомогти їм оволодіти сучасними методами
пошуку, обробки та використання інформації, засвоїти сучасні методи
навчальної діяльності та оволодіти інноваційними технологіями навчання
школярів.
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Україна, м. Переяслав-Хмельницький
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗАКЛАДАХ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Демократичні зміни, що відбуваються в суспільстві, позначаються і на
завданнях шкільної освіти. Вирішення сучасних проблем удосконалення
освіти пов’язано з переходом до розробки інноваційних методів, які мають
базуватися на підвищенні рівня пізнавальної активності учня, перенесення
акцентів з процесу відтворення на процеси розуміння й мислення.
Упровадження нових освітніх технологій особистісно зорієнтованого
навчання на уроках у закладах початкової освіти – це передумова активної
пізнавальної діяльності учнів: нестандартна, цікава, творча робота, яка
пробуджує в здобувачів початкової освіти інтерес до знань і сприяє
емоційному, духовному та інтелектуальному розвитку школярів. Однією з
інноваційних технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг
знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технологія
формування та розвитку критичного мислення.
Критичне мислення нині один з модних трендів в освіті. Про те, що його
розвиток є одним з наскрізних завдань освітнього процесу, йдеться й у
Концепції нової української школи. Для того, щоб навчити дітей розрізняти
факт і суб’єктивне бачення, не піддаватися на маніпуляції під час уроків у
закладах початкової освіти необхідно використовувати методи розвитку
критичного мислення.
Критичне мислення – складне й багаторівневе явище. Мислити критично
означає вільно використовувати розумові стратегії та операції високого рівня
для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, прийняття рішень [1, с.3].
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Технологія розвитку критичного мислення як освітня інновація стала
предметом досліджень вітчизняних педагогів і методистів порівняно недавно.
Це зумовлено тим, що погляди вчених стосовно можливості формування
критичного мислення в здобувачів початкової освіти протягом останніх ста
років були досить суперечливими.
Так, наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття науковці, здійснюючи
аналіз діяльності тогочасної школи, вказували, що навчальний процес у
закладах освіти спрямований на некритичне сприймання дітьми істин,
безпосереднє запам’ятовування ними навчального матеріалу (П. Блонський,
М. Добролюбов, П. Кованько, Л. Толстой та ін.). У цей же період було
проведено ряд досліджень із питань психічного розвитку дітей, автори яких
відзначали його слабкий розвиток і тим самим заперечували можливість
формування критичного мислення в молодших школярів (Ж. Піаже,
С. Рубінштейн, В. Штерн та ін.)
Проте другу половину ХХ століття характеризують дослідження,
теоретичні та практичні розробки (питання про зони найближчого розвитку Л.
Виготського; ідеї розвивального навчання В. Давидова, Д. Ельконіна;
проблема розумового виховання, висвітлена в працях В. Сухомлинського,
Ш. Амонашвілі; підходи до розвитку пізнавального інтересу й активності
учнів, що знайшли відбиток у наробках Г. Люблінської та ін.), які стали
фундаментом для подальших пошуків шляхів формування критичного
мислення дітей і молоді та дозволили сучасним науковцям (Т. Воропай,
Д. Десятов, О. Пометун, Л. Терлецька, С. Терно, О. Тягло та ін.) переконатись,
що сенситивним періодом для його розвитку є молодший шкільний вік.
З педагогічної точки зору критичне мислення – це комплекс мисленнєвих
операцій, що характеризується здатністю людини аналізувати, порівнювати,
синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел; бачити проблеми,
ставити запитання; висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; робити
свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його.
Цим мисленнєвим операціям необхідно навчати, а далі – вдосконалювати
їх і тренувати. І саме школа є ідеальним середовищем для цього. Розвиток
критичного мислення досягається застосуванням різних методичних
стратегій, які використовуються на окремих етапах заняття.
Технологія проведення уроку з розвитку критичного мислення залежить
від його предметного наповнення і дидактичних завдань, від типу уроку (це
набуття нових знань чи формування умінь), від власне навчального предмету.
Та загалом такий урок традиційно складається з трьох основних частин:
вступної, основної та підсумкової. Пропонуємо детальніше ознайомитися зі
структурою уроку з розвитку критичного мислення.
Вступна частина уроку, яку ще називають «викликом» триває зазвичай
перші 5 – 7 хвилин. За цей час слід актуалізувати опорні знання – «дістати» їх
з довготривалої пам’яті учнів. Саме слово підказує, що необхідно «зробити
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щось актуальним, потрібним» на час саме цього уроку. Опорними такі знання
учнів є тому, що саме на них, як на фундаменті, опорі, будуються наступні
знання.
Наше мислення є асоціативним: з психологічної точки зору міцнішими та
осмисленішими є ті знання, які ми отримуємо в контексті вже відомого,
засвоєного. І навпаки – інформація швидко втрачається, якщо її
запропонувати без контексту або без зв’язку з уже наявними знаннями.
Звертання до вже засвоєного матеріалу підвищує увагу учнів до теми,
проблеми, пробуджує їхню зацікавленість, а отже, виконує мотиваційну
функцію. Важливо усвідомлювати потрібність, персональну значущість того,
чого можна навчитись на уроці [2].
Отже, під час вступної частини уроку вчитель має пропонувати учням
методи й завдання, які дають їм змогу:
– освіжити наявні знання, уявлення, уміння, пов’язані з темою уроку;
– провести «інвентаризацію» цих знань і уявлень, виявити прогалини;
– зосередити увагу на новій темі;
– створити контекст для сприйняття нових ідей;
– сформувати позитивне ставлення, зацікавленість у процесі навчання.
Під час уроку з розвитку критичного мислення доцільно, щоб вчитель
надавав слово учням, а сам говорив якомога менше. Він має бути
провідником, стимулювати учнів до роздумів, уважно вислуховувати їхні
міркування.
Під час вступної частини уроку учні мають опанувати декілька важливих
способів пізнавальної діяльності або вдосконалити наявні вміння. Процес
активного згадування того, що вони знають з опрацьовуваної теми, змушує їх
аналізувати власні знання та уявлення. Це дає змогу визначити рівень цих
знань і долучити до них нові. Для того аби розв’язати це завдання, учитель
має ставити навідні запитання, а також використовувати такі методи як
кластер, асоціативний кущ, мозковий штурм, кубування тощо.
Вступна частини уроку з розвитку критичного мислення завершується
тим, що учитель озвучує нову тему і результати, яких слід досягнути, та
стимулює учнів до усвідомлення їхніх власних цілей навчання.
Найпоширеніші методи розвитку критичного мислення, які необхідно
використовувати під час вступної частини уроку: кластер, асоціативний кущ,
дерево передбачень, таблиця «Знаємо – Хочемо дізнатись – Дізнаємось»,
мозковий штурм, робота в парах, кошик ідей, правильні і неправильні
судження, мультиголосування, передбачення на основі опорних слів, діаграма
Венна.
Основна частина уроку триває до 30 хвилин. За цей час учитель
організовує активну діяльність учнів, зокрема спонукає їх досліджувати,
осмислювати матеріал, відповідати на раніше поставлені запитання, ставити
свої і шукати на них відповіді тощо.
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Головне завдання учнів – «конструювати» знання і навички, формувати
власне ставлення до теми. Для цього вони за допомогою вчителя порівнюють
свої очікування з тим, що їм реально пропонують вивчити; ставлять запитання
щодо нового навчального матеріалу; експериментують, пробують застосувати
новий матеріал на практиці за допомогою наявних у них уявлень, знань, умінь
незалежно від того, чи є вони достатніми; аналізують отриманий досвід;
переглядають свої очікування й висловлюють нові; виявляють головне,
осмислюють теоретичні ідеї, концепції; відстежують хід власних думок;
роблять висновки щодо змісту матеріалу; пов’язують зміст уроку з особистим
досвідом; відпрацьовують уміння і стратегії мислення.
Обов’язкові елементи розвитку критичного мислення в учнів –
індивідуальний пошук та обмін ідеями в групах чи загальному колі. Дуже
важливою є послідовність цих елементів – пошук має неодмінно передувати
обміну думками.
Ефективними методами під час основної частини уроку є читання
(запитання, узагальнення) в парах; читання з визначенням опорних слів;
читання з позначками; «тонкі» і «товсті» запитання, карта поняття, подвійний
щоденник, опорні слова, Т-таблиця, картографування тексту, концептуальна
таблиця, запитайте у автора, робота в парах та малих групах з дидактичними
завданнями, ажурна пилка (мозаїка), навчаючи вчуся, дискусія тощо.
Третій етап уроку – найважливіший для розвитку критичного мислення в
учнів, бо його основними завданнями є узагальнення, систематизація (але не
відтворення!) вивченого й рефлексія щодо процесу і результатів навчальної
діяльності. Необхідно, аби учні подумали про те, що вони дізналися, чого
навчилися, запитали себе, що це для них означає, як це змінює їхнє бачення і
як вони можуть це використовувати.
Зазвичай підбиття підсумків триває до 10 хвилин. За цей час учні разом з
учителем узагальнюють та інтерпретують основні ідеї уроку; обмінюються
думками та висловлюють особисте ставлення до окремих положень матеріалу
чи уроку загалом; оцінюють набуті знання й уміння; ставлять перед собою
запитання; планують застосування вивченого.
Під час підбиття підсумків учні вдосконалюють важливе вміння –
резюмувати інформацію, викладати складні ідеї, передавати почуття й
уявлення в кількох словах, співвідносити нову інформацію зі своїми сталими
уявленнями, тобто свідомо пов’язувати нове з давно відомим.
Дієвими методами розвитку критичного мислення на цьому етапі уроку є
сенкан, «Бортовий журнал», «Шкала думок» дискусія, обговорення в
загальному колі, Т-таблиця, займи позицію, кластер, концептуальна таблиця,
«Плюс – мінус – цікаво», ПРЕС, діаграма Венна, «Риб’яча кістка (фіш бон)»,
таблиця «Знаємо – Хочемо дізнатись – Дізнаємось» тощо.
Перелік методів розвитку критичного мислення достатньо великий.
Добирати їх учителю слід з огляду на мету, завдання, зміст уроку. Крім того,
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слід зважати на особливості цих методів, адже на певних етапах уроку вони є
ефективнішими, а отже, доречнішими. Учитель має опонувати якомога більше
методів розвитку критичного мислення і бути обізнаним з особливостями їх
ефективного застосування.
Технологія розвитку критичного мислення стимулює загальну активність
учнів, сприяє створенню плідного освітнього середовища й утвердження
системного характеру навчання та самонавчання. За своєю сутністю вона має
інноваційний характер: вимагає від учнів застосовувати нові знання,
спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати
рішення самостійно чи в складі команди та розв’язувати конфлікти; шукати,
компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел,
використовуючи сучасні технології для виконання конкретних завдань;
розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку;
формує бажання і здатність самостійно вчитися.
Зазначена технологія є однією з інноваційних педагогічних технологій,
що відповідає вимогам Нової української школи щодо переходу до нового
типу гуманістично-інноваційної освіти, увага переноситься на процес набуття
школярами знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, які трансформуються в
компетентності.
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ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ –
СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
На сучасному етапі розвитку нашої держави одним із пріоритетних
напрямів діяльності закладів дошкільної освіти є створення умов для
реалізації ідей сталого розвитку, що передбачає виховання покоління,
здатного створювати нове стале суспільство, спрямованого на збереження й
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примноження ресурсів. Освіта для сталого розвитку є невід’ємною
складовою загальної освіти і повинна здійснюватися протягом усього життя,
формувати цінності, ставлення людини до себе та довкілля, стиль життя,
активну життєву позицію – тобто все, що необхідне для забезпечення
сталого майбутнього. Важливу роль у цьому процесі відведено змістовному
наповненню: освіта для сталого розвитку має будуватися на наявних
життєвих ситуаціях, орієнтуватися на події соціального і природного
довкілля.
Ідеї сталого розвитку знайшли відображення у працях науковців
О. Висоцької, Н. Гавриш, Н. Пустовіт та ін.; положення технології сталого
розвитку як інструменту формування усвідомленої відповідальності,
забезпечення дієвості, результативності освітнього процесу висвітлено у
працях Н. Гавриш, О. Кононко, Н. Миськової, О. Пометун, Н. Пустовіт, та ін.
Ідеї освіти для сталого розвитку в роботі з дітьми дошкільного віку
співзвучні з вимогами сучасних державних стандартів до дошкільної освіти,
де визначено: оволодіння конструктивними способами взаємодії з
однолітками та дорослими, здатність планувати і самостійно здійснювати
певну діяльність, застосовувати на практиці засвоєні теоретичні знання та
способи діяльності для розв’язання певних задач, пропонувати власні ідеї та
втілювати їх у малюнках, побудовах, розповідях тощо. Основні завдання
Програми «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку (ОСР)» –
сформувати у дітей екологічні, економічні і соціальні навички, та створити
умови для: формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що
орієнтовані на сталий розвиток, необхідних дня свідомого вибору способу
власного життя; усвідомлення старшими дошкільниками необхідності
збереження ресурсів Землі та особистої причетності до майбутнього
суспільства і природи; розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що
відповідають сталому розвитку бажання діяти у цьому напрямку [3].
Важливо, що освіта для сталого розвитку повинна мати інтеграційний
характер, спрямований на комплексне розв’язання низки проблем.
Структура курсу передбачає опанування дітьми трьома темами:
Спілкування, Ресурси, Подарунок. Вибір саме цих тем орієнтований на
взаємопов’язані сфери сталого розвитку: соціальну, економічну та
екологічну. З цього випливає ще одна характеристика освіти для сталого
розвитку – її включення та інтеграція в різні галузі, на різних етапах
виховання та розвитку, взаємопроникнення в різні сектори (соціальний,
економічний, екологічний).
Коротко охарактеризувати стадії роботи зі сталого розвитку можна так:
1) визначення проблеми – Що?; 2) пошук рішення – Як?; 3) дія – Навіщо?
Важливим аспектом формування ціннісних орієнтацій у будь-якому віці, на
думку дослідників (М. Мелманн, О. Пометун), є технологія сталого
розвитку. Запропонована система орієнтована на побудову стійкого
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суспільства, пріоритетами якого є взаєморозуміння, терпимість до інших,
побудова взаємовідносин на основах мужкультурного співробітництва.
Таким чином, сутність та зміст освіти сталого розвитку полягає в
знаходженні такого навчального матеріалу, який залучав би дошкільника в
конкретну діяльність, що має в його очах велике значення, інтерес та
спонукає до творчості. Необхідно знайти типові види діяльності, результати
яких по справжньому цікавлять дітей, які неможливо виконувати механічно.
Н. Гавриш, О. Саприкіна та О. Пометун наголошують, що для реалізації в
роботі ЗДО ідей освіти сталого розвитку передбачено засвоєння дітьми, а
через дітей їхніми батьками та самими педагогами надзвичайно важливих
навичок екологічно-, економічно- й соціально доцільної поведінки, без якої
неможливе створення та існування суспільства, стійкого благополуччя,
суспільства, яке засобами комфортного існування сьогодні з любов’ю
створює таке ж комфортне майбутнє для наступних поколінь [3, с.15].
Основною формою педагогічної діяльності з ОСР в ЗДО обрано
тематичний день. Організація тематичного дня забезпечує упровадження
інтегрованого підходу в навчанні та вихованні. Мета кожного з тематичних
днів полягає у формуванні у дітей розуміння необхідності постійного
виконання дій і розвитку первинних навичок їх виконання. У наступні дні ці
дії мають бути автоматизовані до звички діяти саме таким шляхом.
Пропоновані у курсі дії виконуються вдома, в закладі дошкільної освіти,
найближчому оточенні дитини і полягають у: покращенні стосунків між
людьми; підтримці морального і психологічного клімату у групі; розумному
споживанні енергії та води; зменшенні марних витрат сировини; зменшенні
кількості відходів; зміцненні власного здоров’я, сприяють формуванню
ціннісних орієнтацій.
У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти [1],
передбачено формування у дітей елементарних споживчих уявлень, зокрема
про товари, послуги, гроші. В освітній лінії «Дитина у світі культури» у
частині «Предметний світ» зазначено, що дитина 6(7) років має «уявлення
про ощадливе ведення домашнього господарства, вміє ощадливо ставитися
до речей, грошей. Розрізняє соціальні ролі: «покупець», «продавець»,
поняття: «товар», «гроші», «ощадливий», «недбайливий». У старшому
дошкільному віці доречно сформувати в дітей такі економічні знання та
уявлення: – про товари та послуги; – про людей, які виробляють товари та
надають послуги; – про те, яким має бути товар (якісним, корисним,
безпечним, відповідної ціни); – про необхідність вдумливого підходу до
вибору потрібних товарів (промислових і продовольчих); – про правила
безпечного та бережливого користування речами; – про необхідність послуг,
якими користується сім'я та дитячий садок; – про гроші; – про рекламу; –
про правила раціонального харчування та культуру поведінки. Увесь процес
формування економічного досвіду дошкільнят відбувається за двома
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напрямами. По-перше, дитина засвоює досвід попередніх поколінь у вигляді
сталих економічних законів та понять (через телебачення, гру з друзями,
батьками). Сформований досвід є необхідним надбанням людини для
орієнтації та участі в соціально-економічній сфері життєдіяльності.
По-друге, елементарний економічний досвід дитини формується у різних
видах діяльності і є результатом її власної економічно доцільної поведінки.
Це може бути спостереження за економічними процесами, виконання
соціально-економічних ролей, участь у налагодженні найпростіших
економічних взаємозв’язків між різними людьми (обмін, продаж, купівля).
Отже, реалізація змісту освіти для сталого розвитку дітей дошкільного
віку передбачає: створення інтерактивного освітнього середовища
орієнтованого на інтереси вихованця; основною формою реалізації освіти
для сталого розвитку є тематичний день (ранкові заходи, тематичне заняття,
відпрацювання дій на прогулянці та у другій половині дня); повторення дій
протягом наступних двох тижнів (методичні поради щодо формування
звичок) що забезпечують дослідний, прикладний і спрямований на зміни
характер набуття знань.
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Україна, м. Переяслав-Хмельницький
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Об’єктивне прискорення науково-технічного і соціального прогресу,
кризові економічні, екологічні, демографічні, політичні та інші явища, що
виникли у сучасному світі, неминуче позначаються на системі освіти,
загострюють протиріччя і труднощі формування молодого покоління.
93

Традиційні педагогічні засоби виховання, змісту й організації освітнього
процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і
характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в
педагогіці, що виявляються у нездатності освітньо-виховних закладів
впливати на дитину для формування цілісної особистості, у невмінні
враховувати індивідуальні, вікові та соціо-біопсихологічні особливості
вихованця. Стає зрозумілим, що психофізичні порушення не заперечують
людської суті, здатності відчувати, переживати, набувати соціального
досвіду.
В нашій державі впродовж десятиліть існувала освітня політика, яка
базувалась на принципах роботи системи загальноосвітніх шкіл для
«здорових» дітей і спеціальних шкіл для «дітей з особливими освітніми
потребами». Останні мали чітку і диференційовану систему навчальновиховних закладів восьми типів – для кожної категорії дітей, що мають
особливості психофізичного розвитку.
Одним із перспективних напрямків реформування спеціальної освіти
для цих категорій дітей є інклюзивна освіта в закладах загальної середньої
освіти.
У сучасному соціально-економічному середовищі рівень освіти, її
вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежить від
результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на
нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та
психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до
навчання.
Велику увагу різним аспектам цих проблем приділили Н. Бастуй,
М. Ворон, К. Журавель, А. Колупаєва, В. Козлова, І. Луценко, Ю. Найда,
М. Шеремет.
Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема
М. Бондар., Т. Євтухова, І. Іванова, В. Синьова, О. Столяренко, А. Шевчук
та інші присвячують свої праці дослідженням проблеми залучення дітей з
особливими проблемами до навчання в закладах загальної середньої освіти.
Фахівці різних галузей знань вивчають шляхи, можливості та способи
переходу від системи спеціальних навчальних закладів до інклюзивної
моделі освіти, яка виправдала себе у багатьох країнах світу.
Інклюзивна освіта – цe визнання індивідуальних особливостей кожної
дитини, яка передбачає «підстроювання» системи навчання під особистість,
а не особистість під систему. В інклюзивних класах частіше
використовуються нові підходи до навчання, застосовуються варіативні
форми, методи і технології виховання.
Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає
оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація
означає нововведення, що поліпшує хід і результати освітнього процесу [1].
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Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову зміну
системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. Таким
чином, інноваційні педагогічні технології як процес – це «цілеспрямоване,
систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних,
новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють
цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних
результатів». У значенні продукту діяльності визначимо інновацію як
оригінальні, новаторські способи та прийоми і засоби педагогічних дій.
Якщо звертатися до джерел поняття «технологія», то ми повинні
зафіксувати, що воно походить від двох грецьких слів – мистецтво,
майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити
як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлена майстерність. Інноваційні
педагогічні технології – це цілеспрямоване, систематичне й послідовне
впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів
педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний освітній процес від
визначення його мети до очікуваних результатів, що особливо важливо для
осіб з особливими потребами.
Педагогічні технології можуть розрізнятися за різними критеріями: за
джерелом виникнення, цілями і завданнями, можливостями педагогічних
засобів, функціями вчителя, що здійснюються за допомогою технології,
елементами яких вважають вміння оперувати навчальним та технічним
обладнанням, доречне використання наочного матеріалу.
Інноваційні технології у спеціальній педагогіці мають забезпечити
розвиток і саморозвиток особистості учня з огляду на виявлені його
індивідуальні особливості як суб’єкта пізнання предметної діяльності і
реалізуються у особистісно-орієнтованій освіті. Спектр методик і
технологій, що складають її зміст значний: вальдорфська педагогіка,
методика Марії Монтессорі, колективний спосіб та індивідуалізація процесу
навчання, технології ігрові, модульно-розвивального, проблемного,
дистанційного навчання, рівневої диференціації, мультимедійні, сугестивні,
інтерактивні та інші.
До результатів навчання суспільство ставить усе більші вимоги – школа
має дати учням не тільки міцні знання та навички, а й сприяти вихованню й
розвитку учнів відповідно до їхніх навчальних можливостей, потреб,
запитів, задатків і здібностей. Важливим є проектування освітньорозвивального середовища для дітей з особливими потребами, при цьому
базовий рівень знань, вмінь, навичок перетворюється з мети навчання в засіб
актуалізації пізнавальних, творчих і особистісних можливостей учнів.
Освітнє середовище повинно бути спрямоване не тільки на власно освітню
мету, а й на знаходження оптимальних способів успішної адаптації в житті
кожної дитини з обмеженими можливостями. Отже, інновації в корекційній
педагогіці передбачають розробку та впровадження нових форм, методів та
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засобів
підвищення
ефективності
корекційно-розвивального
та
реабілітаційного процесів і сприятимуть оптимізації використання
особистісно-орієнтованих,
нейропсихологічних,
арт-терапевтичних,
інформаційних технологій.
Під технологіями інклюзивної освіти розуміємо ті технології, які ведуть
до створення умов для якісної, доступної освіти всіх без винятку дітей.
Можна виділити дві великі групи інклюзивних технологій: організаційну і
педагогічну. Організаційні технології пов’язані з етапами організації
інклюзивного процесу: це технології проектування і програмування,
технології командної взаємодії вчителя та спеціалістів, технології
організації структурованого, адаптованого і доступного середовища.
Серед педагогічних технологій можна виділити ті, які можуть бути
успішно використані в інклюзивній практиці вчителем на уроці:
1. Технології диференційованого навчання та індивідуалізації
освітнього процесу.
2. Технології корекції навчальних труднощів, що виникають у дітей в
освітньому процесі.
3. Технології, спрямовані на формування соціальної компетенції.
4. Технології оцінювання досягнень учнів.
Навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів повинно
бути на кожному уроці. Наприклад, на урокaх літературного читання учням,
відповідно до рівня їхнього розвитку, пропонуються різновиди перекaзу:
хтось може переказувати «близько до тексту», хтось може розповісти з
опорою на картинки, але є і такі діти, яким переказ зовсім не дається. У
цьому випадку вчитель може використовувати ілюстрації-слайди, на яких,
поряд з малюнком, є текст з пропущеними словами. Учень повинен сам
згадати їх і вставити в свою розповідь. Після такої роботи багато дітей вже
переходять до переказу з опорою на картинки, а наступна мета – переказ
«близько до тексту». На урокaх математики диференціація виражається в
різнорівневих завданнях, як за складністю, та і за самостійністю їх
виконання. Диференційний підхід в навчанні при фронтальних формах
організації освітньої діяльності фактично не може бути здійснено. Саме
групова та робота «в парах» найкраще допомагає розвитку комунікативних
здібностей учнів. Включення дитини з особливостями в групову роботу
носить поступовий і послідовний характер. Основними критеріями
ефективності групової роботи на занятті в інклюзивному класі буде не
орієнтація на успіх: «хто більше і краще», а орієнтація на узгодженість,
взаємодопомогу, підтримку, спільне прийняття рішень, здатність знаходити
компромісне рішення. Ці ж критерії стають головними не лише на уроках,
але і на виховних та загальношкільних заходах. Однією з основних
технологій інклюзивної освіти є формування навичок потрібних у житті, або
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соціальної компетенції (навичок взаємодії, взаємодопомоги, продуктивної
діяльності і т. д.).
Можна виділити 3 типи технологій, спрямованих на підвищення
соціальної компетенції: пряме навчання соціальним навичкам; формування
соціальних навичок через наслідування, організація групових видів
активності, в тому числі й ігрових. Технологія оцінювання досі викликає
багато суперечок серед педагогів. Як показує досвід, не завжди вчителі
інклюзивного класу звертають увагу на витрачені зусилля дитини під час
виконання завдання. Не знаючи, як оцінити роботу – перехвалюють або
недооцінюють результати. У цьому випадку учень не розуміє, за якими
критеріями оцінювали його роботу. Також ця позиція неминуче викликає
нерозуміння серед однокласників «особливої» дитини. Тому дуже важлива
взаємодія педагога з батьками, фахівцями психолого-педагогічної
підтримки. Вчитель, психолог, батьки можуть допомогти дитині стати більш
компетентним у цьому питанні: заздалегідь ознайомити дитину з
матеріалом, підготувати наочні посібники, познайомити дитину з
критеріями оцінки освітньої діяльності.
Інклюзивна освіта – прогресивний спосіб навчання, який має великі
перспективи в сучасному суспільстві, і це дає надію, що кожна дитина з
обмеженими можливостями зможе реалізувати право на отримання якісної
освіти, адаптованого до його можливостей і потреб, знайти своє місце в
житті і реалізувати свій життєвий шанс і потенціал.
Література
1. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» [Електронний ресурс]. Програма
«Інклюзивна освіта». / Режим доступу: http: //www.ussf.kiev.ua/index.php/go=Inklus
2. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі
Н.В. Заєркова, А.О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с.
3. Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні [Електронний
ресурс] Режим доступу: http://osvitportal.loda.gov.ua/inklyuzyvna_osvita_dlya_ditey_z_
osoblyvymy_potrebamy_v_ukraini
4. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх
навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод.посіб./ А.А. Колупаєва,
Л.О. Савчук. И–К. : «Видавнича група» АТОПОЛ», 2011. – 273 с. – Серія «Інклюзивна
освіта».
5. Нова українська школа [Електронний ресурс]: Режим доступу: http
//nus.org.ua/news/u-2018-rotsi-na-inklyuzyvnu-osvitu-vydilyat pivmilyardagryven/.
6. Про реформу середньої освіти в Україні, або якою буде «Нова українська
школа»? [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.uezd.com.ua/5502-2/.

97

Неперервна освіта: стан, проблеми, перспективи
розвитку
Аніщенко В.О.,
доцент, к.т.н., доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін,
начальник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва
Академії Державної пенітенціарної служби,
Україна, м. Чернігів
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
СТУПЕНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ
В світлі реформування пенітенціарної системи України питання
вдосконалення професійної підготовки офіцерів державної кримінальновиконавчої служби (далі – ДКВС) України викликало інтерес широкого кола
науковців різних галузей наук, а саме педагогіки, психології, права. Це
пов’язано перш за все з необхідністю формування фахових, професійних
компетентностей як майбутніх офіцерів ДКВС України, так і вдосконалення
комплексу професійних компетентностей тих офіцерів, які вже здійснюють
службово-професійну діяльність в органах та установах виконання покарань.
По-друге, питання вдосконалення ступеневої професійної освіти є
важливим з точки зору наповнення навчальних планів підготовки фахівців на
кожному ступені вищої освіти, в тому числі післядипломної освіти та
підвищення кваліфікації, новим змістом, що враховує вимоги міжнародних
стандартів до підготовки персоналу пенітенціарної системи, створює певні
можливості оновлення світогляду, формування нового мислення та гуманного
відношення до спецконтингенту (в’язнів, тобто осіб, які перебувають в мовах
несвободи).
По-третє, це питання є вимогою часу, адже є зрозумілим, що неперервна
освіта надає можливість кожному професіоналу постійно вдосконалювати
власні знання, навички та вміння, що є базовою основою для ефективного
виконання своїх професійних обов’язків та отримання задоволення від
результатів власної праці.
Принцип неперервності освіти персоналу ДКВС України закладений у
низці нормативно-правових документів, а саме: Закону України «Про освіту»,
Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про Державну
кримінально-виконавчу службу України», «Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної
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кримінально-виконавчої служби
України», затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 08.09.2015 за №1675/5 та ін., що виправдано
часом та вимогами до отримання нових компетентностей офіцерамипенітенціаріями.
Формування професійних компетентностей офіцерів ДКВС України
відбувається поетапно протягом певного часу в період навчання в закладі
вищої освіти, після – під час здійснення ними службово-професійної
діяльності.
Професійні компетентності не є сталою категорією якості професійних
здібностей, вмінь та навичок. На якісні зміни цієї категорії впливають різні
умови та фактори (професійні, інформаційно-комунікаційні, соціальноекономічні, культурні, ін.) службово-професійного середовища та потреби
суспільства у безпечному існуванні. Також на постійне оновлення
професійної компетентності впливає обізнана власна потреба офіцерівпенітенціаріїв у самоосвіті щодо набуття нових знань, вмінь та навичок.
Результати проведеного дослідження ступеневої професійної освіти
майбутніх офіцерів ДКВС України, а також процес підвищення кваліфікації
офіцерів даної служби, з врахуванням принципу неперервності освіти,
дозволив виділити низку проблем, серед яких головною є те, що випускники
закладів вищої освіти для правоохоронної, в тому числі пенітенціарної, сфери
не мають достатніх практичних навичок для вирішення завдань службовопрофесійного характеру. Це викликає необхідність пошуку різних моделей
навчання, що сприятимуть логічному поєднанні теорії та практики, наданням
можливості формування комплексу сучасних професійних компетентностей.
Серед таких моделей навчання можна виділити дистанційну, модульну,
проблемну, проектну, імітаційну (активну) та модель контекстного навчання.
Модель контекстного навчання реалізується за допомогою комплексної
системи нових і традиційних форм та методів навчання й передбачає
збільшення частки практичної роботи осіб, які навчаються. Акцент робиться
на прикладний характер навчання, що приводить до забезпечення умов
трансформації процесу навчання у професійно-орієнтовану діяльність
майбутнього фахівця. Концепція знаково-контекстного навчання по
А. Вербицькому [1] включає такі базові форми діяльності: навчальну
діяльність академічної форми (лекції, семінарські заняття, самостійна робота);
квазіпрофесійну діяльність (ділові ігри, тренінги); навчально-професійну
діяльність (науково-дослідницька робота, виробнича практика, дипломне
проектування).
Виходячи з вимог вітчизняних і міжнародних нормативно-правових
документів, що імплементовані в Україні [2] та визначають комплекс
професійних компетентностей майбутніх офіцерів, саме модель контекстного
навчання дозволяє створити умови для поєднання навчальної та професійної
діяльності.
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Головною вимогою формування або вдосконалення професійних
компетентностей осіб, які навчаються, з використанням моделі контекстного
навчання є їх особистісне включення в навчальну діяльність. З боку викладача
необхідною умовою є створення сучасного навчального контенту,
використання інтерактивних форм та методів навчання, інтерактивних
технологій навчання й контролю знань курсантів тощо. Тобто викладач в
межах застосування моделі контекстного навчання формує предметний і
соціальний зміст професійної діяльності майбутнього офіцера ДКВС України,
забезпечуючи умови трансформації їх навчальної діяльності у професійну
діяльність фахівця-пенітенціарія.
Важливо розуміти, що одиницею змісту контекстного навчання є
проблемна ситуація [1], до формулювання якої необхідно підійти з
урахуванням специфіки професійної діяльності майбутнього офіцера.
Шляхом застосування інтерактивних методів, форм і технологій
навчання можливе моделювання проблемних ситуацій, що відтворюватимуть
специфіку квазіпрофесійної діяльності майбутнього пенітенціарія й тим
самим сприятимуть вдосконаленню професійних якостей керівника установи
виконання покарань з позицій дотримання вимог міжнародних стандартів в
галузі пенітенціарного менеджменту; також сприятимуть професійному
розвитку персоналу установ виконання покарань та їх обізнаності в питаннях
запобігання тортурам та нелюдському поводженню з особами, які
перебувають в умовах несвободи; відпрацюванню дії персоналу в умовах
надзвичайних ситуацій в установах виконання покарань; набуття персоналом
вмінь управління ризиками стосовно в’язничної безпеки тощо.
Основний вектор вдосконалення неперервної ступеневої професійної
освіти офіцерів ДКВС України, на нашу думку, необхідно спрямувати на
формування творчих здібностей, високоякісну теоретичну підготовку і
розвиток певних професійних компетентностей, що дозволять вирішувати
практичні завдання під час здійснення майбутньої службово-професійної
діяльності, а також дозволить сформувати чіткі принципи молодих офіцерів
щодо самоменеджменту, самомотивації, самоосвіти у подальшій професійній
діяльності.
Література
1. Вербицький А. Концепция знаково-контекстного обучения в ВУЗе. Вопросы
психологии. 1987. № 5. С. 32-37.
2. Європейські пенітенціарні правила (Рекомендація № R (2006)2 Комітету
Міністрів держав-учасниць). Прийнято Комітетом Міністрів 11.01.2006 р. на 952-й
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НОВІ ГОРИЗОНТИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається складний процес
взаємопроникнення національних систем освіти, стандартизації освітніх
програм та оновлення вимог до професійної компетентності людини,
формування глобальної освітньої моделі. Вища педагогічна освіта, яка
розроблена на рівні теоретичних концепцій і міркувань, має прогалини у
здійсненні основних положень і концепцій у практичній сфері, а українська
вища освіта має певні ментальні особливості та культурні надбання, що
робить її по-справжньому оригінальною.
Багато дослідників вважають, що повинна бути створена така система
неперервної професійної освіти, в якій поєднувалися б переваги інтеграції і,
водночас, повага до здібностей та прав окремої особистості, нації, країни.
Освіта повинна знайомити з основами національної культури, формувати
вміння добирати, інтерпретувати та використовувати у повсякденному житті
корисні та необхідні для людини факти та теоретичні положення, включаючи
їх як в історичний контекст, так і в професійну діяльність, а не механічно
перекладати на національний ґрунт зразки освіти інших країн, які успішно
зарекомендували себе в інших країнах, але мають свої ментальні та
технологічні особливості або недоліки. «Сліпе» копіювання зразків та досвіду
роботи окремих країн та викладачів вищих навчальних закладів
унеможливлює розвиток професійних та творчих здібностей студентів, а
студенти, в свою чергу, не знають, до якого результату вони прийдуть у
процесі навчання і яким чином будуть сформовані професійні та спеціальні
компетентності з певного фаху, який їм необхідний для подальшої
професійної діяльності.
Україна бере активну участь у створенні єдиного освітнього,
інтелектуального та кібернетичного простору. На даний час володіння
інформацією, яка є основою нових розробок та наукових досліджень стає
вирішальною умовою успіху, і це дає можливість зростати розумовій,
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висококваліфікованій і творчій праці випускників вищих навчальних закладів.
На жаль, останні двадцять років в Україні здійснювалося накопичення знань
та фактів, а не формування ставлення до використання сучасного досвіду та
професійних вмінь фахівців, дбайливе ставлення до здоров’я було замінено на
копіювання поведінки та надбань з рекламних закордонних постів та
відеофрагментів. З екранів телевізорів та комп’ютерів життя дійсно вважалося
легким і без утруднень, а молоде покоління вважало за необхідне отримати
все і зараз, не прикладаючи певних зусиль для власного розвитку, вимагаючи
це у батьків і відбираючи у інших.
Людині властива багатомірність. Античний філософ Протагор розглядав
світ, як світ людини і його вислів про те, що «людина – мірило всіх існуючих
речей, якщо вони існують, неіснуючих, якщо вони не існують», є актуальним і
сьогодні. Відомо, що Г. Маркузе назвав людину одномірною, звинувачуючи її
в небажанні відмовитися від «комфорту споживацьких цінностей», а саме:
негативні сторони суспільства масового споживання [1].
В.О. Огнев’юк зазначає, що людина, навіть на початку цивілізації, не
була одномірною, а споживацькі цінності властиві не тільки для
індустріального, але й для первісного чи будь-якого іншого суспільства, що
було після нього і питання полягає саме в доступності і можливості
матеріальних благ для людини. Одним із важливих рушіїв розвитку
цивілізації є споживання, прагнення мати, що і посилювало й продовжує
посилювати багатомірність людини [2]. Автор зазначає: «Багатомірність
людини слід розуміти як її здатність до виконання великої кількості
соціальних ролей – сина / дочки, коханого/коханої, чоловіка / дружини,
батька / матері, брата / сестри, онука/онуки, родича/родички, сусіда / сусідки,
працівника / працівниці, громадянина /громадянки своєї держави, Європи,
світу, а також носія певної професії, культури і національності, представника
певної громади, церкви; виробника, споживача, слухача, телеглядача, глядача
театру, промовця, учня, вчителя, читача, дописувача, партнера, конкурента,
власника, підлеглого, керівника, позичальника, туриста, пасажира,
співвітчизника, іноземця, товариша, ворога, опонента, хворого, здорового,
старшого, меншого, бідного, багатого, виборця, вибраного...» [2, с.6].
І продовжуючи думку, В.О. Огнев’юк вважає, що багатомірність під силу
освіченій людині, повинна базуватися на модернізації освіти і має спиратися
на важливу тріаду:
– імператив освіченої людини HOMO EDUCATUS та її багатомірність;
– імператив формування нової парадигми креативного професіоналізму;
– імператив постійних трансформацій [2, с.6].
У процесі входження України у Болонський процес було здійснено
розширення доступу до вищої освіти, мобільність викладачів і студентів,
підвищення якості європейської вищої освіти,
та можливість
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів за кордоном,
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враховуючи конкурентоспроможність випускників вищих навчальних
закладів на ринку праці, і, на жаль, Україна була не на першому місці у
вирішенні цього питання. Виникло питання щодо навчальних програм
підготовці фахівців у певній галузі. На даний час в освіті України відбувається
процес усвідомлення у студентів нового ставлення до себе як творчої і здібної
особистості,
ціннісно-орієнтоване ставлення до власних надбань та
досягнень, розвиток індивідуальних якостей, спрямованість та сталість і
дієвість власних цінностей особистості, пошук раціональних способів буття.
Ми вважаємо, що перспективами розвитку процесу навчання може стати
більш індивідуалізоване навчання, в якому повністю зміниться діяльність і
роль викладача вищого навчального закладу та вчителя-лектора. На перший
план вийдуть не тільки INTERNET – ресурси і інтернет – енциклопедії,
діяльність викладача трансформується в діяльність наставника, який здійснює
процес навчання та організує дослідницьку та творчу діяльність студентів.
Викладачі і вчителі закладів освіти сприятимуть розвитку інтересів і цілей
навчання, і всебічно будуть допомагати студентам в їх реалізації. Проблеми
освіти перетворяться на задачі освіти, які потребують свого вирішення, а
навчальні заняття трансформуються на загальне спільне обговорення, під час
яких студенти зможуть обмінюватися ідеями та думками під керівництвом
викладача.
Професійне педагогічне навчання дає людині можливість підготуватися
до життя в умовах соціокультурного життя і професійної діяльності, які
постійно змінюються та трансформуються. Тому основна увага спрямована на
загальний розвиток особистості та комунікативних здібностей, таких як
засвоєння нових знань, критичності та культури мислення, самостійності у
прийнятті рішень, розвитку інформаційних навичок, що може забезпечувати
освіта упродовж життя. Таким чином, освіта і надалі стане мистецтвом
сприяння прагненню багатомірної особистості до саморозвитку,
неперервності освіти на основі новітніх технологій, формування у студентів
компетенції, необхідних для успішної самореалізації у суспільстві.
Література
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ПОВЕДІНКОВІ СТРАТЕГІЇ ОСІБ В ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ
Життя сьогодення інтенсивно набуває значних трансформацій. Практично
кожна людина в своєму житті потрапляє в важкі ситуації, які значною мірою
порушують її «звичайне» існування. В контексті нашого даного дослідження
стан безробіття вважається прикладом саме такої «критичної» ситуації.
Проблема переживання особою втрати своєї роботи у психологічній
науці набула актуальності і сприяла появі нового напряму дослідження –
дослідження копінг-поведінки безробітних осіб у процесі подолання
кризових моментів, що пов’язані з трудовою незайнятістю населення. У
літературі копінгповедінка досліджується з позиції особистісноситуаційного
підходу
(Р. Лазарус,
С. Фолкман,
Л.І. Анциферова,
К. Муздибаєв, C.K. Нартова-Бочавер). Відповідно до цього підходу копінг
розглядається як складний динамічний процес, який починається з
оцінювання ситуації, включає когнітивні та поведінкові зусилля її
подолання. Але це все залежать від особистісних та ситуаційних факторів.
Життєва стратегія людини є конкретною регулюючою динамічною
системою соціокультурних уявлень особистості про її власне життя. Вона
спрямовує поведінку індивіда протягом якогось тривалого часу. Проблемі
життєвих стратегій особистості, як у вітчизняній, так і у зарубіжній
психологічній літературі присвячено низку наукових досліджень, а саме
І. Кон, І. Корнієнко, Е. Головаха, М. Корнєєв, Н. Лукман, А. Маслоу,
Р. Мертон, В. Ядов тощо.
Сучасний підхід до вивчення копінг-поведінки враховує наступні
положення: 1) людині характерний інстинкт подолання (Е. Фромм), однією
з форм якого виступає пошукова активність (Аршавський, Ротенберг);
2) на вибір способів подолання впливають індивідуально-психологічні
особливості: особливості локус контролю, темперамент, тип мислення,
рівень тривожності, спрямованість характеру, переживання, установки,
досвід тощо. Згідно даного положення, ті складні ситуації, що виникають на
життєвому шляху людини, будуть мати не тільки зовнішні (середовищні),
але й внутрішні (особистісні) передумови; 3) стратегії копінг-поведінки у
складних ситуаціях залежать від рівня самоактуалізації особистості – чим
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вищий рівень розвитку особистості людини, тим успішніше вона вирішує
труднощі.
Дослідження тілесності і механізмів її впливу на розвиток поведінки
особистості, а саме: суб’єктивної значущості для індивіда його тілесної
структури, поведінкових стратегій та механізмів подолання стресу, а також,
діагностика захисних механізмів, які на рівні підсвідомості впливають на
формування копінг-поведінки особистості та відношення особистості до
свого внутрішнього «Я» [1].
Що стосується власне самих поведінкових стратегій безробітних, то це
питання лише схематично було відображено в наукових розвідках В. Гага,
Е. Гіденса, А. Горца, А. Деміна, Е. Тоффлера, Ч. Хенді та ін. науковців.
Однак у сучасній науковій літературі й досі бракує системного погляду на
зміст і типологію поведінкових стратегій безробітних у системі їхньої
професійної ресоціалізації перебуваючи на обліку в центрі зайнятості,
особливо в умовах суспільних трансформацій.
З точки зору, як самих робітників, так і з точки зору роботодавців –
втрата роботи, що веде до виникнення безробіття в сучасному суспільстві,
розглядається як досить негативне соціальне явище суспільства і держави.
Варто зазначити, що стан безробіття може викликати суттєві зміни в
свідомості безробітних, а саме, в професійному спрямуванні. Ці зміни
призводять не тільки до переосмислення та переорієнтації своєї професійної
поведінки, але й до зміни своїх трудових орієнтацій, потреб, цілей та ідеалів.
Поведінкові стратегії осіб, що перебувають на обліку в центрі
зайнятості, залежать як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів, що
впливають на реалізацію їхньої діяльності в професійній сфері.
Детермінація поведінкових стратегій безробітних визначається
зовнішніми і внутрішніми факторами (психологічними особливостями) –
потребами, мотивами, нахилами, якостями, засвоєними цінностями,
статусами, ролями тощо. Важливим чинником формування поведінкових
стратегій безробітних є соціальний статус, який визначається як положення
(чи становище) людини в суспільстві (у певній соціальній групі) та
пов’язується зі специфічною системою норм та очікувань, які значною
мірою визначають види (стратегії) поведінки безробітних [2, с.8].
Ключовими поведінковими стратегіями особистості в процесі
професійної ресоціалізації є: 1) вид трудової діяльності – наймана праця, яка
передбачає виконання певних обов’язків за заробітну плату; 2) вид
соціально-економічної діяльності, як ключовий – підприємництво,
спрямоване на отримання прибутку завдяки організації виробництва та
продажу товарів або послуг; 3) вид соціально-економічної діяльності –
самозайнятість, направлений на отримання прибутку через самостійне
виробництво та продажу товарів чи послуг (тут варто згадати сучасний
феномен, що отримав назву «фріланс» (англ. freelancer – вільний
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найманець). Тобто фрілансер – це людина, яка самостійно організує свою
працю, формуючи так званий «портфель робіт», який, на думку Ч. Хенді
«є способом опису того, як роботи, яким віддавав свій час його власник,
формують збалансоване ціле» [4, с.196]; 3) неповний робочий час або
неповний робочий день чи тиждень є видом трудової діяльності, за якого
людина працює певну кількість годин в день або певну кількість дніву
тиждень/місяць; 4) поділ робочого місця (так званий «job sharing») також є
видом трудової зайнятості при якому на одне робоче місце наймаються дві
(або декілька) людини, що працюють по черзі; 5) тимчасова робота як вид
трудової діяльності передбачає обмеження трудових відносин певним
терміном або обсягом робіт; 6) робота «без робочого місця», як вид трудової
діяльності, припускає виконання трудових обов’язків поза стінами
підприємства (на дому або ж у постійних роз’їздах); 7) робота за
сумісництвом, як вид трудової діяльності, передбачає працю одночасно у
кількох роботодавців, при якій загальний робочий час може як і не досягати
середньої тривалості робочого тижня, так і значно перевершувати її;
8) праця в домашньому господарстві, як вид соціально-економічної
діяльності, передбачає, що блага виробляються для власного споживання та
не поширюються на ринок для продажу; 9) неформальна зайнятість є видом
нелегальної соціально-трудової зайнятості, яка не відображається в
офіційних документах (або відображається лише частково) та поширювана
завдяки тому, що контроль держави над нестандартними формами
зайнятості утруднений.
Зміна професійної діяльності, тобто професійна ресоціалізація безробітних,
має зовсім іншу мотивацію, ніж первинна професійна соціалізація, тому що
вимагає від особистості кардинальної зміни вже сформованих у неї
цінностей, мотивів, норм поведінки тощо. Адже професійна ресоціалізація,
на думку американського соціолога Н. Смелзера, передбачає засвоєння
нових цінностей, ролей, навичок замість колишніх, недостатньо засвоєних
або застарілих [3, с.112]. І тому, на нашу думку, супровід осіб для обрання
правильної поведінкової стратегії в процесі професійної ресоціалізації є
одним з найбільш важливих проблем сьогодення на які варто звертати увагу
психологам та працівникам центрів зайнятості.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СІМ’Ї
НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ
Актуальність проблеми визначається об’єктивними соціальноекономічними потребами у підготовці молодого покоління, спроможного
ефективно піднести культ родини на засадах національних і загальнолюдських, морально-духовних цінностей. Тому, визначальний вплив сім’ї на
формування особистості підлітків зумовлений суттю суспільного способу
життя, функціями та цінністю сім’ї для кожної людини.
Соціально-економічні процеси, що відбуваються в країні, спричиняють
низку змін, які найвиразніше виявляються у руйнації старих і пошуку нових
ціннісних орієнтирів, організаційних структур, моделей особистісних,
ділових та родинних взаємин молоді. Спостерігається дезадаптація молодих
людей в особистому та суспільному житті, що проявляється у
невпевненості, безпорадності, страху перед реальністю сучасності.
Неузгодженість цінностей із можливостями їх практичної реалізації
призводить до загострення психічних, психосоматичних та соціальних
хвороб, зростання жорстокості, агресивності в молодіжному середовищі.
Сім’я є одним із пріоритетних векторів формування особистості учнів,
відіграє найважливішу роль у вихованні дітей, зумовлює засвоєння
основних правил і норм поведінки, формує стереотипи ставлення до
навколишнього світу, визначає успішність у майбутній професійній
діяльності, процесі соціалізації, реалізації особистісної життєвої стратегії.
Різні аспекти впливу сімейного виховання на особливості ціннісних
орієнтацій підлітків розглядаються у працях І.С. Артюхова, Є.К. Кіпріянова,
Н.А. Кирилова, І.С. Кона, В.М. Кузнєцова, А.В. Мудрика, А.С. Шарова та ін.
Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує те, що система
ціннісних орієнтацій є важливою характеристикою особистості та
показником її сформованості. Вона забезпечує цілеспрямованість у
досягненні поставлених цілей, формує ставлення до явищ довкілля та
соціуму, визначає сутнісні характеристики світогляду людини та її життєвої
концепції.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна
перевірка особливостей впливу складу сім’ї на формування особистості
підлітків. Об’єктом нашого дослідження була особистість дитини
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підліткового віку в контексті сім’ї, предметом – вплив складу сім’ї (повна,
неповна) на формування особистості.
У науковому пошуку було реалізовано наступні завдання: здійснено
теоретичний аналіз проблеми та проведення емпіричне дослідження впливу
складу сім’ї на формування особистості в підлітковому віці та
психокорекційну роботу з використанням матеріалів В.М. Рибачук
«Психологічні можливості корекції агресивної поведінки у підлітків».
Для досягнення мети та завдань дослідження було використано
методики: вивчення особливостей формування ціннісних орієнтацій учнів з
неповних та повних сімей за методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокича;
визначення особистісної адаптованості школяра до зовнішнього та
внутрішнього світу за методикою «Визначення особистісної адаптованості
школярів» А. Фурмана; визначення показників та форм агресії за методикою
«Діагностика показників і форм агресії» Басса-Дарки; визначення шкільної
успішності підлітків за річними середніми показниками. У нашому
дослідженні взяло участь шістдесят учнів: тридцять із повних і тридцять із
неповних сімей.
У відповідності з метою і завданнями, стисло охарактеризуємо
результати проведених методик. За даними емпіричного дослідження у
підлітків із неповних сімей домінуючими термінальними цінностями є
здоров’я, наявність хороших друзів, свобода; знецінюються такі цінності як
продуктивне життя, краса природи і мистецтва та творчість. Щодо
інструментальних цінностей, то домінуючими є: чесність, вихованість,
акуратність; знецінені такі цінності як: високі запити, непримиренність до
недоліків у собі та інших, старанність. Це вказує на те, що особистісне
визначення підлітків складається під впливом ґендерно-диференційованих
ціннісних орієнтацій, що відповідають традиційним канонам статеворольового диморфізму. Переважаючі термінальні цінності у дітей із повних
сімей це: здоров’я, любов, наявність хороших друзів; знецінюються такі як:
щастя інших, краса природи та мистецтва, творчість. Щодо
інструментальних, то домінуючими є: вихованість, чесність, акуратність.
Порівнюючи дані результати, можна сказати, що вони майже не
відрізняються
Дослідження різних форм агресії за опитувальником Басса-Дарки,
продемонструвало, що із шістдесяти обстежуваних у даній групі учнів, за
середніми показниками групи індекс агресивності вище норми мають вісім
учнів з неповних сімей і двоє – з повних, у п’ятдесяти учнів індекс
агресивності в нормі. Отже, фізична агресія переважає у дітей, які живуть у
неповних сім’ях.
Отримавши результати коефіцієнта кореляції, можна стверджувати, що
існує слабкий зв’язок між показниками: соціально-психологічна адаптація
(СПА), рівень агресивності та рівень шкільної успішності. Найбільш
108

виражений суттєвий зворотній зв’язок в учнів з неповних сімей
спостерігається між наступними показниками: вербальна агресія і СПА (r =
-0,74); роздратування і СПА (r = -0,62); фізична агресія і СПА (r = -0,52).
Щодо суттєвого прямого зв’язку, найбільш вираженими є: непряма і фізична
агресія (r = 0,55); підозрілість і непряма агресія (r = 0,49); індекс ворожості
та індекс агресивності (r = 0,49).
Таким чином, про значний вплив сім’ї на успішність навчальної
діяльності учнів з неповних сімей свідчить наступні коефіцієнти кореляції:
суттєвий прямий зв’язок між показниками шкільної успішності і СПА (r =
0,40); суттєвий зворотній зв’язок між показниками шкільної успішності та
образи (r = 0,50).
Щодо показників коефіцієнта кореляції учнів з повних сімей, то
найбільш виражений суттєвий зворотній зв’язок спостерігається між
підозрілістю та СПА (r = -0,58). Щодо суттєвого прямого зв’язку найбільш
вираженими показниками є вербальна та фізична агресія (r = 0,56),
вербальна агресія та підозрілість (r = 0,50); образа та непряма агресія (r =
0,48). Суттєвий зворотній зв’язок спостерігається між шкільною успішністю
і почуттям провини (r = -0,37).
Проведена корекційна робота сприяла покращенню соціальної адаптації
підлітків шляхом зниження рівня їх агресивності. Таким чином, поставлена
на початку проведення даної програми мета була досягнена. В усіх учнів
корекційної групи відбулося зниження рівня агресивності та підвищився
рівень комунікативних вмінь і навичко. Зміни спостерігались і в адаптації
підлітків, тобто рівень адаптованості збільшився. Учні почали з повагою
ставитися до своїх однолітків, вчителів, на уроках поводилися адекватно.
Отже, дослідження показало, що відбулися позитивні зміни в усіх
визначених нами проявах поведінкової сфери учнів.
Підсумовуючи, зазначимо, що теоретичний аналіз психологопедагогічної літератури
та
проведене дослідження дозволяють
сформулювати наступні висновки – саме сім’я є домінантним чинником,
який визначає ціннісні установки, моральні орієнтири, становлення
характеру, засвоєння системи загальнолюдських цінностей, що є основою
культури особистості.
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ЕТІОЛОГІЯ ВИНИКНЕННЯ РОЗЛАДІВ
АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
Аутизм – це стале порушення розвитку, яке є наслідком неврологічних
розладів і виявляється протягом перших трьох років життя. У міжнародній
системі класифікацій хвороб МКХ-10 дитячий аутизм (F84.0), так само як
атиповий аутизм (F.84.1) і синдром Асперґера (F84.5) – це самостійні
нозології, що внесені до розділу «Порушення психологічного розвитку» (F80F89), а саме – до рубрики «Загальні розлади психологічного розвитку» (F84).
У кожного з цих типів загального розладу розвитку можуть бути розлади в
трьох патопсихологічних сферах: якісні порушення соціальної взаємодії,
якісні порушення спілкування і стереотипна поведінка, інтереси, дії.
За «Діагностичним та статистичним керівництвом з психічних розладів»
(DSM-V), розлади аутистичного спектру – це загальний розлад розвитку, що
має неврологічну природу та характеризується такими проявами як: стійкі
дефіцити соціальної комунікації та соціальної взаємодії (дефіцити в
соціально-комунікативній взаємності, невербальній комунікативній поведінці,
установленні й підтриманні соціальних відносин) та обмеженість,
повторюваність у структурі поведінки, інтересах чи діяльності (стереотипні
моторні рухи, мовлення або маніпуляція предметами, занадто вузький спектр
інтересів і надмірне захоплення ними, надмірна або недостатня реакція на
отримувану сенсорну інформацію та незвичний інтерес до певного сенсорного
аспекту навколишнього середовища).
Аутизм виражається в зниженні контактів дитини з дорослим і
однолітками, і виявляється в його «зануренні» у свій власний світ. Аутизм –
крайня форма психологічного відчуження, яка виражається у відході дитини
від контактів з навколишньою дійсністю і заглибленні у світ власних
переживань.
Спираючись на загальнопсихологічні принципи категорії спілкування,
В.Є. Каган запропонував таке визначення аутизму: аутизм – це
психопатологічний синдром, який характеризується недостатністю
спілкування, формується на основі первинних структурних порушень або
нерівномірності розвитку передумов спілкування і вторинної втрати
регулятивного впливу спілкування на мислення і поведінку [1, с.12].
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За визначенням Т.В. Скрипник, розлади аутистичного спектра – це
загальний розлад розвитку, що має неврологічну природу та характеризується
такими проявами, як:
– стійкі дефіцити соціальної комунікації та соціальної взаємодії, зокрема
дефіцити в соціально-комунікативній взаємності, невербальній комунікативній
поведінці, установленні й підтриманні соціальних відносин;
– обмеженість, повторюваність у структурі поведінки, інтересах чи
діяльності: стереотипні моторні рухи, мовлення або маніпуляція предметами;
занадто вузький спектр інтересів і надмірне захоплення ними; надмірна або
недостатня реакція на отримувану сенсорну інформацію та незвичний інтерес
до певного сенсорного аспекту навколишнього середовища [4, с.4-5].
Аутистичні розлади – це тривалі розлади, що характеризується
надзвичайно низьким реагування на інших людей, втратою контактів з
оточуючими, низькими проявами навичок комунікації, замкнутістю,
внутрішньою самообмеженістю. Це порушення включає в себе надзвичайно
широкий спектр проблемних поведінкових проявів, у тому числі і дефіцит
мовленнєвого, моторного, перцептивного розвитку, відсутність реакції у
вигляді крайньої відмежованості та відсутності цікавості до інших людей,
неадекватне оцінювання реальності, значні відхилення від соціально
орієнтованих поведінкових стандартів, нездатність оптимально функціонувати
у соціальному середовищі, неадекватні реакції на будь-які оточуючі зміни.
Розлади спектру аутизму (РСА) – це загальний розлад розвитку, що має
неврологічну природу і характеризується такими групами порушень, як:
стійкий дефіцит соціальної комунікації та соціальної взаємодії; обмежені
повторювані дії, інтереси (стереотипні сенсорні дисфункції) тощо [3, с.183].
Ознаки аутизму: мутизм (відсутність мовлення); поведінкові стереотипи;
значне посилення тривоги при зміні обстановки, переїзді, вторг-ненні в звичні
заняття дитини сторонніх; симбіотичний характер зв'язку з матір'ю;
переважання зниженого настрою, періодичні агресивні спалахи; погляд
«крізь» об'єкт, уникання візуального контакту з очима іншої людини;
запізніле формування навичок самообслуговування.
Основними клінічними ознаками аутизму є: труднощі комунікації,
побічні реакції на сенсорні подразники, порушення розвитку мови,
стереотипність поводження, соціальна взаємодія.
У залежності від характеру ступеня прояву симптомів у даний час
прийнято виділяти 4 групи аутизму. Дана класифікація запропонована
О.С. Нікольською [2].
І група. Дітей цієї групи відрізняє відчуженість від зовнішнього
середовища, відсутність потреби в контактах, їм властива агресивність, що
доходить до патології. Ці діти майже не володіють навичками
самообслуговування, тому потребують постійної допомоги і підтримок
дорослих. Вони мають найгірший прогноз розвитку.
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ІІ група. Дітям цієї групи властиве відкидання зовнішнього середовища.
Їм характерні численні страхи, стереотипні рухи, імпульсивність, манірність,
симбіотичний зв’язок з матір'ю. Їхня мова, як правило, односкладова. Серед
дітей, що страждають аутизмом, ця група є найбільш численною. Прогноз
їхнього розвитку більш сприятливий: за відповідної тривалої корекційної
роботи вони можуть навчатися навіть у закладі загальної середньої освіти.
ІІІ група. Для дітей цієї групи характерні відчужені інтереси і фантазії.
Їхня мова більш розгорнута, рівень когнітивного розвитку більш високий.
Вони менш залежні від матері й у меншому ступені мають потребу в
постійній присутності і нагляді дорослих. Рівень емпатії, як правило, низький.
Прогноз розвитку також сприятливий; при успішній корекційній роботі ці
діти також можуть бути підготовлені до навчання у закладі загальної
середньої освіти.
ІV група. Надзагальмованість – характерна риса дітей цієї групи. Як
правило, вони дуже боязкі, полохливі, особливо в контактах, часто невпевнені
в собі. Вони активно прагнуть засвоїти деякий набір поведінкових штампів,
що полегшує їхню адаптацію в колективі. Їм властива емоційна залежність від
матері. Ці діти часто бувають парціально обдарованими. У їхній мові
зустрічається менше штампів і вона носить більш спонтанний характер.
Прогноз розвитку цих дітей ще більш сприятливий. Вони можуть учитися у
закладі загальної середньої освіти, причому навіть без спеціальної підготовки.
Отже, розлади спектру аутизму – це тривалі розлади, що
характеризується надзвичайно низьким реагуванням на інших людей, втратою
контактів з оточуючими, низькими проявами навичок комунікації,
замкнутістю, внутрішньою самообмеженістю. Основними ознаками розладів
спектру аутизму є: дефіцит психічної активності дитини; порушення
сенсомоторних функцій; розлади інстинктивної сфери; мисленнєвомовленнєві порушення.
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Україна, м. Івано-Франківськ
ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
На сьогоднішній час в Україні збільшується потреба у соціальних
працівниках, які мають відповідати за своєю професійною підготовкою
міжнародному стандарту. Підготовка соціальних працівників переживає
складний етап свого розвитку, потребує оновлення і повинна адекватно
реагувати на нові зміни з урахуванням сучасних та перспективних умов
розвитку суспільства.
Результат професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
становить їх професійну компетентність, що у свою чергу залежить від
розвитку особистісних якостей фахівця та здійснює продуктивну функцію
майбутнього соціального працівника. Тому вона виступає основою
майбутньої професійної діяльності. Оскільки, необхідність професійної
підготовки соціальних працівників залежить від провідних чинників такої
підготовки, що у кожній державі мають свою специфіку, а кожний навчальних
заклад складає власну модель професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників.
Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх працівників
соціальної сфери розглядалося у працях Т. Зінченко, О. Карпенко,
А. Ковальова, Н. Кривоконь, Г. Лещук, Т. Матвійчук, І. Мельничук,
Н. Микитенко, Н. Останіна, Л. Романовська, І. Савельчук, С. Товщик, Р. Чубук
тощо. Також окремі моменти професійної підготовки майбутніх фахівців
соціальної сфери розглянуто в працях таких науковців, як О. Безпалько,
І. Звєрєва, А. Капська, Г. Попович тощо.
Метою є здійснення аналізу сучасного стану професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників та визначення провідних чинників, які
впливають на таку підготовку.
Концепція соціальної роботи є відносно новаторською для України, так
само як і професія соціального працівника. Тому проблема підготовки
фахівців цього профілю потребує інноваційного підходу до організації
навчання студентів у вищих навчальних закладах. На думку Н.Кривоконь,
головним у технології підготовки соціальних працівників є принцип
діяльнісного підходу до розуміння професії, суть якого полягає в
першочерговій орієнтації навчання на оволодіння вміннями і навичками
практичної діяльності в соціальних службах. Тому перед викладачами вищого
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навчального закладу поставлені завдання: формувати у студентів цього
профілю соціологічне мислення, забезпечувати їх фундаментальною
теоретичною і широкою методичною підготовкою з різних напрямків
соціальної допомоги, проводити спеціальну підготовку майбутніх фахівців до
виконання ними професійних функцій. А це стимулює процес переходу від
репродуктивного засвоєння студентом комплексу знань до підготовки фахівця
шляхом використання інноваційних педагогічних технологій, які забезпечать
підготовку компетентних фахівців [2, с.225].
Отже, важливу роль відіграє вдосконалення професійної підготовки
фахівців соціальної сфери на основі впровадження інноваційних технологій
навчання, щоб майбутній соціальний працівник умів адаптуватися до
мінливих умов професійно діяльності та допомогти клієнтові знайти себе за
таких умов, самостійно засвоювати нові знання, приймати рішення і
відповідати за його результати в непередбачуваних ситуаціях.
Реалізація нових механізмів і засобів організації і здійснення підготовки
фахівців соціальної сфери характеризується низкою суперечностей, які
зумовлено чинниками та тенденціями, що й визначають спрямування
розвитку підготовки соціальних працівників. Можливість такої реалізації в
межах взаємодії тенденцій передбачає розуміння методології соціальної
педагогіки стосовно комплексного вивчення та системного розгляду будьякого процесу або явища.
Тому, перехід існуючої системи підготовки соціальних працівників у
якісно новий стан потребує реалізації певних завдань відповідно до світових,
європейських і національних тенденцій соціальної роботи та фахової
підготовки соціальних працівників таких як:
– переоцінка традиційних чинників розвитку підготовки майбутніх
соціальних працівників;
– переосмислення теорії та практики соціальної роботи як механізму
позитивних змін у суспільстві;
– спрямованість програм підготовки на відповідність соціальноекономічним, соціально-політичним і соціокультурним тенденціям та
перспективам розвитку соціальної роботи;
– стрімке оновлення системи знань через перегляд змісту, форм та
методів навчання соціальній роботі;
– створення умов для належного функціонування освітнього
інноваційного середовища;
– сприяння вибору форм та методів підвищення кваліфікації викладачів
дисциплін соціального спрямування [4, с.124].
Так Ю. Рябова виділяє педагогічні умови, здатні, на її думку, забезпечити
ефективну підготовку соціальних працівників до професійної діяльності в
багатонаціональному середовищі:
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А) застосування культурологічного підходу до професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників;
Б) міжпредметна координація у навчанні професійних дисциплін та
дисциплін загальногуманітарного циклу;
В) формування ціннісного ставлення до міжкультурних відмінностей
представників різних культур у багатонаціональному середовищі;
Г) розвиток позитивної мотивації до взаємодії з представниками
національних меншин у багатонаціональному середовищі [3, с.82].
Стиль поведінки, професійна компетентність фахівця із соціальної
роботи обумовлені сукупністю його професійних знань, умінь, навичок;
комплексом психологічних особливостей та професійно важливих якостей і
здібностей. Здатність досягати найвищих успіхів у професійній діяльності
багато в чому залежить від самооціночних здібностей (самоконтроль,
самовдосконалення, самоосвіта). Фахівець повинен бути психологічно
готовим до діяльності в соціальній сфері, мати сформоване професійне
мислення, вміти самостійно аналізувати конкретну ситуацію, оцінювати
можливі наслідки та брати відповідальність за обрані рішення, які часто
пов’язані з життям людини [5, с.208]. Тому майбутній соціальний працівник
під час своє діяльності має вміти керувати своїми почуттями, думками,
поведінкою, що становлять основу самоорганізації професійної діяльності, які
в подальшому будуть сприяти безперервному самовдосконаленню та
професійному зростанню майбутнього фахівця.
Також до провідних чинників професійної підготовки майбутнього
соціального працівника слід віднести практику (навчальна, виробнича,
наукова), оскільки вона є підсумком засвоєних теоретичних занять, які
майбутні працівники одержав під час навчання. Для початку потрібно
розширити мережу закладів соціальної роботи, які могли б забезпечити базу
для проходження майбутнім фахівцям соціальної сфери практики у процесі їх
професійної підготовки.
Серед недоліків традиційної підготовки майбутніх соціальних
працівників у контексті досліджуваної проблеми І.Мельничук визначає такі:
спрямованість і результативність професійної підготовки студентів
недостатньо відповідає потребам дієво-практичної готовності майбутніх
соціальних працівників до реальної соціальної роботи з клієнтами; у процесі
вивчення фахових дисциплін із соціальної роботи знання теорії недостатньо
інтегруються з професійними вміннями студентів реально виконувати функції
соціального працівника; навчально-пізнавальна діяльність студентів
здійснюється в основному на емпіричному рівні у форматі екстраактивної
моделі навчання; застосування педагогічних інновацій, зокрема, засобів
інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх соціальних
працівників має фрагментарний характер [1, с.5].
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Таким чином, на основі викладеного матеріалу можна зробити висновок
про те, що до провідних чинників професійної підготовки майбутнього
соціального працівника слід віднести: 1) застосування інноваційних
педагогічних технологій, в основі яких би лежав принцип діяльнісного
підходу до розуміння професії, де викладачі вищого навчального закладу
проводили орієнтацію навчання на оволодіння вміннями і навичками
практичної майбутньої діяльності соціального працівника; 2) професійна
підготовка соціальних працівників має здійснюватися на рівні професійної
європейської підготовки, що полягала б вона у спрямованості програм
підготовки, оновленні системи знань та інше; 3) мотивація діяльності, що
полягає у готовності до соціальної діяльності та взаємодії з різними групами
людей; 4) професійна компетентність майбутніх соціальних працівників, що
проявляється у його професійних знаннях, уміннях, навичках, а також
психологічних особливостях та професійно важливих якостях і здібностях;
5) практика як підсумок реалізації одержаних знань, що є заключним етапом
підготовки перед професійною діяльністю соціального працівника. Тому,
професійної підготовки майбутніх фахівців має відповідає потребам
готовності майбутніх соціальних працівників до реальної соціальної роботи з
клієнтами; а знання теорії повинно легко застосовувати в процесі професійної
діяльності та сприяти формуванню професійних вмінь і навичок, що є
основою для саморегуляції та самоорганізації професійної діяльності в
результаті професійної діяльності до майбутньої діяльності соціального
працівника.
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ВПЛИВ ЗМІН НА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВУ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Сьогодні зміни є необхідною частиною розвитку організації. Для того
щоб відповідати сучасним вимогам, надавати якісний та затребуваний
продукт освітня організація повинна модернізуватися, відповідати сучасним
вимогам. Зміни – це необхідність сьогодення, які потрібно враховувати та
вміти прогнозувати. Зважаючи на те, що зміни й нововведення досить часто
руйнують «старі» соціальні структури в колективі організації та утворюють
«нові», підвищуються вимоги до співробітників та утворюються нові правила
роботи, це може викликати негативну реакцію та опір втіленню нововведень
та змін.
Під опором змінам можна розуміти будь-які дії чи бездіяльність
працівників, які спрямовуються на протидію здійсненню перетворень в
організації, їх дискредитацію. Частіш за все, створюють опір змінам не ті
працівники, які мають побоювання щодо змін, а ті, які самі бояться змінитися
у результаті цих змін. Тому, співробітники намагаються перешкодити змінам,
щоб не потрапити в нову, не зовсім зрозумілу для них систему, в якій
необхідно буде практично усе робити за новими правилами, новими
вимогами, тобто вийти зі своєї «зони комфорту» та бути готовими до нових
якісних перемін. Будь-які зміни завжди будуть викликати опір у працівників
організації, що потрібно обов’язково враховувати в плануванні нововведень.
Адже опір може призвести відтермінування початку реалізації процесу змін,
відставання у майбутньому від планів та порушення дедлайнів [2].
До негативних факторів, або ж ризиків для організації під час втілення
змін, можна віднести й те, що зміни: розмивають стабільні системи та
відносини; можуть змінювати або руйнувати наявні соціальні конструкції й
звичаї; «перебудовують» організацію. Тому, досить часто, процес змін
викликає острах, побоювання та підозру у працівників. Акцент у діяльності
зміщується у бік ефективності роботи, якісної складової, що супроводжується
дедлайнами та підвищенням вимог до кінцевого продукту, нерівномірність
роботи працівників (залежить від досвіду та індивідуальних характеристик
особистості та від взаємовідносин у колективі, готовності до нововведень).
Таким чином створюються стресові умови роботи. Якщо не регулювати цей
стан, то постійний стрес призводе до переобтяжень працівників та зниження
ефективності роботи.
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Водночас, зміни можна та потрібно розглядати у розрізі можливостей, які
відкриваються перед організацією та співробітниками, якщо налагодити
роботу таким чином, що нововведення гармонійно будуть втілюватись у
роботі організації та доповнювати вже усталену систему взаємозв’язків.
Важливо показати колективу вишу – позитивні сторони змін, перспективи. Це
дасть можливість для розвитку особистісної мотивації до прийняття змін
працівниками, стимулює навчання колективу протягом усього життя; надасть
працівникам більше можливостей у процесі прийняття рішень; сприятиме
зростанню ініціативності. Ускладнюються або модернізуються сфери
активності працівників створюються більше можливостей для спільної
роботи; стимулюється розвиток самоуправління робочим часом (з боку
співробітників); спонукає особистісний розвиток працівників [3].
Отже, у сучасних соціально-економічних умовах, виші повинні мати
гнучку структуру, швидко реагувати на суспільні запити, використовуючи всі
можливі ресурси, надаючи якісний освітній продукт. Під час втілення змін
потрібно обов’язково враховувати ступінь їх впливу на роботу колективу, час
втілення та максимально передбачити всі можливі фактори (як для колективу,
так і для особистості), що можуть спричинити опір.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КІБЕРСОЦІАЛІЗАЦІЯ:
ВЗАЄМИНИ ТА НАСЛІДКИ
Реаліїї сьогодення, пов’язані з розвитком інформаційно-комунікаційних
технологій, викликали появу низки нових понять, до яких, зокрема, належать
поняття «кіберсоціум» і «кіберсоціалізація». Як пов’язана сучасна
кіберсоціалізація з традиційною соціалізацією, що відрізняє цей особливий
соціальний простір – кіберсоціум?
Термін «кіберсоціалізація» був введений у науковий оберт
В.А. Плешаковим у 2005 р., який розглядає кіберсоціальність як актуальну
онтологічну характеристику життєдіяльності людини.
При цьому кіберсоціум розуміється як спільнота людей, інтегрованих за
допомогою інтернет-технологій. Кіберсоціальність – сукупність якостей, що
забезпечують людині здатність організовувати життєдіяльність в
кіберпросторі в якості суб’єкта мережевих спільнот [1, с.120-121].
Кіберсоціалізація – процес якісного змінення структури самосвідомості
особистості під впливом і внаслідок використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій [2, с.15].
Не викликає сумніву, що комп’ютерні технології та соціальні мережі є
невід’ємною складовою сучасного життя, яку можна розглядати в двох
аспектах: 1) як один з чинників соціалізації; 2) як особливий вид соціалізації –
знаходження свого місця у цій соціальній практиці, входження в соціальну
групу «користувачів». Другий аспект потребує розгляду процесу соціалізації
як родового по відношенню до кіберсоціалізації, що повністю відсутнє у
наведених вище визначеннях.
У своєму розумінні процесу соціалізації ми виходимо з його
психологічного змісту як процесу
«набуття здатності до самостійної
побудови і відтворення систем соціальних зв’язків і відносин. Іншими
словами, у процесі соціалізації індивід поступово стає суб’єктом різних
відносин, а якість цих відносин буде характеризувати його особистість» [3,
с.511]. На думку Ю.М. Швалба, соціалізація – один з векторів психологічного
розвитку індивіда, де специфічним новоутворенням є соціальні здатності,
тобто індивідуально-особистісні можливості з вирішення завдань на
встановлення соціальних взаємодій і відношень.
Соціальні здатності (соціальні компетентності) мають певну структуру,
до якої входять: знання, уміння та навички, особистісні якості та мотивація до
вирішення певних завдань соціальної взаємодії.
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Розвиток соціальних здатностей можливий через входження людини в
певні соціальні простори. До традиційних (сім’я, школа, трудові колективі)
сьогодні можна віднести простір інформаційний (кіберсоціум), що має свої
специфічні особливості. Кіберсоціалізацію ми можемо визначити як вид
соціалізації, що полягає в набутті здатності до самостійної побудови та
відтворення систем соціальних (міжособистісних і професійних) зв’язків і
відносин в інформаційному просторі.
Як особливий вид соціалізації кіберсоціалізація має деякі специфічні
механізми, за допомогою яких здійснюється входження в інформаційний
простір. Традиційними механізмами соціалізації є наслідування, ідентифікація,
інтеріоризація, що не втрачають свого значення при кіберсоціалізації. Але
провідними механізмами соціалізації в інтернет-просторі деякі автори
вважають механізми включеності та самовираження [4, с.151].
Будь-яка соціалізація передбачає включеність людини до певної
соціальної спільноти та її власну активність, тобто самовираження. Без цього
неможливо уявити процес індивідуалізації, яка поруч з адаптацією забезпечує
процес соціалізації на всіх етапах соціального розвитку. Тому більш
продуктивним до визначення механізмів кіберсоціалізації нам здається аналіз
того, які особливі риси набувають традиційні механізми за умови включення
людини в інформаційний простір. Наприклад ідентифікацію в соціальних
мережах можна розглядати як певний «соціальний тренажер», за допомогою
якого підліток «приміряє», «програє» різні соціальні ідентичності [5].
У теорії соціалізації Ю.М. Швалба окреслено ще один механізм соціалізації
окрім традиційних. Це диференціація / інтеграція відносин індивіда із
соціальним оточенням. Розгляд саме цього механізму стосовно кіберсоціалізації здається нам найбільш продуктивним при спробах зрозуміти її сутність.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
Для визначення перспективних напрямів удосконалення професійної
орієнтації старшокласників в галузі вікової і педагогічної психології були
сформовані наукові школи, які створили підґрунтя для модернізації системи
професійної орієнтації учнівської молоді. У цих працях (К. АльбухановоїСлавська, Л. Анциферова, Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, Г. Костюк,
О. Леонтьєв, В. Мясищев, С. Рубінштейн, К. Платонов) доведено, що джерела
активності особистості є внутрішніми за своєю природою, які ще не розкриті
та не реалізовані на певному віковому етапі психічного розвитку. Ці джерела
активності, актуалізовані під впливом соціального середовища розвитку,
виступають в якості головних детермінант професійного самовизначення
особистості в ранній юності, пошуку нею шляхів професійної самореалізації
після закінчення загальноосвітнього навчального закладу. Для конкретизації
сутності цього положення проаналізуємо головні здобутки вітчизняних
вчених у галузі психології розвитку особистості.
Обґрунтовуючи поняття „соціальна ситуація розвитку” особистості,
Л. Виготський визначає її „вихідним моментом” всіх динамічних змін, що
відбуваються в розвитку впродовж певного періоду, і які цілком визначають ті
форми і той шлях, прямуючи яким, людина набуває нових властивостей
особистості. Для такої системи характерним є поєднанням зовнішніх і
внутрішніх умов життєдіяльності особистості, які віддзеркалені в
переживаннях суб’єкта цього процесу і реалізуються в діяльності разом з
іншими людьми [1, с.31]. Взаємозв’язок понять „соціальна ситуація розвитку”
та „переживання” визначається Л. Виготським через силу впливу соціальної
ситуації, в якій особистість зростає, і яка набуває спрямовуючого значення
лише у зв’язку з переживанням. Середовище, стверджується дослідником,
визначає розвиток дитини через переживання середовища. За таких умов, на
його думку, дитина є частиною соціальної ситуації, а ставлення дитини до
середовища і середовища до дитини подається через переживання. Саме це
повинно змушувати вихователів до глибокого внутрішнього аналізу
переживань дитини, тобто, до вивчення середовища, яке переноситься
значною мірою усередину самої дитини, а не зводиться до вивчення зовнішніх
обставин її життя [1, с.283].
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Важливою також є запропонована Г. Костюком теорія психологічних
новоутворень особистості як досягнень певного віку. Згідно цього положення
становлення особистості визначається дослідником як детермінований
суспільними умовами (навчанням, вихованням) процес „саморуху”, що
спонукається внутрішніми суперечностями, які виникають у ньому. З
розвитком особистості зростає значення внутрішніх умов. Внутрішнє
середовище стає фактором подальшого розвитку особистості, її „саморуху”
від нижчих до вищих форм взаємовідношень із зовнішнім середовищем.
Усвідомлюючи свої досягнення і недоліки, особистість виявляє прагнення до
самовдосконалення, до самоосвіти і самовиховання. Створюючи нові цінності,
вона сама особистісно зростає, стає суб’єктом власного розвитку. Згідно з
позицією вченого, сутність особистості в її індивідуальному розвитку
складається в міру того, як формуються внутрішні умови, необхідні для її
реалізації. Лише реалізуючи ці умови, стверджує Г.Костюк, можна зрозуміти
психічний розвиток особистості не як якийсь інертний процес, котрий
підштовхується зовнішньою, чужою для нього силою, а як „саморух”,
„спонтанійний”, внутрішньо необхідний рух. Поряд з цим, як підкреслював
Г.Костюк, розуміння розвитку як саморуху не знімає завдань педагогічного
керування цим процесом. Цей аспект розглядався ним як провідна умова
розвитку особистості. Лише при „виховній обумовленості” розвитку може
існувати духовне зростання особистості дитини, її прагнення до
самовдосконалення, самоосвіти і самовиховання [2, с.146-147].
Важливим для дослідження проблеми професійного самовизначення
старшокласників й удосконалення системи професійної орієнтації сучасної
молоді є також положення С.Рубінштейна, стосовно розвитку особистості як
самодіяльності, як руху до духовного сходження у процесі діалектичної
взаємодії суб’єкта і об’єкта, який передбачає одночасність змінювання
суб’єктом об’єкта і зворотного впливу цих змін на розвиток суб’єкта. Тому, на
думку вченого, суб’єкт діяльності ніколи не може бути зведений до самої
діяльності, він завжди багатший, ніж ті конкретні форми, в яких він
об’єктивується. Саме це дає розуміння розвитку особистості людини через
поняття потенційного, але ще не реалізованого нею, через поняття
потенційного, як проблемного, але ще не розкритого людиною [5, с.14-15].
Отже, в працях Б. Ананьєва, Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва,
В. Мясищева С. Рубінштейна доводиться, що джерелом розвитку особистості
є сама особистість, її активність, самостійність, ініціативність, творчість і
відповідальність. Проте здійснені вітчизняними науковцями фундаментальні
дослідження у галузі психології розвитку особистості та визначення
домінуючою у цьому процесі її внутрішню активність у практиці
психологічного супроводу цього процесу (діагностичного, розвивального,
консультативного, корекційного) все ж таки продовжує ігноруватися факт
внутрішньої детермінації професійного самовизначення особистості. На нашу
думку це закономірно. Оскільки вітчизняна наука та практика лише стає на
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шлях гуманістичної орієнтації й особистісного підходу згідно яких, внутрішня
активність особистості (за Г. Костюком) може бути тільки тоді зрозуміла в
повному обсязі і запроваджена в шкільну практику, коли її розвиток, як
об’єктивно наявний процес, буде здійснюватися в безпосередньому
взаємозв’язку із власною роботою вихованця (самоактуалізацією,
саморозвитком, самовдосконаленням), що не може здійснюватися без суб’єкта
життєдіяльності [2, с.47].
Отже в сучасних умовах методи і методики професійної орієнтації
розробляються в напрямі вирішення не окремих, інколи ізольованих і
відірваних від практики профорієнтаційних завдань, а у площині створення
ситуацій, у яких відбувається актуалізація основних механізмів (професійне
самооцінювання, самопізнання себе і майбутньої сфери професійної
діяльності та самовдосконалення до рівня вимог обраної професії)
професійного самовизначення особистості.
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ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ
З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ
Самооцінка є центральним компонентом Я-концепції особистості,
важливою умовою розвитку особистості дитини. Самооцінка дитини
складається із оцінки себе, своїх можливостей, своїх якостей та свого місця
серед інших людей. Зазвичай самооцінка виконує регулюючу і захисну
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функції. Останнє є дуже важливим для розуміння психологічних особливостей
самооцінки дітей із мовленнєвими порушеннями.
Сучасні дослідження в галузі логопсихології орієнтовані на дослідження
психологічних особливостей дітей з мовленнєвими порушеннями. Фахівці, які
працюють із дітьми-логопатами часто стикаються з проблемами неадекватної
поведінки, порушеннями взаємодії під час спілкування. Логопеди звертають
увагу на той факт, що у дітей з порушеннями мовлення досить часто
спостерігаються занижена самооцінка та неадекватно завищений рівень
домагань, переоцінка власних сил і можливостей. Діти-логопати із завищеним
рівнем домагань прагнуть до лідерства, схильні до прояву негативізму і агресії
на будь-які труднощі, можуть чинити опір вимогам дорослих або навіть
відмовлятися від виконання завдань логопеда (намагаючись уникнути
невдачі). Подібні явища зазвичай пояснюються наявністю у дітей-логопатів
гострого бажання у будь-який спосіб компенсувати наявні мовні порушення.
Зрозуміло, що в основі прояву негативних емоцій дітей-логопатів лежить
внутрішній конфлікт між домаганнями і невпевненістю в собі. Може
спостерігатися і прямо протилежне явище – недооцінка своїх можливостей.
Поведінка таких дітей відрізняється нерішучістю, конформністю,
невпевненістю в своїх силах, некритичним оцінюванням власної діяльності,
дій інших. Спотворене сприйняття себе і навколишнього світу, помилкова
оцінка своїх здібностей і особистісних властивостей ведуть до порушення
взаємодії з навколишнім середовищем, до зниження ефективності діяльності,
що перешкоджає ефективній взаємодії з логопедом та гармонійному розвитку
дитини.
Діти з вадами мовлення завжди в якійсь формі відчувають свою
неповноцінність. Науковці відмічають, що самооцінка дітей з мовленнєвими
порушеннями є більш низькою, менш диференційованою, ніж у дітей з
нормальним мовленнєвим розвитком. Наприклад, діти, які заїкаються
оцінюють себе більш низькими оцінками, ніж діти без мовленнєвого
порушення. У дітей з мовленнєвими порушеннями переважають
патохарактерологічні порушення: невпевненість, замкнутість, істеричні риси,
що відображаються на поведінці [2, С.61].
Вивчаючи особливості самооцінки дітей із мовленнєвими порушеннями
необхідно враховувати той факт, що самооцінка дітей-логопатів корелює з
тяжкістю мовленнєвого порушення. У будь-якому разі характеризувати
самооцінку дітей-логопатів необхідно за наступними ознаками: реальність,
рівень, часова спрямованість.
Відповідно самооцінка дитини-логопата може бути:
1) адекватною і неадекватною (за ознакою реальності);
2) високою, середньою, низькою (за ознакою – рівень самооцінки);
3) ретроспективною, актуальною, прогностичною (за ознакою –
спрямованість самооцінки).
124

На нашу думку, розповсюдженою помилкою в характеристиках
самооцінки дітей із мовленнєвими порушеннями є акцентування уваги на
неадекватності самооцінки внаслідок самокритичності або вимогливості
дитини-логопата до себе. Зауважимо, що саме від самооцінки залежить
самокритичність дитини, рівень вимогливості дитини-логопата до себе.
Самооцінка обумовлює самокритичність і вимогливість, адже є основою
ставлення до себе (прийняття або неприйняття себе таким як є), до рівня
домагань (того, що хоче дитина).
Досліджуючи самооцінку дітей-логопатів, необхідно враховувати, що
самооцінка починає формуватися на ранніх етапах розвитку дитини під
впливом оцінок її якостей дорослими, насамперед із найближчого соціального
оточення. При цьому варто пам’ятати, що «усвідомлення дітьми своїх
можливостей відбувається як непряма оцінка власного «Я» у процесі
постійного порівняння з іншими. Якщо дорослі сприяють цьому, вони тим
самим допомагають формуванню об’єктивної самооцінки дитини. При цьому
необхідно щоб дорослі, переборюючи свою невитриманість та
імпульсивність, намагалися навчати дітей уникати негативізму в думках та
поведінці, що певною мірою стимулюватиме саморегуляцію їх поведінки» [2,
с.455].
Враховуючи наведене вище, зазначимо, що досвід оцінювання зовні стає
підґрунтям на якому з часом сформується здатність дитини до оцінювання
своїх якостей і потенційних можливостей. Чим дорослішою ставатиме дитина,
тим менше її самооцінка залежатиме від оцінки оточуючих. При цьому
спостерігатиметься все більша розбіжність між самооцінкою і оцінками інших
людей. Зауважимо, що чим вищими є оцінки інших людей, тим більший
стимул отримує дитина для розвитку. На нашу думку, це особливо важливо у
випадку оцінювання дітей із мовленнєвими порушеннями. Низька зовнішня
оцінка при наявності гострого відчуття своєї мовленнєвої неповноцінності
обов’язково спровокує появу афекту неадекватності (неадекватності
самооцінки себе, своїх можливостей, якостей, свого місця серед інших
людей). У такому разі самооцінка дитини-логопата потребуватиме корекції.
Дорослим варто розуміти і пам’ятати, що самооцінка, як центральний
компонент Я-концепції особистості не залишається весь час однаковою.
Самооцінка змінюється залежно від умов, у яких перебуває дитина. Характер
цих змін залежить від стабілізації досягнутих дитиною успіхів.
Таким чином, вплив порушень мовлення на формування самооцінки
дитини-логопата має визначатися індивідуально. Серед психологічних
особливостей самооцінки дітей з мовленнєвими порушеннями найбільший
прояв мають боязкість, тривожність, невпевненість у своїх силах, замкнутість.
У більшості випадків це захисна реакція дітей на байдужість або відверту
жорстокість з боку оточуючих.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЛОГОПЕДА З БАТЬКАМИ
ДІТЕЙ-ЛОГОПАТІВ
Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей
із різними порушеннями мовлення, що автоматично збільшує навантаження
на вчителів-логопедів дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, які
під час розвитку та корекції мовлення постійно взаємодіють з вихователями,
музичними керівниками, психологами та іншими працівниками освітянських
установ. Особливо важливою є взаємодія логопеда із батьками дітейлогопатів, адже більшість часу діти проводять в кругу сім’ї.
Логопед має розуміти особливості сімейного виховання, психологічний
мікроклімат сім’ї дитини-логопата. Сімейне виховання постає перед
логопедом як сукупність процесів впливу на дітей з боку батьків та членів
сім’ї. Відтак, логопед має усвідомлювати, що виховний потенціал сім’ї
визначається виховними можливостями сім’ї, здатністю членів сім’ї до
виконання виховних функцій. Відповідно логопед має знати якого стилю
виховання дотримуються батьки дитини-логопата, який тип батьківського
ставлення до дитини домінує в сім’ї. Для цього логопед має пам’ятати, що
існують: «стиль сімейного виховання (авторитетний, авторитарний,
ліберальний, невключений, гіперопіка, гіпоопіка, традиційний, дітоцентристський, демократичний, гіперопікуючий, ігноруючий),… конкретний
тип батьківського ставлення до дитини (безумовно емоційного прийняття
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дитини, умовно емоційного прийняття, амбівалентного емоційного ставлення,
індиферентного ставлення, прихованого емоційного відторгнення, відкритого
емоційного відторгнення)…» [3, с.453-454].
Наведене вище, має важливе значення для налагодження продуктивної
роботи логопеда, адже дитина-логопат повинна вдома виконувати завдання і
вправи, а отже має отримувати підтримку і допомогу від усіх членів сім’ї.
Допомога батьків під час корекції мовленнєвих порушень має першочергове
значення, адже батьки мають можливість більшого впливу на дитину,
проводять з нею більше часу, а тому можуть пришвидшити процес
формування і закріплення правильних навичок вимови у дітей.
У свою чергу, сім’я має підтримувати зворотній зв'язок з логопедом, який
працює з їх дитиною. Останнє є запорукою досягнення позитивних
результатів корекційної роботи з дитиною-логопатом. Основними завданнями
логопеда під час роботи з батьками є: 1) встановлення гарних відносин з
батьками; 2) об’єднання батьків та логопеда однією метою, для розвитку
дитини; 3) створення емоційної підтримки; 4) підвищення психологопедагогічної компетентності батьків; 5) надання допомоги в освоєнні та
виконанні логопедичних прийомів [1].
Форми роботи з батьками дітей-логопатів: індивідуальні і групові.
Індивідуальна форма роботи базується на спілкуванні з батьками однієї
дитини. Під час роботи логопед надає батькам інформацію про обстеження
мовлення дитини та визначає слабкі та сильні сторони проблеми. Батьки
мають можливість відвідати індивідуальні заняття дитини, побачити її роботу,
оцінити бажання дитини працювати, звернути увагу на поведінку та
самостійність дитини. Під час такої роботи логопед може надати батькам
корисні поради для домашньої роботи.
Групові форми роботи передбачають роботу логопеда з батьками однієї
групи (в умовах дошкільного або загальноосвітнього закладу) дітей-логопатів.
Це можуть бути: «День відкритих дверей» (батьки ознайомлюються з
умовами в яких перебувають діти; дізнаються чим вони займаються);
батьківські збори (традиційні та з переглядом відео групових занять). На
батьківських зборах учитель-логопед звертає увагу батьків на можливі
труднощів, пов’язані з: адаптацією дитини до умов освітнього закладу;
переживаннями дитиною розлуки з батьками; недостатнім рівнем
сформованості навичок поведінки, навчальної діяльності, самообслуговування.
Щоб з’ясувати ставлення батьків до мовлення дітей, а також визначити
особливості фізичного та морального виховання дитини в сім’ї, логопеди
використовують опитування та анкетування. Отримані результати аналізуються
і враховуються при плануванні подальшої роботи.
Ефективними є спільні заняття та батьківські дні. В підготовці спільних
занять активну участь мають приймати батьки. Під час проведення занять
батьки отримують можливість ознайомитися на практиці з різними
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прийомами виконання артикуляційної гімнастики, вправами для розвитку
дрібної моторики, основами масажу та самомасажу, правилами дихальної
гімнастики та звукового аналізу. Такі заняття допомагають зблизити батьків з
дітьми, викликають бажання взаємодопомоги і взаємопідтримки, стимулюють
до активної домашньої роботи. Батьки можуть відвідувати заняття
логопедичної групи (батьківські дні), спостерігаючи за роботою логопеда та
обговорюючи актуальні питання.
Групова робота з батьками дає можливість провести роботу в цікавих
формах: виготовлення стендів «Рекомендації батькам», «Я знаю свою
дитину»; проведення екскурсій; збирання та створення дитячої бібліотеки,
створення наочних посібників для дітей. Вчитель-логопед може проводити
групові бесіди на актуальні теми, наприклад: «Мовленнєві вади і причини їх
виникнення», «Навчання і виховання дітей із порушеннями мовлення», «Я
друг для своєї дитини», «Підтримка та допомога дітям» [2].
Таким чином, взаємодія батьків і логопеда є невід’ємною складовою
корекційного процесу, найважливішою умовою ефективної корекційної
роботи. Залучення батьків до спільного корекційного процесу передбачає:
єдність вимог до дитини; відповідальність за виконання домашніх завдань;
постійну роботу з поставленими звуками; активну участь у всіх заходах для
батьків, які організовує логопед. Ефективність корекційної роботи з
виправлення мовленнєвих вад, гармонійний розвиток дитини залежить саме
від творчї співпраці логопеда з батьками. Батьки є найкращими позитивними
мотиваторами, вони мають цікавитися проблемами та успіхами своєї дитини,
адже вони є людьми від яких дитина очікує допомогу, яким вона може
довіряти, на яких може покластися, яких вона любить. Організація і
проведення логопедом різних заходів із залученням батьків, активна
співпраця з батьками дозволяють закласти основи ефективного
співробітництва та взаємодії в тріаді «логопед – дитина-логопат – батьки».
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ЗМІНА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ФРАНЦІЇ
НА МЕЖІ БІПОЛЯРНОЇ ТА ПОСТБІПОЛЯРНОЇ СИСТЕМ
(КІН. 80-Х – ПОЧ. 90-Х РР. ХХ СТ.)
Наша сучасність характеризується змінами у всій системі міжнародних
відносин, імпульсом для яких стали об'єднання Німеччини, розпад
соціалістичної системи, закінчення «холодної війни». Події, що змінили
умови для міжнародної діяльності провідних держав світу, у свою чергу
вимагали змін і у зовнішньополітичному курсі Франції в умовах нових реалій.
Під питання було поставлено її статус держави з світовою відповідальністю,
оскільки зов-нішньополітична концепція П'ятої республіки ґрунтувалася на
уявленні про особливу роль країни у біполярній системі.
Однією з таких переваг є лідерство Франції в європейському інтеграційному проекті. Успіх Європейського союзу став основною можливістю для неї
повернути собі колишній вплив на світову політику. Саме він розглядається як
інструмент реалізації цієї стратегії. Це, у свою чергу, передбачає необхідність
забезпечення лідируючої ролі Франції у ЄС, її активності та ініціативності.
Франція разом з Німеччиною традиційно розглядаються як лідери у
європейському будівництві. Вона протягом більше 50 років є одним із лідерів
цього унікального наднаціонального об'єднання, членами якого є 28 країн. Така
політика справедливо робить Францію (поряд з Німеччиною) «двигунами»
євроінтеграції. Саме завдяки цьому Франція сьогодні діє на світовій арені не
тільки як окрема країна, але і як один з лідерів Євросоюзу, а Париж прагне
зберегти свій вплив на міжнародні справи і авторитет на світовій політичній
арені. Тому висвітлення зміни зовнішньополітичного курсу Франції кінця 80-х –
початку 90-х рр. ХХ ст., враховуючи, що сучасний світоустрій, зберігаючи деякі
риси минулого, має й свої особливості, видається достатньою мірою
актуальним. Разом з цим, актуальність розгляду такої теми для нашої держави
викликана ще й прагненням України вступити до ЄС. Щоб легше було їй
інтегруватися у європейську спільноту, необхідно досліджувати і європейcьку
політику Франції, як одного з лідерів Євросоюзу.
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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 вітчизняних авторів, серед
яких мало науковців, які комплексно досліджували зовнішню політику Франції
у постбіполярний період. Більшость з них присвячені аналізу європейського
міжнародного життя в постбіополярний період, євроінтеграційним процесам,
питанням «східного партнерства» у цей період. Це праці С. Рудька [1],
О. Шаповалової [2-5], У. Ільяницької [6]. Проблемам європейської безпеки,
можливі загрози для неї, відмінність позиції США та європейських країн щодо
реалізації спільної політики безпеки та оборони присвячені роботи та статті
О. Бесараба [7], Р. Височанського [8], Д. Костюченка [9], О. Лозовицького [10].
Другу групу складають роботи російських авторів, серед яких особливо
цікавою є праця О. Обичкіної [11]. Вона присвячена ключовій проблемі
французької дипломатії – утриманню статусу держави з глобальною
відповідальністю. У роботі Ю. Рубинського, І. Новоженової, Г. Черникова [12]
розглядаються проблеми економіки, зовнішньої політики сучасної Франції.
Питанням її полі-тичної історії у ХХ ст. присвячена праця М. Арзаканян [13].
До третьої групи належать роботи французьких авторів: Е. Лундсгіарда
[14], в якій вміщено аналіз статичного огляду динаміки вироблення політики
протягом 25 років з 1980 по 2005 рр., Шона Р. Грегорі [15], праця якого являє
собою широкомасштабний аналіз французького оборони, трансформацію
оборонної політики в період між 1989 і 1996 рр. тощо.
До четвертої групи входять праці англо-сакських науковців з обох боків
Атлантики. Алістер Коул [16] оцінює політику Міттерана як світового лідера,
висвітлює його лідерство в порівняльній перспективі. Ф. Гордон [17]
розглядає зміну політики безпеки Франції починаючи з кінця 1989 р.
С. Бауманн Рейнолдс [18] у своїй книзі пише про Ф. Міттерана як про
політика під час завершення «холодної війни».
Незважаючи на те, що зовнішня політика Франції кінця 80-х – початку
90-х рр. ХХ ст. активно досліджувалася і досліджується, залишаються
недостатньо вивченими регіональні специфіки цього курсу та комплекс факторів, які впливали на його здійснення. Поряд з цим, в історіографії не існує
робіт, які були б безпосередньо присвячені зовнішній політиці Франції
стосовно об'єднання Німеччини, розпаду СРСР і зміни природи відносин між
Сходом і Заходом, конфлікту в Перській затоці. Ці аспекти у цілому
розглядалися опосередковано.
Тому в цій розвідці автори поставили собі за мету узагальнити те, що вже
досліджено й показати роль зміни зовнішньополітичного курсу Франції на
межі біполярної та постбіполярної систем.
Французька зовнішньополітична ідентичність ґрунтується на таких глибинних елементах, як універсальні республіканські цінності, злиття понять
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держави та нації і абсолютний державний суверенітет. Починаючи з періоду
правління Шарля де Голля, Франція відводила собі роль «мосту» між Заходом
та Сходом, намагаючись віднайти баланс між комуністичним та
капіталістичним блоками. З розпадом біполярної системи Франція повинна
була сформувати власну стратегію зовнішньої політики, стати рушійною
силою європейських інтеграційних процесів, досягти реалізації власних
національних інтересів та зберегти державний суверенітет. Завершення
«холодної війни» не призвело до руйнування цієї концептуальної структури,
але поставило під питання спів відношення між деякими її елементами та
релевантність практичних моделей її реалізації. Збереження глибинних
елементів та базових концепцій зовнішньополітичної ідентичності дало
можливість Франції суттєво змінити своє власне позиціонування на
міжнародній арені.
Треба відзначити, що французька дипломатія готувалася до іншого
сценарію закінчення «холодної війни», і у результаті чого була не готова до
подій 1989 р. Французька зовнішня політика втратила на якусь мить
орієнтування серед нових викликів світу, що виникли в результаті падіння
Берлінської стіни і розпаду СРСР. Французи були проти німецького
об’єднання, і всіляко намагалися гальмувати процес перебудови світового
порядку. Після короткого періоду невизначеності французька дипломатія
завдяки Ф. Міттерану була перенаправлена в інше русло, зокрема на
важливість франко-німецьких зв’язків. Особисті стосунки Г. Коля і
Ф. Міттерана, сприяли конструктивності у міжнародному врегулюванні
«німецького питання».
Переобрання Ф. Міттерана на пост президента практично збіглося з розпадом біполярної системи. Фактором рівноваги, на думку де Голля, була
ядерна зброя, доступ до якої Франція отримала 1960 р. Шарль де Голль
вважав безумством застосування ядерної зброї, але володіння нею
порушувало монополію наддержав. Що надавало середнім державам,
подібним до Франції, можливість для дипломатичного маневру. Роль цього
фактора була настільки велика, що відображала специфіку зовнішньої
політики п'ятої республіки. З одного боку, це визнання ролі ядерної зброї в
реалізації французького прагнення панувати на світовій арені поряд з двома
наддержавами, зберігаючи суверенність рішень, з іншого боку – нагадування
про воістину «королівських» повноваженнях президентів у галузі зовнішньої
політики і оборони [19]. Всі наступники засновника П'ятої республіки, були
єдині в прагненні підкреслити особливу роль Франції, як моделі «третього
шляху» в біполярному світі, хоча відштовхувалися вони від різних передумов
і цінностей. Для де Голля, головною цінністю була саме французька нація, яка
реалізує свою особливу загальнопланетарну місію. Ф. Міттеран, апелюючи до
ідеалів французької революції, представляв Францію місіонером, який
боровся проти світового диктату двох імперій – СРСР і США [20, с.12].
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Зміни в Ялтинсько-Потсдамській системі, розпад соціалістичного табору,
об'єднання Німеччини і дезінтеграція СРСР диктували необхідність
серйозного переосмислення основних зовнішньополітичних орієнтирів
Франції. Від Ф. Міттерана вимагали швидкої реакції на бурхливі зміни в
Європі. Під час «холодної війни» Франція займала місце західної держави, що
зберігає автономність зовнішньополітичного та військового курсу [6, с.115].
Перед обличчям стрімких змін Ф. Міттеран прагнув закріпити принципи, що
проходили в тій системі, але забезпечують стабільність у майбутньому.
В першу чергу це стосувалося непорушності європейських кордонів.
Ф. Міттеран стосовно Європи у постбіполярному світі, сказав: «Європейське
співтовариство унікальне і привілейоване бо стабільне. Тому ми повинні
зміцнювати його» [6].
З кінця 1989 до кінця 1991 рр., кілька франко-німецьких ініціатив –
спільні листи, заяви, спільні позиції, прийняті в європейській раді – окреслили
контури нової Європи та майбутнього Маастрихтського договору,
незважаючи при цьому на позицію Британії [21, с.89].
Кінець 80-х років ХХ ст. представляє в зовнішній політиці Франції свого
роду нову точку відліку: крах звичного геополітичного порядку поставив під
питання основні складові її стратегічної культури, Франції належало знайти
нові зовнішньополітичні орієнтири в мінливій міжнародній системі.
Закінчення «холодної війни» не вгамувало місіонерських прагнень її
керівників, будь-то голлісти або соціалісти [22].
Початок другого президентського терміну Франсуа Міттерана (19881995 рр.) в області зовнішньої політики було відзначено значними
досягненнями. З одного боку, дипломатичні успіхи визначили курс на
спадкоємність, з іншого боку, у французькому суспільстві, і в політичному
істеблішменті в другій половині 80-х рр. ХХ ст. встановився певний
консенсус щодо найважливіших зовнішньополітичних і оборонних проблем.
Проте, менш ніж через рік після обрання, перед Ф. Міттераном постали нові
проблеми. Починаючи з 1989 р. по 1991 рік, три найважливіших міжнародних
події потрясли французьку дипломатію:
– об'єднання Німеччини, яке справило вплив на європейське будівництво,
в якому Франція «резервувала» за собою провідну роль;
– розпад СРСР і зміна природи відносин між Сходом і Заходом, в яких
Франція відводила собі особливе місце;
– конфлікт у Перській затоці, який виявив претензії США на світове
лідерство, що загрожувало позиціям Франції у Середземномор’ї.
«Оскільки ми входимо в останнє десятиліття століття, новий
міжнародний порядок, здається, під рукою. «Холодна війна» закінчилася.
Європейський континент відмовляється від диктатури і ділення. Європа
вступила в нову фазу свого розвитку...», – казав Ф. Міттеран у одному із своїх
інтерв’ю [23].
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«Мир через діалог націй. Авторитет міжнародного права. Повага до
людей» – так можна підсумувати політику Ф. Міттерана під час криз в
Перській затоці та Югославії [21, с.169]. Коли в серпні 1990 р. в Іраку Саддам
Хусейн вторгся в Кувейт, Франція негайно засудила це як акт агресії.
Ф. Міттеран почав діяти в двох напрямках. З одного боку, він готує
французьку армію до спільної військової операції зі США. З іншого боку, він
примножує спроби вирішити цей конфлікт дипломатичним шляхом. У
ситуації розпаду Югославії, Ф. Міттеран, як і більшість глав держав і урядів,
захищав повернення до єдності країни, однак згодом він змирився з
югославським розпадом. З 1991 по 1994 рр., він підтримує всі ініціативи, всі
плани миру між воюючими сторонами. В ЄЕС та ООН, президент Франції
закликає міжнародне співтовариство мобілізуватись. При ньому, французька
армія також бере участь у миротворчих місіях розгорнутих ООН. Для тих, хто
закликав його засудити сербів, він сказав: "Франція не була і не буде проти
сербів. Вона буде проти катувань і воєнного розширення" [23]. Він вирішив
особисто відправитися в Сараєво – ця ризикована поїздка дозволила відкрити
гуманітарний коридор до боснійської столиці.
Таким чином, французька дипломатія тих років характеризується, перш
за все, прихильністю до міжнародної стабільності і послідовностю. У роки
бурхливих змін Ф. Міттеран залишався вірним дипломатичному курсу своїх
попередників і не збирався переглядати основні зовнішньополітичні
орієнтири свого першого президентства. Бурхливі зміни в Центральній і
Східній Європі – об'єднання Німеччини, розпад соціалістичного табору і
великих бага-тонаціональних держав – СРСР і Югославії, викликали
необхідність з боку Франції проводити політику, яку можна назвати в цілому
«політикою супроводу», хоча цей термін історично ставився лише до
німецького об'єднання. Війна в Перській затоці та Югославії, песимізм
Ф. Міттерана у зв'язку з розвитком міжнародних відносин, наклали свій
відбиток на політику Франції в цілому. Віра Ф. Міттерана в колективну
безпеку, допомогла у вирішенні багатьох міжнародних суперечок. Під його
керівництвом Франція підписала ряд двосторонніх та міжнародних договорів,
які змінили міжнародні відносини Франції їй на користь.
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БРИТАНСЬКА ПРОПАГАНДА В США У ПЕРІОД
АМЕРИКАНСЬКОГО НЕЙТРАЛІТЕТУ (1914 – ПОЧ. 1917 Р.)
Виступаючи 2 квітня 1917 р. перед обома палатами Конгресу з
оголошенням про вступ США у війну проти Німеччини, президент Вудро
Вільсон був глибоко переконаний, що цей безпрецедентний в історії країни
акт підтримає більшість американців. Проте, у Сполучених Штатах, – країні
переважно європейських емігрантів – вихідців із воюючих держав –
розділених тепер на два блоки, відмова американської дипломатії від
традиційної політики ізоляціонізму і невтручання в європейські справи
викликала неоднозначну реакцію. Питання «за кого воювати», як його
означила Сесілія О’Лірі, «за що вмирати», постало як парадокс
американського патріотизму від самого початку світової війни [3, p.222].
Цілком очевидно, що особливу роль США усвідомлювали представники
обох воюючих сторін, проте, з ряду причин, про які мова піде далі,
залучення США на бік Антанти стало особливою турботою британських
політиків. Мета тез – визначити головні напрямки діяльності у США
організованої пропаганди, зокрема т. зв. «дому Веллінгтона».
Не минуло й місяця після вступу Великої Британії у війну як
ліберальний уряд Герберта Асквіта вирішив мобілізувати творчі сили країни
з метою виправдати позицію Великої Британії і водночас очорнити
противника. Важко сказати, кому належала ця ініціатива – самому главі
уряду чи одному з його міністрів – вже відомому тоді Девіду Ллойд
Джорджу. Як би там не було, організувати «війну слів» доручили Чарльзу
Мастерману – лібералу, близькому, хоча із різних причин, не тільки Асквіту,
але й Ллойд Джорджу. Саме він, спочатку за власною ініціативою, а згодом і
офіційно, очолив таємну організацію «Бюро воєнної пропаганди» (далі –
БВП), котра протягом двох років залишалась головним органом британської
зовнішньополітичної пропаганди.
Історична ретроспектива підтверджує виключно негативне ставлення до
самого терміну «пропаганда». У Великій Британії він мав негативний
відтінок, а тому його, як правило, уникають, заміняючи евфемізмами на
кшталт «просвіта», «інформація», «пабліситі» тощо. У демократичному
суспільстві дозволяється вільний обмін знаннями, інформацією, а
поширення «ідей», тобто власне пропаганда, можливе лише за певних
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обставин. Навіть у такому випадку виключається прямий зв’язок уряду з
органами пропаганди. Одне слово, це «брудна справа» не гідна
джентльмена, і жоден політик за нормальних умов не ризикне бути
причетним до неї.
Однак стан війни вимагав мобілізувати резерви, включивши до їх
складу непопулярні заходи, у тому числі й пропаганду. За її організацію
взявся Чарльз Мастерман – одіозний політик серед керівної верхівки
Ліберальної партії. Протягом двох років колишнє приміщення Національної
комісії страхування (блок квартир біля Букінгемських воріт, відомих як
Веллінгтон-Хауз), стало центром британської зовнішньополітичної
пропаганди. Прикриття було майже ідеальним, враховуючи, що більшість
страхагентів залишилися працювати на новому поприщі, а деякі зайняли
навіть адміністративні посади. Зміст і методи пропаганди визначала
невелика група із семи осіб.
Бюро розпочало свою роботу з величезним розмахом. Лінгвістично
орієнтовані секції повинні були охопити різні країни. При цьому
керівництво орієнтувалось головним чином на інтелектуальну еліту країн –
впливових людей зі сфер політики, економіки, культури. Саме для них
готувалися відповідні матеріали, зокрема памфлети і статті до місцевих
газет. Зміст матеріалів свідчив про фактологічний характер пропаганди:
достовірна, на перший погляд, інформація поєднувалась з виваженими
аргументами. Звичайно, факти старанно відбирались, щоправда нерідко
замінювалась напівправдою, інколи зустрічалися деякі перебільшення, але
при цьому намагалися будь-що уникати чуток, необґрунтованих висновків,
або ж брехні. Здебільшого факти викладались таким чином, щоб читач сам
робив висновки.
Одним із найважливіших напрямків діяльності БВП, де домоглися
певних успіхів, стали Сполучені Штати Америки. Завдання полягало у тому,
щоб зобразити союзників у найпривабливішому світлі, спрямувавши
водночас громадську думку проти Німеччини. Цей напрямок очолив сер
Гілберт Паркер, канадець за походженням, популярний письменник, що мав
значний досвід роботи у галузі політичної реклами. В організації
Мастермана він започаткував особливу форму діяльності, яку назвали
«системою Паркера». Суть її в наступному: на основі відомого довідника
«Хто є хто в Америці» склали розбитий по категоріях величезний список
найбільш відомих діячів у сфері економіки, політики, освіти та культури. На
початок 1917 р. він складав біля 170000 адресатів [2, p.169]. Від імені самого
Г. Паркера або відомих англійців їм доставлялись поштою памфлети з
воєнної тематики. Відсутність мовного бар’єру дозволяла вести
широкомасштабну роботу. Поширенням продукції займались, не маючи
уявлення про це, цілі організації, наукові заклади, волонтерські товариства.
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Вплив на газети – ще один напрямок діяльності в «системі Паркера».
Справу полегшувала та обставина, що англійці фактично були
монополістами всієї інформації, яка надходила з Європи. З ініціативи БВП
добре підготовлені пропагандистські статті через «систему Паркера»
потрапляли на сторінки американських газет. Так, наприклад, серед
англійських письменників найбільш активним пропагандистом виявися
Арнольд Беннет. Він почав зі статті «Свобода», яку 17 жовтня 1914 р.
опублікувала «Сетидей Івнінг Пост». Всього ж за роки війни Беннет написав
для американських газет понад 400 статей [1, p.351].
Загальний висновок тез можна сформулювати у формі відповіді на
питання: наскільки ефективною була діяльність Веллінгтон-Хауз як
основної організації зовнішньополітичної пропаганди протягом двох років
війни?
Обраний керівництвом і особисто Мастерманом метод пропаганди,
коли її ефективність значною мірою залежала від секретності, не давав
сучасникам уяви щодо масштабів та ролі БВП. Потреби в пропаганді немає –
до такого висновку прийшли парламентарії. Це було помилкове рішення,
яке свідчило про незнання справи і реакцію на, здавалось би, зовсім
непотрібні, але зростаючі видатки на неї. На цьому тлі початковий етап
діяльності здавався сучасникам невдалим і неефективним.
Але історик має певні переваги – можливість ретроспективного
погляду. Оглядаючи з початку ХХІ ст. події Великої війни 1914-1918 років,
можна побачити, що вона, окрім всього, докорінно змінила погляди на
інформаційно-пропагандистську діяльність. Інформаційна політика стала
такою ж державною справою, як і політика економічна, соціальна. Елітарно
орієнтована пропаганда і її методи, притаманні тривалому періоду, коли
війни велися арміями, а не народами, відійшла в минуле. Але у Великій
Британії досвід подій початку ХХ століття не став основою для практичних
висновків. Про це свідчить досвід перших воєнних років. Ілюзія швидкої
перемоги, прихильність традиціям, просто стереотипне мислення – все це не
сприяло розумінню змін у сфері інформації. Пропаганда Веллінгтон Хауз
була традиційною, елітарно орієнтованою, тобто пропагандою старого типу.
Тотальна війна, війна народів, а не тільки армій, викликала необхідність і
доречність нового типу пропаганди, орієнтованої на маси і масову
психологію. Пропагандистський апарат саме такого типу склався у Великій
Британії на завершальному етапі Першої світової війни.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ
БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Процеси глобалізації сприяють розвитку інтернет-ресурсів, стрімкому
розвитку геноміки, біоінформатики, синтетичної біології, нанотехнологій,
систем цілеспрямованої доставки небезпечних агентів, розширенню спектру
загроз для національної безпеки. Відкритий та вільний кіберпростір
розширює свободу та можливості людей, збагачує суспільство, створює
новий глобальний ринок ідей, досліджень та інновацій, стимулює
відповідальну та ефективну роботу влади і активне залучення громадян до
управління державою [1]. Водночас існує низка проблемних питань
пов’язаних з віртуальністю кіберпростору, зокрема процеси, що
відбуваються в ньому впливають на стійкість функціонування критичної
інформаційної інфраструктури суб’єктів забезпечення біологічної безпеки.
Стратегією кібербезпеки визначено, що сфера державного управління,
інфраструктура електронних комунікацій стають все більш уразливими до
розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб у кіберпросторі
[1]. Відповідно до Стратегії національної безпеки загрозами інформаційній
безпеці, кібербезпеці, безпеці інформаційних ресурсів є: уразливість
об’єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів до
кібератак, фізична та моральна застарілість системи охорони державної
таємниці та інших видів інформації з обмеженим доступом [2]. Темпи
розвитку нових технологій значно випереджають темпи удосконалення
державних регуляторних механізмів, що призводить до збільшення кількості
протиправних дій пов’язаних з використанням кіберпростору. Вітчизняні та
зарубіжні науковці вважають, що кіберзлочинність набуває вигляду
всесвітньої цифрової епідемії та пов’язується з такими загрозами
національній безпеці як діяльність іноземних спецслужб і тероризм. До
основних кіберзлочинів відносять: хакерство, шахрайства і фальсифікації,
несанкціоновані проникнення в національні бази даних, вчинені за
допомогою комп’ютерної техніки, правопорушення у сфері контенту та ін.
[3]. На сьогодні реальними є загрози настання негативних наслідків,
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спричинених введенням до національних інформаційних баз з питань
забезпечення біологічної безпеки недостовірної, руйнівної для них
інформації. Водночас глобальна інформатизація збільшує доступність знань
з питань синтетичної біології, зокрема внаслідок розміщення у всесвітній
мережі Інтернет наукових статей. Крім того, незважаючи на труднощі у
визначенні мети придбання компонентів, що використовуються в
синтетичній біології, такі компоненти, зокрема стандартизовані
послідовності ДНК, можна замовити та придбати на окремих веб-сайтах.
Аналіз сучасної наукової літератури свідчить, що існуючі системи
спостереження за спробами незаконного проникнення до комп’ютерних
мереж, існуючі бази даних комп’ютерних вірусів та антивірусні програми не
забезпечують необхідного рівня кіберзахисту та швидко застарівають [3].
Водночас доступність через кіберпростір автоматизованих систем
управління, що забезпечують взаємодію інформаційно-телекомунікаційних
мереж призначених для вирішення завдань державного управління
забезпеченням біологічної безпеки, припинення функціонування яких може
призвести до тяжких наслідків, ставить забезпечення національної безпеки в
залежність від рівня їх захищеності.
Відповідно до чинних нормативно-правових актів до критично
важливих об’єктів інфраструктури віднесено підприємства, установи та
організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо
пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають
велике значення для економіки та промисловості, функціонування
суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення
функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної
безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища,
заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я
людей. Комунікаційні або технологічні системи об’єктів критичної
інфраструктури, кібератаки на які безпосередньо вплинуть на стале
функціонування такого об’єкта критичної інфраструктури відносять до
об’єктів критичної інформаційної інфраструктури [4].
Аналіз сучасної наукової літератури свідчить, що низка специфічних
ознак кіберпростору перетворюють його на поле воєнного протистояння.
Кіберпростір має фізичний рівень інфраструктури, підпорядкований
економічним законам суперництва за ресурси та політичним законам
суверенної юрисдикції та контролю. Атаки з інформаційної реальності
мають низьку вартість, однак можуть бути спрямовані проти фізичного
домену, що має обмежені та дороговартісні ресурси. Водночас, наслідки
впливу кіберсили можуть відчуватися як у кіберпросторі, так і за його
межами [5].
Застосування кібератак з метою ведення гібридної війни може
спричинити
порушення
функціонування
об’єктів
інформаційної
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інфраструктури суб’єктів забезпечення біологічної безпеки, призвести до
втрати управління або їх фізичного знищення. У разі використання
кібернетичної зброї інформаційні системи та автоматизовані системи
управління об’єктів атаки переводяться в кризовий режим функціонування.
Ця проблема набуває актуальності при вирішенні завдань забезпечення
безпеки об’єктів інформаційної інфраструктури, що мають важливе
значення, руйнування яких призведе до негативних наслідків для прилеглих
об’єктів, територій, обслуговуючого персоналу та населення [6]. Водночас в
умовах глобалізації в структурі інформаційних ресурсів важливе значення
мають національні інформаційні ресурси, засновані на національній
традиції, що використовуються для інформаційного виробництва,
інформаційних обмінів в інформаційних комунікаціях всередині країни та за
її межами [3]. У розпорядженні суб’єктів забезпечення біологічної безпеки
перебувають різноманітні компоненти інформаційної інфраструктури,
комп’ютеризовані та пов’язані комп’ютерними мережами з багатьма
життєво важливими центрами суспільного життя і галузями господарської
діяльності, що займаються виробництвом суспільно значущої інформації,
включаючи управлінську інформацію з питань забезпечення біологічної
безпеки. Крім того розпорядженням Кабінету Міністрів України
передбачено впровадження електронної системи управління інформацією в
лабораторній мережі системи громадського здоров’я та впровадження
електронної інформаційної системи спостереження за інфекційними
захворюваннями [7]. Системи призначені для посилення епідеміологічного
нагляду, збирання, передачі та аналізу даних щодо інфекційних
захворювань, поєднують клінічні, епідеміологічні, лабораторні дані,
сприяють проведенню детального аналізу зібраних даних, допомагають
підвищувати якість прийнятих рішень за рахунок зменшення втрати часу і
ресурсів. Недостатнє усвідомлення суб’єктами забезпечення біологічної
безпеки наявних небезпек при використанні кіберпростору може призвести
до настання негативних наслідків, про що свідчить недостатнє нормативноправове регулювання питань використання суб’єктами забезпечення
біологічної безпеки незахищених імпортних технічних засобів для
зберігання, оброблення і передачі інформації, а також зростання обсягів
інформації, що передається відкритими каналами. Аналіз наукової
літератури свідчить, що глобальна інформаційна експансія помітно впливає
на національні інформаційні ресурси, відбувається їх уніфікація в інтересах
держав, що займають провідні позиції у сфері розвитку інформаційних
технологій. Недостатня організація захисту національних інформаційних
ресурсів, за умов активізації інформаційних впливів іноземних держав,
призводить до введення в обіг несанкціонованої інформації та можливості
введення до інформаційних ресурсів суб’єктів забезпечення біологічної
безпеки чужорідної, шкідливої інформації.
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Вжиття заходів спрямованих на нейтралізацію кіберзагроз суб’єктам
забезпечення біологічної безпеки потребує відповідного нормативноправового регулювання, включаючи процеси виробництва, обігу, зберігання
та використання національних інформаційних ресурсів у сфері забезпечення
біологічної безпеки та повинно базуватись на національній науковотехнічній базі.
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к.військ.н., заступник начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки
Національної академії Національної гвардії України,
Україна, м. Харків
НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
В умовах збройного конфлікту, який досі триває на сході України,
відбувається актуалізація загроз, пов’язаних з атомними електростанціями
(далі-АЕС). Так, у травні 2014 року була скоєна спроба нападу на АЕС,
розташовану в місті Енергодар. Уряд держави направив у Міжнародне
агентство з атомної енергії листа, в якому попередив про небезпеку атомній
інфраструктурі. Таким чином, від АЕС України в умовах ситуації, яка
склалася в окремих районах Донецької та Луганської областей, виходить
перманентна загроза [1, с.21].
Відомо, що стратегічною метою для України є членство в Європейському
Союзі. Особливості сучасного етапу європейської інтеграції України
полягають у створенні необхідних передумов для набуття такого членства.
Однією з таких передумов є розширення різностороннього практичного
співробітництва, в тому числі й у сфері колективної безпеки. Ядерна безпека є
однією з основних складових колективної безпеки, оскільки ядерні ризики
мають транскордонний характер [1, с.22].
Одним з напрямів діяльності органів державного управління в сфері
забезпечення ядерної безпеки держави є виконання заходів з фізичного
захисту ядерних установок і матеріалів, який є одним з елементів
забезпечення національної безпеки України [2].
Національна гвардія України (далі-НГУ), як один з суб’єктів державної
системи фізичного захисту, в межах своїх повноважень бере участь у
реалізації державної політики щодо фізичного захисту об’єктів системи, у
розробленні та виконанні державних програм щодо забезпечення фізичного
захисту даних об’єктів, у проведенні державної перевірки систем фізичного
захисту об’єктів охорони, вивчає міжнародний досвід з фізичного захисту і
здійснює заходи з впровадження кращої практики під час виконання завдань з
охорони об’єктів системи та ін. [2;3;4].
Наразі НГУ перебуває у стані активного реформування. Безумовно, для
досягнення цілей реформ, що впроваджуються, необхідно вивчати досвід
провідних країн світу, в тому числі в сфері забезпечення безпеки ядерних
установок та матеріалів.
Отже, з урахуванням актуалізації загроз АЕС України, поглиблення
інтеграційних процесів в сфері забезпечення безпеки та реформування НГУ
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дослідження з вивчення досвіду провідних країн світу щодо захисту ядерних
установок і матеріалів, проведення аналізу зазначеного досвіду та його
адаптації до сучасних реалій існування держави набуває особливої
актуальності.
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РЕЙТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ:
КАТЕГОРІАЛЬНА СУТНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ
На стратегічному рівні нормативно-правового забезпечення змісту та
практики реалізації процедур державного управління проблематика
рейтингування може бути досліджена через призму норм проекту Закону
України про рейтингування. Слід звернути увагу на той факт, що наведений
нами вище законопроект може бути використаний нами лише частково,
адже його зміст зосереджено, перш за все, на питаннях інформаційноаналітичного забезпечення фінансового сектору (зв’язок законопроекту з
нормами Законів України: «Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні», «Про інститути спільного інвестування», «Про страхування», «Про
недержавне пенсійне забезпечення», «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
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страхування»). Відповідно до норм статті 2 проекту Закону України про
рейтингування, під рейтингом слід розуміти судження рейтингового
агентства щодо об’єкта рейтингування. Абстрагувавшись від недосконалості
наведеного визначення, спробуємо розглянути відповідну категорії в більш
широкому контексті.
У самому спрощеному вигляді під рейтингом розуміють проранжовану
відповідно до заздалегідь визначеного критерію та впорядковану сукупність
обраних для порівняння об’єктів. Місце розташування певного об’єкту у
рейтингу, як правило, відображує успішність його позиціонування у
порівнянні з іншими включеними до рейтингу об’єктів. Термін
«ранжування» у перекладі з англійської подається як: оцінка та (або)
визначення вартості; позиціонування у межах визначеної шкали
(впорядкування, систематизація, розміщення); дія або процес визначення
(надання) певної позиції для якогось об’єкту [7]. За результатами аналізу
наукової літератури можемо концептуалізувати тлумачення змісту категорії
«рейтинг» за таким основними напрямами: рейтинг як метод проведення
експертизи стану (рівня) розвитку об’єкту; рейтинг як проведена за єдиною
методикою комплексна оцінка порівняно однорідних об’єктів; рейтинг як
показник успішності об’єкту у порівнянні з подібними об’єктами тощо.
Досить часто, у науковому обігу дефініція «рейтинг» ототожнюється з
дефініцією «ренкінг». На цьому етапі нашого дослідження питання пошуку
категоріальних особливостей змісту кожної з вище наведених дефініцій не є
принциповим. Досить часто, під час наукових дискусій, категорія «рейтинг»
підмінюється категорією «ренкінг», що не стає причиною виникнення
непорозумінь або викривлення змісту того чи іншого напряму наукового
пошуку. Це пов’язано з тим, що ренкінг є однією з найбільш популярних
серед аналітиків форм відображення рейтингу. Наприклад, британський
журнал The Banker щорічно публікує рейтинг найбільш потужних банків
світу, який за формою своєї візуалізації є списком, тобто ренкінгом [3, с.7].
Разом з тим, слід розуміти той факт, що «у науковій мові не може бути
синонімів. У цьому полягає її принципова відмінність від побутової,
повсякденної мови. В науковій теорії кожному явищу має відповідати єдине
поняття як завершений, визнаний і вкорінений результат синтезу його
багатьох визначень. Синонімізація – некоректний шлях розвитку
понятійного арсеналу наукового аналізу, який знижує його ефективність і
глибину. Він змушує дослідника плавати по поверхні явищ, не пропускаючи
до проникнення в їх сутність» [2].
Аналіз напрямів зміни поглядів щодо сфери використання рейтингів,
тобто визначення їх потенціалів для забезпечення того чи іншого напряму
діяльності суб’єкту управлінських відносин, переконливо свідчить про
трансформацію первинного призначення рейтингу з візуалізації професійних
досягнень
спортсменів
(демонстрування
успіху)
на
визначення
(демонстрацію) рівня розвитку соціальних об’єктів (об’єктів державного
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управління). Нагадаємо той факт, що Великий енциклопедичний словник 1991
року видання тлумачить рейтинг як індивідуальний числовий показник оцінки
спортивних досягнень шахіста (шашкістів) в класифікаційному списку
(рейтинг-лист), який щорічно складається фахівцями Міжнародної шахової
федерації (FIDE – World Chess Federation) для найсильніших шахістів
(шашкістів) світу [1, с.5174]. На сучасному етапі розвитку наукового знання,
вчені відходять від практики подання змісту відповідної категорії через
призму спортивної тематики, надаючи перевагу більш універсальному
підходу. Наприклад, Словник іншомовних слів М.Г. Комлєва наводить таке
визначення «рейтинг (rating – оцінка; ранг) – індивідуальний числовий
показник рівня оцінок особистості громадського діяча, його відносної
популярності та репутації» [4]. Схожі до наведеного вище тлумачення ми
можемо зустріти у більшості з сучасних тлумачних словників. Отже, категорія
«рейтинг» все далі частіше починає використовуватись не лише для
характеристики спортивних досягнень, а у тому числі й для ранжування будьяких об’єктів, відповідно до числових значень (показників) їх окремих
характеристик (якостей). Використання інструментарію рейтингу для
характеристики рівня розвитку соціальних об’єктів було нами використано у
межах попередніх напрямів наукових пошуків [5,6].
Приймаючи до уваги вище наведено, можемо сформулювати такі
основні висновки. По-перше, категоріальний зміст дефініції «рейтинг» може
бути розкритий через призму таких базових по відношенню до неї
феноменів: 1) рейтинг як оцінка (комплексна оцінка об’єкту експертної
уваги; порівняльна оцінка об’єктів експертної уваги або їх складових
елементів; оцінка як основа для класифікації (ідентифікації) об’єкта тощо);
2) рейтинг як комплексна характеристика (інтегральна характеристика
об’єкту експертної уваги відповідно до заздалегідь визначених критеріїв);
3) рейтинг як показник рівня розвитку об’єкта (рівень розвитку тих чи інших
якостей об’єкту; позиціонування об’єкта серед інших тотожних за
призначенням, змістом тощо об’єктів; рівень конкурентоспроможності
тощо; 4) рейтинг як метод і інструмент (метод порівняння об’єктів
експертної уваги між собою; метод презентації інформації щодо місця
об’єкта серед певної сукупності; інструмент реалізації функцій управління);
5) рейтинг як процес та результат вимірювання рівня розвитку тих чи інших
якостей об’єкту та його складових елементів; 6) рейтинг як прогноз
(прогнозування напрямів та динаміки розвитку об’єкту експертної уваги.
Цілком очевидно, що наведений перелік не є повним, а отже може бути
уточненим та доповненим. По-друге, рейтинг є одним з елементів системи
інформаційного забезпечення процедур прийняття управлінського рішення.
Використання рейтингів суб’єктом управління все далі частіше стає не лише
бажаним до використання інструментом у забезпеченні досягнення мети
функціонування організації, а і обов’язковою складовою технології
опрацювання та прийняття управлінських рішень.
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KNOWLEDGE ABOUT THE INTERACTION OF JUSTICE AND
EFFICIENCY PRINCIPLES AT THE STAGE OF FUNDS
ALLOCATION BETWEEN THE LEVELS OF BUDGET SYSTEM:
BASIS OF FINANCIAL LITERACY
The state permanently reserves the exclusive right to establish the basis for
funds allocation between the budgets of different levels, what corresponds to current
realities that are aimed at the qualitative performance of state functions and ensuring
its stable socio-political and economic development, at the same time demanding
the application of more balanced approaches to selection of funds allocation
principles between the levels of budget system.
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It is considered that the whole process of accumulation, redistribution and use
of funds in the state is determined by the rules of law that are based on the
constitutional norms. The rules of the Constitution, that define the basic principles,
rules and ranges of financial activity, are the basis for all financial legislation [2, p.95].
The principles of budget allocation form the legal framework basis of
regulation of this procedure. This process should be based on such principles, owing
to which the highest cooperation of all levels of government was achieved.
The principles of just and unbiased budget allocation are provided by the
norms in article 95 in the Constitution of Ukraine that claims that “the budget
system of Ukraine is based on the principles of just and unbiased distribution of
societal wealth between citizens and regional communities” [1]. The
implementation of the declared provisions can be achieved both by budgeting with
the revenues required to finance the necessary expenses and by using the
intergovernmental transfers with an objective of budget financial equalization.
In our view, the state, in accordance with its financial capabilities, should fairly
and impartially distribute the societal wealth between the central and local budgets
in an effort to balance the Budget of Ukraine. At the same time, it is unacceptable to
break the limits of State guarantees; the rights must comply with the Constitution of
Ukraine, and the means and objective of changing the budget allocation mechanism –
with the principles of proportionality and justice.
This, in turn, is closely connected with the fact that the state must always
choose between an efficient and just wealth distribution. After all, the aspiration of
the society to achieve social justice requires the government to take various
measures for redistribution of the revenues; meanwhile, it is necessary to analyze
the cost of the redistribution for the society, since such redistribution (state
interference in the market mechanisms) leads to the decrease in the overall
economic efficiency [3, p.438].
Unfortunately, in Ukraine, the effective criteria and the legal framework for
funds allocation between the budgets that take into account both experience of
foreign countries and urgent needs of Ukraine, have not been implemented. The
gradual application of the principles of funds allocation between the budgets will
undoubtedly lead to an effective result.
A study of legal literature demonstrates that the correlation between the
principles of efficiency and justice is rather a controversial issue of state policy and
administration.
S. Nishchymna understands the principle of justice in two ways: first, that
justice is inherent in the essence of law itself; in those social relations, the form of
which the law is (in these terms, the principle of justice in the budgetary law
presupposes the distribution of revenues and expenditure between the budgets of all
levels at the legislative or other legal and regulatory level); second, the lawenforcement practices should serve as the most crucial legal means of the fullest
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implementation of the principle of social justice in all areas of social relations (that
is, the manifestation of the principle of justice in budgeting is not only acceptance of
a just distribution of the national wealth, but also the actual distribution of budgetary
revenues in a way that the revenues accepted for the territorial units will be
sufficient for them to meet the basic social needs) [4, p.286].
The principle of effective budget distribution presupposes that the participants
involved in the budgetary process should act in accordance with the specific
purpose; involve a minimum of budgetary funds, and achieve the maximum results
in accordance with the goals and objectives within the established budget.
The current system of budget allocation is insufficient, what gives rise to a
considerable number of concerns. A certain part of the concerns should be
eliminated subject to the clear understanding of basic provisions of funds allocation
between the budgets, that is, their principles.
Practice shows that the majority of the problems in budget allocation arose
when the principles of justice, impartiality and efficiency were neglected. Thus, the
implementation of these, such necessary principles in the process of funds allocation
between the budgets is a key foundation of legal regulation and organization of
budget execution at different levels.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС СОЦІАЛЬНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
Удосконалення наявних і постійна розробка новітніх інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) спрощують і пришвидшують комунікації
між людьми у різних частинах світу. Водночас, використання нових
можливостей ІКТ стає особливо актуальним під час кризових явищ або
виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій.
Питання застосування ІКТ для проведення оцінки рівнів ризику,
завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі
даних моніторингу, експертизи, досліджень і прогнозів щодо можливого
перебігу подій з метою недопущення їх переростання у масштабну
надзвичайну ситуацію або пом’якшення її деструктивних наслідків, не
залишаються поза увагою науковців і фахівців, проте стрімкий розвиток ІКТ
обґрунтовує подальші наукові розвідки у цій сфері.
На теперішній час залишається проблемою забезпечення ефективного
використання ІКТ на всіх етапах підготовки до виникнення соціальних надзвичайних ситуацій (СНС), їх запобігання, пом’якшення впливу та ліквідації наслідків.
Мета – розглянути напрями використання ІКТ для прогнозування
надзвичайних ситуацій і повідомлення про виникнення та окреслити
можливість їх застосування для СНС.
У багатьох країнах з метою попередження про виникнення надзвичайних
ситуацій та, як наслідок, зменшення втрат і нейтралізації їх негативних
наслідків використовуються сучасні досягнення новітніх ІКТ і систем.
Виявлення та оцінювання можливості виникнення надзвичайних ситуацій
здійснюються за допомогою: супутників – для ураганів, метеорадарів – для
торнадо, мереж сейсмографів – для землетрусів, буїв системи глибоководного
оцінювання та звітності про цунамі (Deep-ocean Assessment and Reporting of
Tsunamis) – для цунамі тощо. Розроблюються також більш складні та
досконалі методи повідомлення про загрози населенню, якому загрожує
небезпека. У доповнення до добре відомих і раніше застосованих каналів
своєчасного оповіщення населення про небезпеку, таких як комерційне радіо
та телебачення, впроваджуються нові технологічні рішення: електронні
сирени, тональні радіосигнали тривоги, повідомлення СМС (Short Message
Service), електронною поштою (e-mail) та інші [1, с.449].
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СНС, серед яких терористичні атаки, захоплення заручників або установ,
масові заворушення, національні та релігійні конфлікти, економічні кризи
тощо, відрізняють від інших надзвичайних ситуацій невизначеністю,
багатоваріантністю перебігу, складністю подолання негативних наслідків, а
також іншими особливими чинниками.
Прогнозування виникнення та моніторинг СНС із використанням ІКТ
сприятиме методичному створенню усталених сценаріїв можливих дій на
основі досвіду, отриманого персоналом, який задіяний для запобігання та/або
ліквідації наслідків СНС. Під час розроблення таких сценаріїв може бути
використаний досвід різноманітних миротворчих і гуманітарних операцій, у
яких брала участь Україна. Використання ІКТ надає можливість створення
інформаційної бази даних з питань забезпечення соціальної безпеки [2, с.236].
Серед тривожних сигналів про виникнення (можливе виникнення) СНС
можна навести обмін інформацією між людьми (наприклад, у соціальних
мережах), повідомлення органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, засобів масової інформації, колег, сусідів та ін. Такі
попереджувальні повідомлення з використанням ІКТ, швидше за все,
призведуть до відповідних захисних дій, якщо своєчасно буде надана
необхідна інформація для розуміння загрози, очікуваного часу впливу,
уражених і безпечних (прогнозованих) територій, відповідних захисних дій і
контактів для отримання додаткової інформації та допомоги. Така інформація
створює сприйняття ситуаційного ризику, що характеризується очікуваними
жертвами, збитками та порушеннями нормальної життєдіяльності суспільства
в цілому і, зокрема, окремих домогосподарств.
При цьому, важливого значення набуває справжність повідомлень про
СНС, використання відповідних каналів комунікації, інтерактивних цифрових
середовищ та ІКТ, а також засобів масової інформації для інформування
громадськості про СНС, забезпечення готовності до них, прийняття
адекватного ситуації рішення та мобілізації сил і засобів, які залучаються для
повернення суспільства та особи до нормального життя [3, с.231-232].
Висновки. Використання ІКТ під час надзвичайних ситуацій, зокрема
соціальних, сприяє співпраці між науковцями соціальних і фізичних наук,
інженерами та іншими фахівцями у сфері інформаційних технологій і
комунікації. Така міждисциплінарна співпраця вкрай корисна для
усвідомлення результатів сучасних досліджень і побудови як теоретичних
моделей, так і розробки практичних механізмів попередження, прогнозування
та реагування на надзвичайні ситуації.
З метою удосконалення підходів до використання ІКТ під час
виникнення, розвитку та ліквідації наслідків СНС у подальших дослідженнях
доцільно провести диференціацію джерел інформації за досвідом,
справжністю та відповідальністю за забезпечення захисту від СНС, а також
ІКТ – за надійністю, достовірністю та своєчасністю.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Найважливіший напрям державної екологічної політики – інституціональні перетворення господарської діяльності з метою формування
діючого правового поля та економічного механізму регулювання взаємодії
державних органів різних рівнів і природокористувачів. Різноманіття
структурних і просторових заходів в контексті політики просторового
розвитку потребує формування інституціональної структури та інтеграції і
співробітництва всіх зацікавлених структур. Інституціональні зміни є
характерною рисою ринкових перетворень. Як констатують фахівці, “існуюча
інституціональна структура національної економіки повною мірою не
відповідає новим викликам економічних перетворень” [1, с.16].
Таким чином, інституціональні методи екополітики – це методи
формування відповідного ринковим принципам і задачам правового й
організаційно-економічного середовища. Змістом цих перетворень має бути:
удосконалення природоохоронного законодавства, реформування системи
екологічних обмежень і регламентації режимів природокористування з метою
їхньої адаптації до умов лібералізації і роздержавлення власності;
послідовний перехід на міжнародні стандарти технологічних процесів і
виробництва продукції, що створює необхідні умови для включення України у
світову економіку і міжнародну систему забезпечення екологічної безпеки;
економічне стимулювання за допомогою трансформації податкової, кредитної
і цінової політики ресурсо- і енергозбереження, впровадження екологічнобезпечної техніки і технології; забезпечення впровадження системи
екологічного менеджменту й оцінки її впливу на екологічну безпечність
природогосподарювання, формування ринку робіт і послуг екологічного
характеру та розвиток підприємництва в цій сфері.
Забезпечення еколого-збалансованого розвитку в зонах поліфункціонального призначення неможливо досягти без послідовних інституціональних
перетворень, ступінь обґрунтованості яких та послідовності визначає, за
словами фахівців, “…динамізм соціально-економічного розвитку, тому що
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саме інститути і інституції генерують весь спектр організаційних,
економічних і правових інновацій, які проникають в усі сфері
відтворювального процесу в період масштабних системних трансформацій”
[1, с.7]. Перш за все, необхідно визначити сутність категорії “інституціональне
забезпечення”, яке передбачає скоординовані дії у всіх сферах суспільного
життя. Однозначного трактування цього поняття, як свідчить аналіз, немає.
Існуюча інституціональна структура, як відмічають вчені (З.В. Герасимчук,
І.М. Вахович, В.А. Голян, А.О. Олексик, 2006 р.), національної економіки у
повній мірі не відповідає новим викликам економічних перетворень через
наявність значного потенціалу системних суперечностей, що виникають через
низьку адаптованість до сучасних ринкових реалій інститутів та через слабку
здатність активно вливатись у відтворювальний процес інститутів,
породжених трансформаційними змінами. Інститути не виконують своєї
основної функції, тобто не забезпечують справедливих правил гри між
основними суб'єктами економічних відносин, не послаблюють численні
антагонізми, що викликані майновим розшаруванням населення та
структурною розбалансованістю господарського комплексу. Більше того,
існуючий інституціональний каркас національного господарства не сприяє
формуванню нової моделі суспільних відносин, що базувалася б на принципах
інноваційності та демократизму. Цей фактор у значній мірі гальмує
просування нашої країни в напрямку інтеграції у міжнародні та регіональні
фінансово-кредитні і торгові організації [2, с.10-11].
Інституціональне середовище еколого-збалансованого природокористування
уявляє собою низку необхідних передумов та скоординованих дій в усіх
сферах суспільного життя щодо налагодження такої організаційної системи,
яка забезпечує ефективне функціонування відповідних важелів та структур.
Реалізація переходу до еколого-збалансованого природокористування
неможлива без відповідного функціонування суб’єктів держави та
громадського управління, які повинні забезпечити: Верховна Рада –
прийняття відповідного законодавчого поля щодо впровадження екологозбалансованого природокористування; Президент – контроль діяльності
державних органів щодо реалізації стратегії еколого-збалансованого розвитку;
Кабінет Міністрів – створення організаційних умов для здійснення заходів із
забезпечення
еколого-збалансованого
розвитку;
органи
місцевого
самоврядування – впровадження і регулювання регіональної екологозбалансованої політики.
Необхідною передумовою впровадження інституціональних перетворень
є: урахування екологічного імперативу на всіх рівнях прийняття рішень у
державі; спрямованість політичного процесу на вирішення завдань переходу
до сталого розвитку; розроблення ефективних методів оцінювання діяльності
основних інститутів і інституцій в аспекті переходу до сталого розвитку, які
реалізують управління як на державному, так і на регіональному і локальному
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рівнях [2, с. 38]. Необхідно відмітити, що процеси економічного розвитку на
регіональному рівні проходять настільки швидко, що відсутність регіональних
програм розвитку може ставити під загрозу темпи економічного зростання
країни в цілому. Як відмічає В.Я. Швець [3, с.26], швидкість проведення
економічних реформ як в регіонах, так і в країні в цілому залежить від
співвідношення функцій щодо регіонального розвитку між центральними і
місцевими органами влади. При впровадженні будь-якої моделі економічного
розвитку державні органи влади зосереджують увагу на розв’язанні проблем,
пов’язаних зі значними територіальними відмінностями у рівнях
економічного і соціального розвитку, з вирішенням проблем депресивних
територій, міст та регіонів. Вилучення коштів з державного бюджету країни
на вирішення цих проблем формує політику “єдиних стандартів та умов
розвитку”. Політика вирівнювання регіонів не дає змогу створити умови для
виходу з кризи й забезпечення економічного зростання кожного регіону і
країни в цілому. Кожен регіон повинен намагатися підвищувати свій
економічний і соціальний розвиток за рахунок підвищення рівня
інноваційного потенціалу і рівня інвестиційної привабливості. При цьому
державна підтримка має бути додатковим, а не основним джерелом
фінансових ресурсів. Основним джерелом фінансування розвитку
конкурентоспроможності регіонів повинні бути регіональні і місцеві
фінансові ресурси, а основою формування і регулювання фінансових відносин
на регіональному рівні повинен бути економічний механізм. Цей механізм
відіграє важливу роль в економічному, соціальному та екологічному розвитку
будь-якого регіону і країни в цілому в включає в себе значний перелік
економічних дій та заходів впливу на діяльність природокористувачів, при
цьому перевага надається екологічному нормуванню, лімітуванню,
ліцензуванню, експертизі і контролю, тобто забезпеченню виконання
відповідних стандартів і норм, що спонукає підприємства, установи та
організації до здійснення природоохоронної діяльності, включає законодавчонормативну базу та правові основи економічної діяльності суб’єктів
господарювання; рівень розвитку суспільних відносин, який базується на
традиціях, моралі і духовних цінностях суспільства; механізм державного
управління економічним розвитком як на макрорівні, так і на мікрорівні;
економічні та еколого-економічні інструменти.
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РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Готельне господарство є невід’ємною частиною індустрії туризму. Воно
являє собою тисячі підприємств по всьому світу, об’єднаних спільною метою:
забезпечити туристів необхідними та бажаними послугами. В цих умовах,
гостро постає проблема пошуку і створення нових шляхів розвитку,
постійного оновлення власної політики з урахуванням динамічного розвитку
ринку готельних і туристських послуг.
Головною метою туристичного дозвілля є: відновлення духовних та
фізичних сил людини, організація ефективного пізнавально-розважального
відпочинку, підвищення рівня якості та культури обслуговування, а також
конкурентоздатності на світовому ринку підприємства готельно-ресторанного
бізнесу повинні пропонувати не лише високий рівень комфорту, але й
широкий спектр додаткових послуг.
Одним з основних напрямків інноваційних технологій в готельному
бізнесі є впровадження мультимедійних технологій: електронні системи
управління,інтерактивний екран, системи безпеки, екологічні технології,
електронне меню, можливість співробітникам готелю безпосередньо
спілкуватися з користувачем через веб-сервіс, надаючи йому певну і
нформацію про даний готель.
Додаткові послуги, що надають вітчизняні готельні підприємства можна
поділити на групи, а саме:
– комунально-побутові (прання, чищення, прасування одягу, ремонт
взуття, годинників, валіз, спортивного інвентаря тощо);
– посередницькі (резервування місць у культурно-розважальних
установах, замовлення театральних квитків, резервування номерів в інших
місцях перебування тощо);
– автотранспортні послуги (гараж, стоянка, дрібний ремонт транспортних
засобів);
– продаж товарів, видань ЗМІ, сувенірів тощо;
– прокат спортивного, пляжного інвентарю, комп'ютерного обладнання,
автомобілів, розмножувальної техніки тощо;
– зберігання кореспонденції, цінних речей.
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– послуги, що передбачають підвищення рівня комфорту в готельних
номерах (харчування в номері, встановлення додаткового обладнання тощо);
– послуги, пов'язані із задоволенням особливих побажань гостей – діячів
мистецтва, спортсменів, бізнесменів та ін. (користування музичними
інструментами, спортивним знаряддям, послуги особистих екскурсоводів,
перекладачів, секретарів, забезпечення супутниковим зв'язком, комп'ютерним
обладнанням тощо).
– додаткові послуги власних підрозділів (перукарня, ресторан, кафе, бар,
відділення зв'язку та банку, магазини, кіоски, бюро різних видів послуг тощо).
Оригінальною ідеєю для готельного закладу може бути створення його у
незвичному місці або в неординарному приміщенні. Пристосовані до
готельних цілей літаки, кораблі, вагони потягів, замки чи інші історичні
будівлі пропонують клієнтам враження від перебування, не схожі на усі інші,
що є, безумовно, козирною картою таких готелів на конкурентному ринку.
Одним з головних інструментів утримання і залучення нових клієнтів є
застосування індивідуального підходу. Готелі запроваджують програми
лояльності, розробляють незвичні спеціальні пропозиції, проводять виставки,
фестивалі, майстер-класи тощо. У непростих умовах роботи для залучення
відвідувачів готелі влаштовують різноманітні акції і надають знижки,
наприклад «третя ніч у подарунок», безкоштовні ранковий заїзд / пізній виїзд/
трансфер / сніданок, суттєві знижки за попереднє бронювання тощо. На думку
експертів, найбільш доцільним є розвиток готелів середньої цінової категорії
міжнародних готельних операторів, які зможуть надавати хороший рівень
послуг за прийнятну ціну.
Отже, загальна глобалізаційна тенденції реалізується в готельному
господарстві, перш за все, в нових формах партнерства між підприємствами.
Саме спільна робота має вирішальне значення, оскільки жоден виробник
послуг не може одноосібно приймати туристів і забезпечувати комплексний
розвиток. Дія об’єднувальної тенденції, як правило, реалізується через злиття і
придбання, які є найбільш популярним методом, що використовується
готельними підприємствами для зміцнення свого становища на глобальному
ринку, відзначається збільшення кількості договорів франшизи та зовнішніх
інвестицій.
Об’єднання капіталу готельного бізнесу відрізняється від аналогічних
процесів в сфері товарних ринків тим, що тут кожна з компаній не претендує
на повну диверсифікацію. Глобалізація знаходить свій вираз у тому, що
компанії прагнуть досягти певної критичної маси: зміцнити свою торгову
марку на новому ринку, приєднати інші готелі до своєї торгової марки.
Процес глобалізації готельних послуг веде до серйозного збільшення
обсягів інформації, яку необхідно збирати, оновлювати, структурувати. При
цьому визначне значення має широке використання мережі Інтернет, яку в
свою чергу, можна розглядати і як дистрибутивний канал, і як додатковий
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інформаційний ресурс дистрибутивної системи. Найбільшим досягненням
Інтернет є можливість надати глобальний доступ до готельних послуг з
набагато меншими витратами в порівнянні з традиційними системами
дистрибуції.
Таким чином формується своєрідний глобальний простір готельного
господарства.
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СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ БІБЛІОТЕЧНОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій,
трансформація суспільних інформаційних запитів, переорієнтація
бібліотечних стратегій розвитку на користувача зумовлюють дедалі
активнішу взаємодію бібліотек і соціальних медіа, сприяють ширшому
представленню діяльності бібліотек в інтерактивному веб-середовищі.
Бібліотеці необхідно спочатку визначитись із метою бібліотечного
представництва, виходячи з неї – із завданнями, вирішення яких сприятиме
реалізації поставленої мети. Мета бібліотечного представництва в
соціальних медіа повинна бути конкретною, вимірною та досяжною.
Не менш важливим аспектом щодо формування стратегії бібліотечного
представництва в соціальних медіа є визначення аудиторії. Бібліотечне
представництво може бути орієнтованим на конкретні групи користувачів,
наприклад, студентів, викладачів, які допоможуть адаптувати бібліотеці
контент та спілкування; може визначити реального та потенційного
користувача.
Оцінка ресурсів для створення та підтримки бібліотечного
представництва в соціальних медіа (фінансові ресурси, часові ресурси,
технологічні ресурси, професійні навички) повинна також враховуватись
при створенні стратегії бібліотекою. У бюджет бібліотеки повинні
закладатись кошти на закупку техніки, програмного забезпечення, оплати
хостингу; просування ресурсів у мережі Інтернет; залучення фахівців для
cтворення ресурсів, контенту; розробки дизайну, інформаційної архітектури
ресурсів; відстеження дотримання вимог авторського права; підвищення
кваліфікації фахівців. Оцінка витрат часу необхідна для створення та
підтримки бібліотечного представництва в соціальних медіа: створення
ресурсу, наповнення контентом, адміністрування ресурсів. Облік робочого
часу потребує визначення відповідних завдань у посадовій інструкції
фахівця, який відповідає за соціальні медіа; та у нормах робочого часу.
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Важливим критерієм у формуванні стратегії є забезпечення комунікації
за векторами: «бібліотека – бібліотека», «бібліотека – користувач»,
«користувач – користувач». Соціальні медіа – це розвиток відносин та
побудова спільнот, тому стратегії комунікації повинні віддавати перевагу
спілкуванню. Важливо пам’ятати про те, що спілкування повинно бути
діалоговим, відповідно важливо не дозволяти публікаціям перетворюватись
у монолог. Бібліотеці треба визначитись, як вона буде неформально
спілкуватись з аудиторією. Необхідно за допомогою бібліотечного
представництва ставити запитання, спілкуватись та писати коментарі.
Можна запитати аудиторію якої вона думки про бібліотеку, ресурси
бібліотеки тощо. Бібліотечному представництву потрібно залишатись
активним та відповідати на коментарі для залучення користувачів і
зворотного зв’язку з ними.
Вироблення контенту бібліотечного представництва в соціальних медіа –
це один із найголовніших етапів формування бібліотечного представництва,
так як контент – це вся інформація, яка транслюється бібліотечним
представництвом у соціальних медіа та основа ефективного просування
бібліотечної діяльності в соціальних медіа. Загалом можна виділити два
підходи до подачі публікацій бібліотекою в соціальні медіа: системний і
спорадичний. У першому випадку бібліотека може подавати публікації
календарно (за планом) чи надавати перевагу маркетинговій структурі
інформувань – висвітлення подій у системі: «анонс – реліз – постреліз».
Спорадичний – представлення публікацій бібліотекою час від часу,
нерегулярно і випадково. Також доцільно комбінувати різни типи контенту –
візуальний, відео та аудіо-контент. Важливо підтримувати спілкування,
дискусії, конкурси, цікавитись думкою користувачів.
Задля ефективного використання соціальних медіа бібліотеці необхідно
створити інструкцію чи політику використання соціальних медіа
бібліотеками, яка може містити загальні рекомендації, процедури та
обов’язки, керівні принципи контенту, захист конфіденційної інформації,
авторське право.
Визначення ефективності бібліотечного представництва в соціальних
медіа необхідне задля розуміння того, наскільки досягнуто мету та завдання
бібліотечного представництва в соціальних медіа. Це оцінка діяльності
бібліотечного представництва в соціальних медіа. Якщо завдання
бібліотечного представництва в соціальних медіа – залучення читачів на
сторінку бібліотеки, формування лояльності аудиторії, включення в
комунікацію, то саме взаємодія є показником досягнутої мети. Відповідно,
ефективність бібліотечної сторінки у соціальних медіа має визначатись
ефективністю дописів.
Аналіз стратегій та політик зарубіжних бібліотек щодо використання
соціальних медіа дав можливість окреслити основні напрями діяльності
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бібліотек у соціальних медіа, що позиціонуються як стратегічні. Зокрема
можна виділити такі як: інформування та просування новин, подій, послуг
бібліотеки; збір матеріалів бібліотекою; обмін навчальними та рекламними
матеріалами; комунікація у форматах «бібліотеки – користувача»,
«бібліотеки – бібліотеки», «користувача – користувача»; залучення
індивідуальних та корпоративних користувачів; популяризація порад щодо
досліджень та корисних інструментів для науковців.
Водночас аналіз стратегій та політик зарубіжних бібліотек дає змогу
виокремити такі спільні тенденції як: визначення мети та завдань
бібліотечного представництва в соціальних медіа; обґрунтування кадрових,
технологічних, часових, фінансових затрат, професійних навичок;
диференціації політик у різних типах соціальних медіа; колегіальне
вироблення політики соціальних медіа; планування, дослідження
ефективності бібліотечного представництва в соціальних медіа; дотримання
авторського права під час публікацій; відповідальність бібліотек за
опубліковані матеріали, відповідно, фільтрація образливого, вульгарного,
расистського, загрозливого контенту, контенту, який не відповідає тематиці
та містить особисту інформацію, плагіату або матеріалів, захищених
авторськими правами, спаму і контенту, який просуває продукти та послуги
або пов’язаний з політичною кампанією.
У результаті аналізу наукових публікацій та документів вважаємо за
доцільне запропонувати практичні рекомендації для формування стратегії
бібліотечного представництва в соціальних медіа, які передбачають:
визначення мети та завдань бібліотечного представництва в соціальних
медіа; визначення аудиторії бібліотечного представництва в соціальних
медіа; оцінку ресурсів для створення та підтримки бібліотечного
представництва в соціальних медіа; вироблення контенту бібліотечного
представництва в соціальних медіа; забезпечення комунікації за векторами:
«бібліотека – бібліотека», «бібліотека – користувач», «користувач –
користувач»; створення інструкції або політики використання соціальних
медіа бібліотеками; визначення ефективності бібліотечного представництва
в соціальних медіа.
Отже, визначення спільних тенденцій стратегій та політик зарубіжних
бібліотек дає змогу використовувати їх у роботі вітчизняними бібліотеками
або ж, взявши до уваги досвід зарубіжних бібліотек, створювати свої власні
стратегії та політики. Запропоновані практичні рекомендації для
формування стратегії бібліотечного представництва в соціальних медіа
покликані підвищити ефективність бібліотечного представництва в
соціальних медіа; дозволять регламентувати робочий час фахівця із
соціальних медіа з уточненням його посадових обов’язків; визначати
фінансові, технологічні та професійні ресурси для підтримки бібліотечного
представництва в соціальних медіа; покращити комунікацію за всіма
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векторами. Їх реалізація дає можливість розраховувати на збільшення
відвідуваності бібліотечного представництва; підвищення активності
користувачів; у результаті приведуть до покращення бібліотечного
обслуговування користувачів. Також слід зазначати, що практичні
рекомендації для формування стратегії можуть виступати як путівник, який
допоможе орієнтуватись бібліотечному представництву в соціальних медіа.

Чижова О.М.,
професор кафедри політології та публічного управління
НПУ імені М.П. Драгоманова,
Україна, м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ
В УКРАЇНІ ТА ПРАГМАТИЗМ
Сьогодні в час виборів Президента України відбувається активізація
політичного життя в країні, з'являється потреба переглянути та оцінити
діяльність політичної еліти, а також прослідкувати зв'язок її ідеалістичних
настанов і дій с погляду прагматичної теорії, ідей прагматизму.
Політична еліта – це ті особи, які виділяються з політичного
середовища на основі вищого ступеня розвитку окремих політичних
якостей.
Згідно з теоретичними положеннями, запропонованими ще
Н. Макіавеллі, коли проводяться, згідно прагматизму, кардинальні системні
зміни (революції, реформи, війни), ставиться на карту життя не лише
правлячої еліти, а й держави та нації.
Одними з яскравих представників політичної еліти сучасної України,
які з'явилися на «політичному Олімпі» і досягли значних результатів у
власній політичній кар'єрі та у швидкому зростанні популярності серед
населення є Петро Олексійович Порошенко – Президент України та
Гройсман Володимир Борисович – Прем'єр-міністр України.
Представники найпотужнішої в Україні фінансово-промислової групи,
вони чітко керуються прагматизмом як науковою теорією в своїй політичній
діяльності. Слід підкреслити, що президентство Порошенка П.О. пронизано
філософією прагматизму, а пріоритет економічної тематики над політичною
в його діях допоміг Порошенку П.О. обігнати в рейтингах багатьох
елітарних представників влади.
Під керівництвом Гройсмана В.Б. Уряд зміг утримати позиції на
продовольчому та економічному ринках. Були і інші успіхи – залучення
іноземних кредитів, виконання бюджету, підвищення стипендії та заробітної
платні тощо.
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Порошенко П.О. також демонструє уміння використовувати власні
інтелектуальні можливості: вища освіта, знання іноземної мови та інше.
Про його прагматичне ставлення до дійсності і розуміння ситуації
свідчать і такі факти: він добре розмовляє українською мовою, говорить про
толерантність та взаєморозуміння у відносинах елітної влади і опозиції.
За період свого президентства, як яскравий представник елітарної
частини українського суспільства, Порошенко П.О. не припустився жодних
серйозних і невиправних помилок. Сьогодні він опинився серед еліти
політичних лідерів країни, яким довіряють громадяни і це можна вважати
успіхом людини, на прикладі якої простежуються особливості формування
політичної еліти в Україні.
Таким чином, на прикладі формування елітної особистості нинішнього
президента П.О. Порошенка можна твердити, що прагматизм – це
ідеологічна установка на реалізацію соціально-політичних цінностей, на
практичний успіх і позитивний результат, а це досить актуально на
сучасному етапі розвитку політичної еліти.
Прагматизм, як методологічна установка та моральна орієнтація
елітних особистостей, грунтується на їх свідомості, враховуючи
ірраціональну складову еліти українського суспільства.
У той же час можна визнати, що в українській політиці прагматизм
придушується утопічністю, практично жодна обіцянка уряду за час реформ
відносно населення виконана була частково.
Отже, прагматизм як філософський напрямок, що узагальнює істотні
риси психології еліти, наклав певний відбиток на сучасну українську
дійсність.
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