ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ
«НАВЧАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ» (Канада)
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОБОРНІСТЬ» (Україна)
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (Україна)
ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (Україна)
МБО «КОНСОРЦІУМ ІЗ УДОСКОНАЛЕННЯ
МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ В УКРАЇНІ» (CEUME) (Україна)
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА (Україна)
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ» (Україна)
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ (Україна)
БАКИНСЬКИЙ ІСЛАМСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Азербайджан)
УНІВЕРСИТЕТ м. НІШ (Сербія)
ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)

Актуальні питання, проблеми та перспективи
розвитку гуманітарного знання у сучасному
інформаційному просторі: національний та
інтернаціональний аспекти
Збірник наукових праць
(за матеріалами ХІV Міжнародної
науково-практичної конференції
30-31 травня 2017 року)

За загальною редакцією д.філос.н. Журби М.А.
Україна – Сербія – Азербайджан – Польща – Канада
2017

УДК 3(045)
ББК60Я43
Ф 56

Рекомендовано до друку Вченою радою Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля (протокол № 11 від 26 травня 2017р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти (протокол № 2 від 19 квітня 2017р.)
Редакційна колегія:
Бохонкова Ю.О., доктор психологічних наук, професор, СНУ ім. В. Даля (Україна)
Гужва О.П., доктор філософських наук, професор УкрДАЗТ (Україна)
Гасанли Г.Б., доктор філософії з богословських наук, професор БІУ(Азербайджан)
Єременко О.М., доктор філософських наук, професор СНУ ім. В. Даля (Україна)
Журба М.А., доктор філософських наук , професор, голова ГО «Соборність» (керівник), (Україна)
Журба А.М., кандидат психологічних наук , доцент ДонДТУ (Україна)
Завацька Н.Є., доктор психологічних наук, професор СНУ ім. В. Даля (Україна)
Йованович Предраг, професор Університету м. Ніш (Сербія)
Калько І.В., кандидат педагогічних наук, доцент ЛОІППО (Україна)
Короткова О.О., кандидат історичних наук, доцент ДонДТУ (Україна)
Касьянова О.В., кандидат педагогічних наук, доцент ЛОІППО (Україна)
Касьянова В.О., кандидат економічних наук, доцент ІХТ СНУ ім. В. Даля (Україна)
Кузьміченко І.О., кандидат філософських наук ,доцент ДЗ «ЛДМУ» (Україна)
Павлов С.В., кандидат географічних наук, доцент ДЗ «ЛДМУ» (Україна)

Пагава О.В., кандидат психологічних наук, доцент ЛОІППО (Україна)
Поліщук О.П., доктор філософських наук, професор ЖДУ ім. І. Франка (Україна)
Радченко О.В., доктор наук з державного управління Поморської Академії в Слупську (Польща)
Сапенько Р., доктор габілітований, професор Зеленогурського університету (Польща)
Сабадаш Ю.С., доктор культурології, професор МДУ (Україна)
Савонова Г.І., кандидат філософських наук, стрший викладач ЛОІППО (Україна)
Свінціцька О.І., кандидат філософських наук, доцент ЖДУ ім. І. Франка (Україна)
Старостенко Т.М., кандидат філолог. наук, доцент ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (Україна)
Талишинський Е.Б., кандидат політичних наук, доцент БІУ (Азербайджан)
Устименко-Косоріч О.А., доктор педагогічних наук, професор СДПУ ім. А.С. Макаренко (Україна)
Цюрупа М.В., доктор філософських наук, професор КДАВТ ім. гетьмана Конашевича–
Сагайдачного (Україна)

Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання
у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний
аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль:
СPM «ASF», 2017. – 223 с.
У збірці здійснюється багатоаспектний аналіз трансформації сучасної культури, духовності в
інформаційному просторі з урахуванням специфіки й соціальної динаміки філософії, етики, естетики,
мистецтва, психології, педагогіки, соціології, економіки, політики і права.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів.
УДК 3(045)
ББК60Я43

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір і точність
наведених фактів, цитат та інших відомостей.
© Колектив авторів, 2017

П ЕРЕДМОВ А
Розроблена організаторами конференції концепція функціонального
аналізу сучасної культури в інформаційному, віртуальному просторі з
урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки
філософії, етики та естетики, теології, мистецтвознавства, культурології,
психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права
привернула увагу багатьох дослідників у вищезазначених галузях.
За увесь період проведення міжнародних науково-практичних
конференцій із заявленої проблематики ми мали честь ознайомитися з
працями понад 3200 науковців. Було видано 39 збірників наукових праць за
матеріалами конференції.
Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь період
роботи конференції утворилася активна група науковців, що із року в рік
приймають участь у наших наукових заходах, і нам, як організаторам, дуже
приємно, що деякі з них стали нашим партнерами, друзями, а, отже, ми
можемо фіксувати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації,
захист кандидатських і докторських дисертацій. І нам, безперечно, дуже
приємно відчувати свою причетність до ваших успіхів!
Ми звертаємося зі словами щирої подяки до усіх, хто відгукнувся на ідею
проведення конференції у цей непростий час, хто підтримав її надісланими
матеріалами, готовністю до співпраці. Дякуємо вам за допомогу, слушні
поради, широкий відгук, інтерес до заявленої проблематики! Сподіваємося,
що даний досвід матиме продовження іще багато років.
Шановні колеги! Ми звертаємо вашу увагу на те, що робота нашої
конференції відбувається на демократичних засадах, а отже кожний
науковець має право висловити свою позицію з різноманітних питань, іноді
досить гострих і дискусійних. І цю позицію не завжди може поділяти
редакційна колегія.
Організатори конференції готові до розширення співробітництва з
українськими та зарубіжними партнерами і запрошують керівників вищих
навчальних закладів та їх структурних підрозділів, кафедр, факультетів для
спільного продовження розпочатої роботи.

Головний редактор,
голова ГО «Соборність»

М.А. Журба
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА
Аксьонова В.І.,
доцент, к.філос.н., доцент кафедри профпедагогіки і соціально-гуманітарних
наук Льотна академія національного авіаційного університету,
Скловський І.3.,
доцент, д.філос.н., професор кафедри суспільних наук, інноваційної та архівної
справи, Кіровоградський національний технічний університет,
Україна, м. Кропивницький
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПАТРІОТИЗМУ
МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ
Динаміка соціокультурного простору багато в чому визначає філософію
перемоги, як базового процесу "вибуху інформації"; патріотизм майбутнього
авіатора вступає в момент зіткнення цивілізацій у ціннісний конфлікт
розвитку, – обумовлює розв'язку нестандартних ситуацій у небі й на землі.
Значущі слова: філософія перемоги, авіафахівець, суб'єкт патріотизму,
еволюція націоналізму, традиція козакофильства, нестандартна ситуація,
соборність.
Патріотичний дух – створює деяку можливість визначеності інтуїтивних
сигналів, впливає на виховання казакофильства, розв'язку оптимізації
рухових операцій після впізнавання того, що трапилося й прийняття в
суспільстві системи умов для збагачення інтелектуально-теоретичних
традицій.
«Філософія перемоги» відбиває дух патріотизму й професіоналізму, – є
в Україні більш загальною когнітивною структурою в порівнянні з науками,
що входять у педагогічний дискурс: багато в чому аналогічно відношенню
емпіричного й теоретичного знання в тих європейських країнах, які
прагнуть затвердити свій суверенний статус. «Філософське знання» виконує
функції интерпретативной матриці стосовно пластичних наук у
футурологічному аспекті фундаментальних, у тому числі ідеалістичних
теорій. [10, С.84-85]
Зберігається імперська традиція, що гальмувала залучення талановитих
громадян-патріотів, щоб вони не могли збагатити власний народ зразковими
європейськими духовними цінностями.
Тому для реалізації цілей керування підготовкою молодого авіатора
потрібне дотримання принципу необхідної різноманітності: рівень
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патріотизму повинен бути не меншим, ніж різноманітність системи, якою
керують.
Важливий аспект ефективного управління соціальними процесами в
умовах глобалізації – досягнення адекватності цих двох підсистем. Будь-яка
креаційна (штучно створена), а управлінська система – саме така система,
має суттєво більш низький рівень різноманітності в порівнянні з
еволюційними (причина багатьох аварій людський фактор). Головні ознаки
оптимального керування в українській цивілізації, ще за прогнозом Тараса
Шевченко, – пов'язані з високим рівнем розвитку науки, техніки й індустрії,
поступовим подоланням дегенеруючих (гібридних) зовнішніх обставин
(серед них імперська політика «вовчого зуба й хвоста лисиці» [6, С.3].
Стереотипи, які довгий час гальмували досягнення національного
суверенітету, також впливають на розвиток і підготовку високопрофесійних
фахівців для народного господарства.
У чому суперечливість сучасної системи патріотичного виховання?
Всупереч традиціям професіоналізму в багатьох ВНЗ почалося прагматичне
відношення до підготовки молодих фахівців, тобто примітивізуєтся
стратегія проекту ноосфери, як сукупності принципово вищих ціннісних
основ європейської цивілізації (П. Тейяр де Шарден).
Особливо в роботі серед майбутніх фахівців немає відповідного
розуміння необхідності відродження патріотичної сутності буття,
включаючи лицарський дух українського козацтва й фактичне його
оперетково-фольклорне пародіювання, тобто імітація лицарства є, так чи
інакше, лише відповідає імітації ноосферного проекту В. Вернадського.
Ідеалістичне розуміння політичного життя, наприклад, свідчить про
складність земної структури – цілісність буття повинна бути безпечною
сферою, оскільки національна ідея, – захід можливості патріотичного
становлення й у майбутній професійній діяльності впливає на правильне
осмислення категорій доприродных, тому що в новій ситуації молодий
авіатор часто змушений повторювати значення таких понять, як «єдність»,
«цілісність»,
«структура».
Перед
ними
ідея
ноосферогенеза
(В. Вернадський) розвила метафізичні й етносоциальні обрії ще більш
абстрактні – «Ніщо – Буття – Існування», відбивши єдність духовного Я в
масштабі різноманітності керуючої системи «свій-чужий-інший».
За дослідницьким даними (Т.С. Плачинда, В.А. Пономаренко), льотчик
нерідко витрачає на впізнання нестандартної ситуації дві третини того часу,
який він розташовує в польоті для запобігання аварії (Б.Ф Ломів,
Р.Н. Макаров, В.С. Рижиков). Упізнання нестандартної ситуації й ухвалення
рішення про необхідну дію ускладнюються тим, що ці ситуації різноманітні.
«Гібридний» характер протистояння з «великоросами» виявив духовну
неузгодженість між рівнем патріотизму й професіоналізму, що викликає
формування ряду суперечливих гіпотез про його причини. (В. Аксьонова,
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А. Алфьоров, М. Кисельов…). Патріотизм – найважливіша риса підготовки
будь-якого молодого фахівця, оскільки через професійну культуру цивільні
почуття виступають синонімом еволюції поняття українського націоналізму,
несе не якої-небудь загрози стабільності, а певний філолофськосоціологічний зміст соціокультурної динаміки, перехід від апології
«перманентного бунтарства» до європейського типу загальнонаціонального
діалогу, або ж загострює увагу, – інтелектуальне, як правило, на
футурологічний зміст соборності.
Високоякісна теоретична підготовка майбутніх авіаторів, підкріплена
роботою на тренажері, або в інших формах підготовки до майбутньої
спеціальності «оператора складних систем керування», приводить до
злагодженої й чіткої роботи екіпажа й літака.
Це ставить таку надзадачу, що пов'язана з перетворенням «варварських
проявів» – масового політичного неуцтва, оскільки перед нащадками
Великого Кобзаря професіоналізм з'являється чітко поставленою метою в
процесі цивільного етнічного відродження. Але чи можливо таке
«сверхзадание» для історичного народу, який протягом століть авторитарні
й тоталітарні правителі позбавляли пошуку сенсу існування, – «вогнем і
мечем», – перетворювали в безлику «сіру» біомасу (що позбавлена досить
чіткого виявлення індивідуальної моральності й суспільних особливостей).
Цивілізація європейського типу не мириться зі стереотипами дикості й
варварства, тому що їх збереження в історичній пам'яті цивілізованих
захисників рідного краю «нервує» (стресові ситуації); породжуючи хаос і
збій системи; а сигнали небезпеки, як правило реанімують архетипи
«колективного несвідомого» (можуть бути дуже багатозначні). Різні ситуації
часто відображаються зовні подібними сигналами, і навпаки, потрібне
вміння чітке аналізувати, включаючи навички інтуїції, внаслідок освоєння
впливу культурного миру на людину.
Висновки: знання предметного змісту оперативних образів дозволяє
з'ясувати регулюючу поведінку людини в нестандартних, зокрема аварійних
ситуаціях: приймання й способи спостереження (і самоспостереження)
майбутнього льотчика; уміння чітко аналізувати в аспекті патріотизму,
впливає на орієнтири професіоналізму, тоді легко можна сприймати сигнали
інформаційного поля (символи, знаки, значення).
За екологічно-еволюційною суттю метафізики патріот сприймає й
антиномічність, і сигнали європейської цивілізації (повинна вчасно розкрити
особливості
розвитку
екзистенціальних
станів)
в
онтологемах
этносоціального навчання. Одним з яких є дух соборності, відбивши
необхідність «закону єдності й боротьби протилежностей», також переходу
до іншої футурологічної экзистенції – закону любові, «любові до
близького», що є духовною площиною фахівця-носія «історичного этно – і
нациогенезу».
6

Література
1. «Братня» навала. Війни Росії проти України / В. Брехуненко, В. Ковальчук та
ін. К.: Бізнесполіграф, 2016. – 248 с.
2. Донцов Д. Націоналізм / Дмитро Донцов / Степан Ленкавський. Філософічні
підстави «Націоналізму» Донцова. – К.: ФОП Стебеляк, 2011. – 257 с.
3. Зернецька О. У дзеркалі комунікативних процесів / Ольга Зернецька //
Політика і час.-2004.-№2.-С. 64-67.
4. Киселев М.М. Методологія екологічного синтезу. Єдність людини та
природоохоронних аспектів / М.М. Киселев, В.С. Крисаченко, Т.В. Гардащук, -К.:
Наук. думка, 1995.-160с.
5. Плачинда Т.С. До питання підвищення якості професійної освіти / Тетяна
Плачинда // Актуальні питання освіти і науки. Зб. наук. ст.: Матеріали ІV
міжнародної науково-практичної конференції 10-11 листопада 2016 р./Харківський
національний економический ун-т ім. Семена Кузнеця.– Х.: ХОГОКЗ, 2016.– С.353-358
6. Інкорпорація українського козацтва до стану російського дворянства: 17821796 / Олександр Алфьоров // Історія України. Всеукр. газета для вчителів. – 2009. №1 – С. 3-6
7. Экспериментально-психологические исследования в авиации и космонавтике /
Под ред. Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова. - М.: Наука, 1978. – 303 с.
8. Скловська О. І. Управління персоналом. Навчально-методичний посібник: Кіровоград, ДЛАУ, 2008. – 128 с.
9. Краевский Б.В. Воспитание или образование? / Б.В. Краевский// Педагогика.2001.-№3. - С. 3-14
10. Футурологія-філософія прогнозування політичного майбутнього України /
Віра Аксьонова, Ігор Скловський // Соціальне прогнозування та проектування
політичних ситуацій… - Запоріжжя; КСК-альянс, 2012, - С. 83-89

Дульська О.В.,
здобувач Київського національного університету культури і мистецтв,
Яремченко В.Д.,
к.і.н., доцент, Луганська державна академія
культури і мистецтв (науковий керівник),
Україна, м. Київ
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ГУМАНІЗМ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ
СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО
Актуальність обраної теми визначена сучасним реформуванням та
євроінтеграцією вітчизняної освіти та всіх складових цивілізаційних
процесів розвитку нації. В умовах модернізації та гуманізації нашого
суспільства стає пріоритетним формування духовно-моральних цінностей
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особистості, що склалися протягом віків і становлять головні закономірності
високоосвіченої еліти нації. Одним з мислителів національної
філософського-педагогічної школи екзистенційного гуманізму був
Станіслав Оріховський-Роксолан (1513-1566 рр.) з європейською школою
високої освіти.
В українській історіографії загальним питання біографії, творчої
спадщини, ролі і значення С. Оріховського в європейському Відродженні
присвятили свої видання ряд дослідників, зокрема: М. Грушевський [2],
В. Литвинов [4], [8]; Р. Множинська [4], [5]; Д. Наливайко [6]; В. Огородник
та І. Огородник [7]; Г. Остапчук [9]; О. Салтовський [10]; П. Сас [11];
К. Кислюк [3]; Д. Вирський [1]; була видана колективна монографія
«Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія»[12] та ін.
Дослідження провідного наукового співробітника відділу української
історіографії Інституту історії НАН України Д. Вирського «Станіслав
Оріховський-Роксолан: життя і пам’ять» [1], присвяченого 500-літньому
ювілею з дня народження видатного гуманіста, характеризує його як
історика та політичного мислителя, що «стояв біля витоків новочасної
української інтелектуальної традиції» [1, 163]. На думку професора,
дослідника української історіософії К. Кислюка, представники української
плеяди гуманістів епохи Відродження, в тому числі С. Оріховський, були
носіями ренесансного історизму, що вже відповідав ранній стадії
становлення «філософської історії Нового часу» [3, 101]. Провідні
українські філософи такі як В. Литвинов, Р. Множинська у своєму
дослідженні репрезентували власний погляд на світоглядний поступ
мислителя, на їх думку «С. Оріховський стояв у цілому на передових для
свого часу світоглядних і суспільно-громадських позиціях» [4, 194-200].
Г. Остапчук визначив С. Оріховського як українсько-польського
історика, політичного письменника, філософа, котрий чітко усвідомлював і
пропагував самобутність українського народу, захищав інтереси
національної еліти, проявляв етнічну самосвідомість, етнонаціональний
патріотизм, властивий для епохи європейського Ренесансу [9, 195].
Відомий знавець історико-культурологічної спадщини М.Грушевського
професор C. Росовецький [2] зауважив, що «М. Грушевський звертається до
одного з найцікавіших періодів історії вітчизняної літератури, який називає
«першим відродженням». Саме тому, на думку автора, зроблений
М. Грушевським огляд творчості С. Оріховського звучить у наш час дуже
актуально, адже історик чітко і, на наш погляд, справедливо вирішує питання
про національну позицію С. Оріховського, зазначаючи, зокрема, його
«твердий, руський, патріотизм…», хоча б і у регіональному контексті [2, 340].
Здобутки видатного філософа широко вивчались такими відомими
дослідниками як В. Нічик, котра одна з перших в українській історіографії
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видала сучасну версію творів С. Оріховського українською мовою [12, 23419],
О. Салтовським було виокремлено, що «він один з перших європейських
вчених, хто почав звільняти політичну науку від теології» [10, 25],
Д. Наливайко зазначав, що його праці є унікальним у латиномовному
письменстві явищем на терені Галичини XVI ст. [6, 130]. Його діяльність,
відмічають сучасні науковці, як «ідеал творчого життя, притаманного
духовній культурі України-Руси здавна, що згодом його ідеї було покладено
в основу гуманістичного світогляду епохи Відродження» [5, 25].
У вищеназваних працях української історіографії окремо проблема
екзистенційного гуманізму авторами глибоко не розглядалася. З погляду на
актуальність зазначеної проблеми та змістовної частини спадщини
мислителя про внутрішній світ людини варто з позиції культурологічної
науки узагальнити заявлену тему.
Розглядаючи гуманістичний світогляд, знаходимо підтвердження
поставлених проблем у працях української історіографії упорядника творчої
спадщини С. Оріховського-Роксолана В. Литвинова [8]. У своїх роботах
С. Оріховський заглиблюється в духовний світ природного права
першоосновою якого вважав мораль. На його думку природне право вище
від людських законів, які при потребі можна змінити. З проблемою
природного права С. Оріховський пов’язував такі етичні категорії, як
доблесть, гідність, справедливість, чесність, мужність та інші чесноти, що з
часом дослідники назвуть екзистенційним гуманізмом.
У праці «Напучення польському королеві Сигізмунду Августу» [8]
С. Оріховський, будучи прихильником сильної, але освіченої і гуманної
монархічної влади, нагадує королю, що прагнути до правди і справедливості
недостатньо, треба вчитися, оскільки «людина, що знехтує наукою, нічого
не дасть, гідного похвали». Ідея «навчання протягом життя» є провідною
думкою культурологічного підходу досконалості суспільства, яка чи не
вперше була висвітлена у творчості С. Оріховського-Роксолана. Його творча
інтелектуальна спадщина пронизана ідейними традиціями української
народної педагогіки, основою якої була і залишається воля до життя,
незалежності, освіти, глибоких духовно-моральних цінностей, що формують
гуманістично-екзистенційну особистість і європейську націю.
Глобалізація сучасного світу, потяг людства до безмірного накопичення
матеріальних цінностей і благ порушує гармонію духовного розвитку
суспільства, а отже і тих моральних принципів на яких довгий час трималася
європейська нація. На базі відродження спадщини гуманістів, її високих
ідеалів висококультурної, моральної людини, особливо представників еліти,
стає актуальним в нових умовах XXI століття впровадження в систему
освіти гуманістично-екзистенційних зразків та моделей культурологічної
спадщини видатних мислителів.
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ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ
СИСТЕМИ
Одним з головних критеріїв побудови ефективної системи освіти – є її
відповідність сучасним запитам суспільства, а також можливості швидкої
адаптації до мінливого зовнішнього середовища. Тому розробка різних
методів, підходів адміністрування сфери освіти є актуальною проблемою
наукових пошуків.
Не дивлячись на те, що сучасні дослідження надають широкий набір
інструментів, проте, спостерігається криза адміністрування системи освіти,
перш за все в довгостроковій перспективі. Якщо «тут» і «зараз» бачимо
доцільність використання певного підходу, то вже завтра він абсолютно стає
неефективним, і ми повинні знову шукати новий. В такому постійному
різновекторному пошуку втрачається напрямок, структура, цілісність
системи освіти, а іноді і її сенс. Стара (традиційна) система не працює, а
нова не приймається. Якщо узагальнити існуючі підходи в адмініструванні,
то отримаємо біфуркаційну модель «контроль-стимул»: ми розробляємо або
додаткові методи контролю, або методи стимулювання. Однак виникає
питання: перш за все практичного застосування цих методів в тій чи іншій
ситуації? Як не втратити цілісність, гармонійність, духовність майбутньої
освіти? Як призупинити неконтрольований процес впровадження новітніх
технологій заради самих же технологій? Як з численних підходів-пазлів
побачити і відтворити цілісну картину, не втративши дитину і студента. У
нашому дослідженні ми акцентуємо увагу на розробці і доцільності
застосування фронезису (практичної мудрості) освіти. Цей підхід – підхід
«паузи», який надасть можливість переглянути потенційні можливості
традиційної та скорегувати майбутню систему освіти через призму
практичної мудрості, спираючись, перш за все, на етико-естетичні
імперативи людської мотивації.
Теоретичну базу дослідження склали праці українських та зарубіжних
авторів у галузі педагогіки, менеджменту, філософії освіти, філософії
культури, філософської антропології та психології. В якості основної
теоретико-методологічної позиції використано ідею «практичної мудрості»
(Б. Шварц, К. Шарп), яка дає можливість балансувати між жорсткими
правилами, стимулами і здоровим глуздом, ідеями фронезису (Аристотель) і
«мансардні» (В. Ісаєв) для визначення нової форми діалектики культури і
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цивілізації в сучасному освітньому просторі. Для конструктивного
вирішення поставлених завдань використовуються такі методи: метод
логіко-філософської реконструкції (В. Моісеєв) для відтворення цілісної
системи освіти і метод моделювання, який застосовується для об'єднання
існуючих підходів адміністрування освітнього простору. Також
використовувалися методи аналізу, синтезу і абстрагування.
У проведеному дослідженні представлено філософське розуміння
сучасної освітньої системи. Фронезис освіти руйнує будь-яку систему
контролю-стимулів, відкриває додаткові можливості подолання в
майбутньому антропологічної асиметрії розвитку культури і цивілізації, а
також демонструє доцільність децентралізації та демократизації
майбутнього освітнього простору.
Література
1. Шварц Б. Практическая мудрость / Барри Шварц, Кеннет Шарп : [перевод с
английского] – М. : Издательство «Олимп–Бизнес», 2016. — 328 с.

Кузів М.В.,
ст. викладач, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка,
Україна, м. Кам’янець-Подільський
КАМ’ЯНЕЦЬКИЙ ПЕРІОД В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО
МУЗИКОЗНАВЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА
Стаття присвячена кам’янецькому періоду діяльності видатного педагога,
музиканта, громадського діяча Миколи Грінченка і його ролі у розвитку музичної
культури та освіти подільського регіону першої третини ХХ ст.
На основі архівних, документальних та історичних матеріалів висвітлено
процес професійного формування митця у Кам’янці-Подільському.
Микола Олексійович Грінченко (1888-1942 рр.) – одна з неординарних
мистецьких особистостей, яким належить почесне місце в історії розвитку
української музичної культури ХХ ст., в тому числі, подільської регіональної
культури та освіти.
Мета даної статті – окреслити найбільш вагомі сторони творчої та наукової
діяльності М.О. Грінченка, закцентувавши увагу на періоді 20-х років минулого
сторіччя.
М. Грінченко мав добру фахову підготовку, яку отримав спочатку в
Придворній співацькій капелі в Петербурзі (1897-1901 р.р.), а пізніше – у
Київському музичному училищі Імператорського російського музичного
товариства [2].
Він був активним будівничим культуро-творчих процесів першої половини
ХХ ст. на Поділлі. Брав активну участь у роботі Українського національного
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хору і Української філармонії м. Кам’янця-Подільського, музичного
факультету місцевого університету та у створенні Народної консерваторії.
З 1918 року творчий шлях Грінченка пов'язаний із Кам'янець-Подільським.
Він був дійсним студентом історико-філологічного факультету Кам’янецьПодільського українського університету з 25.11.1918 року по 1921 роки [8, с.545].
Зі спогадів професора Л.Т. Білецького дізнаємось, що Микола
Олексійович приїхав разом з ним у Кам’янець-Подільський 26 січня
1919 року, щоб обійняти посаду секретаря студентських справ [1, с.150].
Після закінчення навчання він був запрошений читати історію музики у
цьому ж закладі [8, с.401]. Саме тут ним уперше був розроблений курс
історії української музики, який він і почав викладати в Кам'янецьПодільському університеті, зробивши тим самим неоціненний внесок у
становлення вищої музикознавчої освіти в Україні. Цей курс лекцій був
виданий у Кам'янці-Подільському окремою розвідкою у 1922 році.
Наукову й педагогічну діяльність Микола Олексійович органічно
поєднував із критико-публіцистичною та просвітительською роботою. В
грудні 1919 року у місті відбувся концерт національного хору, присвячений
пам’яті М.В. Лисенка. У газеті «Наш шлях» за 25 грудня 1919 року є стаття
про цей концерт, організований Українським клубом. «Концерт почався
переднім словом М.О. Грінченка, котрий в стислих строках, але дуже
змістовно і оригінально розповів аудиторії біографію композитора і зробив
оцінку його музичних творів порівнявши і відрізнивши Лисенка від
композиторів сходу і заходу. Український національний хор з успіхом
виконав пісню «Туман хвилями лягає» з опери «Утоплена». «Весь концерт
пройшов під супроводом М.О. Грінченка, котрий правильним розумінням
композиції огорнув весь концерт настроєм Лисенківської музики і тим
лишив в аудиторії вражіння чогось своєрідно-закінченого» [10, с.3].
Ця ж газета за 31 березня 1920 року повідомляє про початок студій хору
під керуванням нового диригента, яким став М. Грінченко. За його
пропозицією художня рада хору утвердила наступні постанови:
«а) дати черговий концерт з творів К. Стеценка, включивши до програми
твори для різних видів хору, а також аби дати можливість національному хору
бути дійсним провідником національної музики серед громадянства і вданому
разі ознайомити його з творчістю Стеценка якнайповніше, художня рада
висловлює бажання про участь і окремих членів хору, як співців-солістів.
Твори в програмі будуть як світські, так і духовні.
б) В зв’язку з першим питанням ухвалено взагалі реорганізувати
складання програм концертів у той спосіб, аби надати їм вигляд стабільності
і цілосности, присвячуючи кожен концерт творчості того чи іншого
композитора, або тому чи іншому напрямку в історії музики, музичній
школі, тому чи іншому явищу, що має музичну ілюстрацію».
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в) Маючи на увазі, вояка хорова художня організація потребує розвитку
як своїх голосових даних, так і розвитку художнього, визнано бажаним
упорядкувати для хору курси сольфеджіо і постановки голосу.» [11, с.3].
19 серпня 1920 року в Кам’янці-Подільському почала функціонувати
Народна консерваторія. Навчальний заклад, названий консерваторією,
приблизно відповідав теперішньому рівню музичної школи.
Микола Грінченко став її першим директором. Культурна ситуація тих
років конче вимагала розгортання роботи по підвищенню загальної
культури мас, підготовки нових національних кадрів музикантів. Актуальні
тоді проблеми реорганізації музичної освіти не могли не торкнутися й
М. Грінченка. У своїй діяльності він знаходить цілковиту підтримку кращих
музичних сил тогочасного Кам’янця: І. Вікула, М. Тележинського,
А. Чернявського, З. Комінека, О. Терлецького. Саме їх підписи стоять під
статутом Народної консерваторії [5, арк.9].
До цього закладу мали право вступати «всі хто має лише елементарні
здібності до музики, бо завданням цієї школи є – научити музичному
ремеслу, приступному кожній людині» [3].
Основна мета консерваторії сформована у першому параграфі власного
статуту: «а) підготовлення народних вчителів музики та співу; б) вивчення
та ознайомлення з українською народною музикою, піснею та церковним
співом; с) поширення загальної музичної освіти серед широких верст
населення шляхом ознайомлення його з світовою музикою; д) підняття
любови до народного мистецтва в народних масах через відповідне музичне
виховання» [5, арк.1].
Народна консерваторія брала активну участь у пропаганді музичного
мистецтва. Педагоги і учні консерваторії брали участь в міських концертах,
що сприяло залученню до мистецтва широких мас трудящих. Так з
програми виступів Українського національного хору дізнаємося про
виконання З. Комінеком «Фауст-фантазії» Гуно-Сарасате та «Легенди»
Г. Венявського [6. арк.41] і виконання «лектором народної консерваторії
З. Комінеком сцен з балету Беріота та ученицею народної консерваторії
П. Драгомирецькою «Вечора» К. Стеценка» [7, арк.42].
На жаль праця Грінченка була перервана арештом. Архіви розповідають,
як чудом вдалося у лютому 1922 року визволити з Лук’янівської тюрми
історика-мистецтвознавця М. Грінченка, перевезеного з Кам’янця-Подільського у
Київ (після розгрому університету І. Огієнка) для остаточного вироку суду [9.
с.7]. Подальша творча діяльність М. Грінченка пов’язана з Києвом.
Таким чином, дослідницька та наукова діяльності українського
музикознавця Миколи Олексійовича Грінченка дають можливість говорити
про вплив його особистості на стан музичної освіти на Кам’янеччині, що
здійснювався як важлива складова культурно-історичного процесу
подільського регіону.
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ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Поняття цінності використовується у філософії, соціології, психології,
культурології, педагогіці для означення об’єктів, явищ, процесів, їх
властивостей, а також абстрактних ідей, які втілюють у собі моральні ідеали
і виступають в якості еталонів повинного й бажаного сущого. Уся
різноманітність предметів людської діяльності, суспільних відносин,
природних явищ може виступати в якості об’єктів ціннісних відношень.
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Поняття цінності є одним із ключових смислів сучасної суспільної
думки. У філософії проблема цінностей розглядається в нерозривному
зв’язку з визначенням сутності людини, її творчої природи, її здатності
створювати світ і саму себе згідно з мірою своїх цінностей. Людина формує
свої цінності, постійно долаючи протиріччя між усталеним світом цінностей
і анти-цінностей, використовує цінності як інструмент підтримки й захисту
свого життєвого світу. Цінності виступають в якості регулятивів мислення,
поведінки, спілкування людини. Вони виявляються і зумовлюють людську
діяльність через потреби та інтереси людини, переведені на мову думок,
ідей, образів, почуттів, понять. Вони структурно конституюють
суб’єктивність особистості, її громадянськість, а їх зруйнування впливає на
всі напрями життя людини і суспільства.
Цінності можуть бути розглянуті не тільки в особистісному, а й в
соціокультурному вимірі. Вони постають інваріантами будь-якої культури,
важливими елементами загального культурного поля і визначають не лише
змістову специфіку конкретної культури, але й особливості її динаміки та
розвитку. В суспільному житті вони є соціально значимими орієнтирами
діяльності індивідів й одним із факторів історичного розвитку.
Історичний розвиток суспільства немислимий без безперервного
процесу трансформації цінностей. А ускладнення соціального життя
характеризується не тільки розвитком ціннісної сфери, а й усвідомленням та
осмисленням суперечностей такого розвитку. В умовах глибокої й
багатопланової кризи суспільство надто сприйнятливе до будь-яких
зовнішніх втручань (ідейних впливів і фізичних дій). Як кожна людина
схильна захищати свої власні цінності для збереження свого життєвого
простору, так і у суспільстві прищеплення соціально прийнятних й
індивідуально актуальних цінностей є потужним засобом, спрямованим на
збереження суспільного здоров’я, включаючи його національний,
громадянський, економічний, технологічний, військовий та інші аспекти.
В усі часи однією з вагомих цінностей людського буття була цінність
безпеки. Виникаючі небезпеки є у чомусь унікальні і неповторні. З
розвитком світової цивілізації постійно розвиваються нові, раніше невідомі
форми загроз і небезпек, тому акценти у забезпеченні безпеки переносяться
у інші сфери. Так, в сучасному світі розуміння безпеки поглиблюється й
розширюється. Наприклад, осмислення проблеми інформаційної безпеки в
умовах постіндустріального суспільства виявляє її нові грані та виміри,
зокрема, мова може йти про аксіобезпеку, актуальність якої зазначав
вітчизняний вчений-педагог, мислитель І. Зязюн. На його думку, ціннісні
системи та структури є не менш (а може й більш) необхідними для
збереження життєздатності й розвитку суспільства.
Для будь-якого соціуму важливе забезпечення безпеки не тільки від
зовнішніх, а й внутрішніх загроз. Сучасне українське суспільство перебуває
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на біфуркаційному переломі історичного розвитку. Крім цього, воно ще й
перебуває в стані багатоаспектної кризи, одним із проявів якої є криза
цінностей. Проблема полягає не тільки в розриві між необхідним і фактично
існуючим, нормативним і плинним станом речей. Враховуючи, що Україна
як соціокультурний організм є складним історично, культурно, етнічно, слід
зазначити ще одну проблему – проблему ідеологічної та етичної
толерантності. Це складна проблема для українського суспільства і
державності. Випробуванням для держави може стати перетворення
суспільства на сукупність індивідуумів, які дотримуються різних вірувань та
ціннісних систем і не об’єднаних нічим, крім поваги до вірувань інших.
Усвідомлення такої ситуації важливо для майбутнього: ідеологічна ціннісна
роздробленість, розмежування суспільства, з одного боку може бути
прищепленням проти тоталітаризму, з іншого боку – важливо, щоб
свідомість окремої людини була не розірваною, а цілісною, прив’язаною до
певного сегменту громадянського суспільства, завдяки чому вона не
існуватиме атомізовано, сама по собі.
Отже, цінності становлять внутрішню підвалину соціального буття,
що поєднує особистісну смислову сферу з груповими орієнтаціями і
узгодженнями в суспільстві. Розвиток суспільств у часі й просторі вимагає
більш різноманітних форм соціального співжиття, нових правил гри,
іншої, досконалішої етики. Разом з цим системи цінностей не виникають
спонтанно, без свідомої творчої волі особистості. Без усвідомлення
актуальності аксіологічної проблематики не можлива розстановка акцентів
та пріоритетів соціокультурного розвитку будь-якого сучасного
суспільства, й зокрема, українського. В умовах постіндустріального
суспільства підтримувати та оберігати ціннісну систему непросто, але
необхідно, оскільки її зруйнування впливає на всі напрями життя людини і
суспільства.
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ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
В МОНАДОЛОГИИ Н.О.ЛОССКОГО
Ценности создаются Богом для людей. Не для удовольствия, а с целью
возбуждения в них трудовой активности. Ценность – как приманка. Идея
ценности вынуждает человека трудиться, чтобы добыть для себя эту уже
опредмеченную ценность. А труд человека совершенствует, делает из него
творца, приближает к Богу. Значит, Бог с помощью ценностей возвращает к
себе заблудших овец, возгордившихся Адама и Еву и их многочисленное
потомство.
Ценность заключается в совместной деятельности многих людей, а не в
каких то вещах или их качествах. То есть ценность – в отношении ценной
вещи к человеку, в том, каким будет результат его восприятия этой вещи. А
результат, – волеизъявление деятеля, поступок, труд, продукт труда, – через
совместную трудовую деятельность проецируется на трудовые отношения,
на свойства социальных связей, в результате чего строится новое тело –
социум. Это уже не единичный человек, деятель, монада, но качественно
новый организм, – человеческое сообщество. Именно в этом и заключается
назначение ценности, – созидание, творение нового продукта – социального
тела. Из отдельных „пазлов мироздания”, – самих себя, – сами люди,
субстанциальные деятели, строят „панно мира”, включающее и вещи, и
свойства, и отношения[3, С.12].
Становится ясно, что основное занятие деятеля – познание ценностей.
Эта базовая деятельность приводит его к труду во имя реализации и
присвоения этих ценностей, далее, – к трудовым отношениям и, как
результат, – к божественной деятельности, творчеству, – созиданию нового
продукта – социума, панно мира, состоящее из пазлов, усвоивших
Абсолютные общезначимые ценности. И этот продукт есть максимально
приближенное к идеальному состояние человечества, готового ко
вхождению в Царствие Небесное в Новом Качестве, вобравшем в себя все то
положительное и светлое, что можно найти в этом низменном и брутальном
материальном мире. Это будет своего рода Сверхчеловечество, прообразом
которого был Ницшеанский Сверхчеловек. Напрашивается идея соединить
две науки – науку о познании и науку о ценностях и вооружить деятеля
некоей „аксиокогницией”. Этот новый инструменнт познания ценностей
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будет ему служить для созидания из себе подобных „Пазлов Мироздания”
нового продукта – „Панно Мира”
Познанием Добра и Зла человек не только отделил себя от Бога, но и
научился отделять плевелы от зёрен, низменное и брутальное от прекрасного
и возвышенного. Собирая по крупицам все то отборное зерно, что Бог в виде
ценностей рассеял в Бытии, человек, как деятель созидает из этих крупиц
некие агрегаты, – что-то похожее на вдохновенное Богом явление – детские
дома, благотворительные общества, фонды помощи слаборазвитым слоям
населения. Именно „аксиокогниция” позволяет ему выдумывать подобное
богоугодное занятие, – альтруистическое и светлое[1, С.93].
Отдельно взятый деятель может чувствовать себя комфортно, если
занимается различными видами деятельности. Таким образом, собирая с
мира по нитке, каждый деятель строит свою личность, продуцируя нечто
оригинальное, – нового себя. Было бы логично предположить, что эта
технология взята им у своего Отца. Ведь по принципу Трижды Великого
Трисмегиста „как наверху, – так и внизу” , – у Бога, по-видимому, тот же
принцип, – чтобы развивать себя полноценно, а не скучать на облачке, Он
дифференцирует себя на многих Деятелей, обязательно предоставляя им
свободу выбора, чтобы те могли выбирать любую сферу деятельности,
чтобы познавали побольше ценностей, самосовершенствовались и набирали
бы побольше новых опытов. Затем, по замыслу Бога, они должны
соединиться в некое „Единосущие”, – по выражению профессора Лосского,
– а по моему выражению: „из Разрозненных Пазлов составить Единое Панно
Жизни”, – и таким образом, набрав побольше информации, пережив
побольше опытов, преобразив себя до неузнаваемости, пополнить чем-то
новеньким долгую и скучную жизнь Бога. То есть вся эта жизнь со всеми ее
проблемами – просто Игра Бога. Причём эта Его игра насыщена
познавательной деятельностью. Познание Себя – смысл Его игры. А
субстанциальные деятели – Его фигурки на шахматной доске[2, С.243].
Что же есть главная ценность для человека-деятеля? Конечно – другой
деятель. Он ведь является частицей Бога и если принять, что Бог –
наиглавнейшая, императорская ценность, то ее частица – деятель может
претендовать на статус главной ценности для Другого. Может претендовать
на статус содержания и смысла существования Другого. Это положение и
красиво и логично.
Мы можем не беспокоиться и выбирать из предложенных Люцифером
возможностей всякое – ведь Бог с лёгкостью превратит зло во благо.
Создаётся впечатление, что Лукавый выполняет роль миксера в руках
Божьих, разбивая и перемешивая однообразное стремление деятеля только
ко благу во что-то разнородное, – так, как когда-то был разорван
Гермафродит на мужчину и женщину для их активного творческого
взаимопоиска. Перемешивая однообразные стремления идентичных
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деятелей, Прокурор Божий отделяет оригинальные эгоистические идеи
единичных деятелей, создавая некое разнообразие и выдвигая прецеденты
неадекватного поведения с целью созидания принципиально новых
стратегических направлений в развитии деятелей. Недаром Ницше говорил,
что нужен Лев, который разорвёт на куски собранное Верблюдом ДоброЗнание-Мораль. И создаст нечто новое. Но Кто создаст? Создаст Ребенок во
время своей игры. Играючи, на интуитивном уровне распознавая
общезначимые ценности и совмещая „злые” поступки с „добрыми”, Ребенок
неотвратимо создаст „Новое Панно Мира”, тщательно перемешав
обновлённые„Пазлы Добра и Зла”[4, с.314].
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ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ –
НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМИ
Сьогодні в засобах медіа знову активно заговорили, що в українському
парламенті створюється правова база для втручання світської держави в
церковне життя, зокрема, про підготовку до голосування у Верховній Раді
України проекти законів № 4128 та № 4511.
Законопроект № 4128 про "зміну підпорядкованості" релігійних
організацій пропонує ввести в релігійне законодавство поняття
"належності особи до релігійної громади", яка буде визначатися на
підставі "самоідентифікації". На практиці це означає, що будь-яка людина,
претендуючи на приналежність до тієї або іншої релігійної громади,
отримає право голосу в прийнятті важливих для громади рішень –
наприклад, про її перехід в іншу юрисдикцію. За оцінками експертів,
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метою законопроекту є узаконити практику фіктивних "референдумів"
жителів населеного пункту, на підставі яких вже захоплені десятки храмів
канонічної Церкви на Україні.
Законопроект № 4511 "Про особливий статус релігійних організацій,
керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою
країною-агресором" фактично пропонує зобов'язати всі релігійні громади
Української Православної Церкви заново пройти державну реєстрацію і
укласти з державними органами України дискримінаційний договір "про
особливий статус". При цьому чиновники отримають повноваження
контролювати призначення єпископів і духовенства, візити релігійних діячів
з інших країн, а також зможуть скасовувати релігійні організації з
"особливим статусом" з широкого кола підстав.
Коли сьогодні сучасна церква обурюється ставленням до себе в
сучасності, вона забуває, що історія повторюється. Виступаючи проти
обмежувальних заходів зараз - вона сама була їх джерелом трохи більше ста
років тому. Тільки ситуація відрізнялася тим що в минулому, коли вона
перебувала в союзі з державою, вона була «гонителем» і контролювала інші
релігійні організації, в сьогоднішньому контексті, коли релігія автономна і
на державні законодавчі рішення впливає, наукова, зокрема, правова думка,
виявилася в статусі «гнаних».
Так, відомий законодавчий акт від 4 липня 1894 року про штундизм
(трактувався як спроба боротьби з терористичною загрозою) отримав свою
сумну популярність, так як став універсальним знаряддям боротьби проти
всіх сектантів з одного боку, а з іншого став причиною виникнення духовної
експертизи та сектознавства, як особливої методології, яка є для неї опорою.
Стати небезпечним, згідно даного закону, можна було за відмову від
спільної молитви, молитви за імператора, проповіді соціалістичних ідей.
Юристи того часу активно критикують духовну експертизу, вказуючи що
методологія, заснована на догматичному розходженні різних релігійних
рухів, не може бути використана в суді. Звідси і вводити поняття
небезпечного релігійного руху теж неї слід. Основна думка робіт зводиться
визнання безплідності боротьби світськими засобами з відпадінням від
православ'я і спокушання в розкол і в доказ неможливості для судової та
взагалі світської влади направляти покарання не стільки проти дій, скільки
проти думки. Для оцінки дій, несумісних з охоронюваною державною
владою, не потрібен духовний експерт. Вказівка, яке міг би зробити
богослов, що дії ці випливають або не випливають з догматичного вчення,
настільки другорядне з юридичної точки зору, що підпадають під мотиву,
що тільки заради цієї мети для правосуддя занадто невигідно вводити
одночасно з духовної експертизою занадто ймовірну, як показує практика,
заплутаність в дослідження, а, може бути, і допускати вторгнення в судову
справу пристрасті, властивого антисектантської експертизі, як звинувачує
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стороні в сектантських справах. Крім догматичних труднощів, вказується на
відсутність доказів, некомпетентність свідків або їх необ'єктивність
призводить до нехтування при виборі і зважування доказів і навіть при
постановленні обвинувальних або виправдувальних рішень так як все одно
вони будуть розвалені у виробництві в Урядовому Сенаті. Але в цілому
богословська експертиза потерпає від спільних недоліками, як особистості
експерта, так і недостатнє знання предмета при його занадто великої
мінливості. А їх приналежність одному відомству позбавляє їх необхідної
незалежності не тільки в діях, а й у думках.
У сучасній ситуації, перенісши відносини з релігійними організаціями в
область права, при автономному їх існування, багато хто вважає їх можна
звести до звичайної кримінології. Право не може судити релігію т. к. Релігія
сама є джерелом права. Віросповідання саме по собі навряд чи має значення
в кримінальній статистиці. Ми реєструємо лише приналежність до тієї чи
іншої з існуючих релігій, а не ступінь індивідуальної релігійності, що не
інтенсивність віри окремих осіб, не вплив релігійних догматів на думки і
вчинки. Якщо ми звернемося до даних статистики, то ми побачимо такі
великі відмінності, яких ми не маємо права ігнорувати, тим більше, що в
суперечці про релігії посилаються на рід і число злочинів для доказу їх
відносних переваг і недоліків. Облік поширеності тієї чи іншої релігії серед
злочинців навряд чи може використовуватися для оцінки самої цієї релігії.
Аналогічно кримінальна статистика не може служити справжнім
показником моральної цінності релігії.
Таким чином, ніколи законодавча система, що виникла і
безпосередньо пов'язана з «традиційними» релігіями, в рамках яких вона
формувалася, не зможе адекватно оцінювати нові (що знаходяться в стадії
становлення і існуючі) релігійні організації. Механічне перенесення усієї
сформованої правової традиції на релігійну сферу створює можливість
начебто правової оцінки злочинної діяльності тієї чи іншої релігії, але
фактично створює «поліцейську палицю» для контролю над нею.
Встановлює примат права над релігією, можливість втручання в її справи.
Крім того необхідність обмеження діяльності будь-якої релігійної
організації, експертної її оцінки потребують розвиток різних
релігієзнавчих експертних груп і державної релігійної цензури. Однак,
історичних аналіз існування духовної цензури і державного цензурного
відомства в імператорській Росії, показав неможливість повного контролю
в цій сфері мінімум технічно т.к не вистачить стільки людей. Бюджет
цензурного відомства не витримає утримання армії чиновників, що сидить
над кожною літерою або словом. Для проведення перереєстрації всіх
релігійних організацій і їх експертизи не вистачить фізично експертів.
Діяльність яких законодавчо не затверджена.
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Так само слід зауважити, що будь-який комплекс обмежувальних
заходів завжди залишається обмежувальними заходами і без затвердження
інших, будь-яких цінностей може призводити тільки до напруженості в
суспільстві, до стихійного пошуку форм в які напруга повинна буде
вилитися. Це прекрасно розуміють представники різних сучасних
сектоведческіх шкіл, які розкривають в своїх підходах мінімум дві позиції –
перша «позитивна» – стверджує віровчення церкви, погодившись з
помилками єретиків, друга – «негативна», описує небезпечні секти, щоб
обмежити їх діяльність. Законодавчі зміни в області релігії і як наслідок
сплеск нових релігій, привели тільки до негативного сприйняття другого
підходу, який виник з необхідності обмеження цього сплеску, при потуранні
(автономії держави і релігії) з боку держави. Таким чином, важливо не
концентрувати свою увагу тільки на обмежувальні заходи, а навпаки,
затверджувати нові завдання, які виникають як форми викликів, що стоять
перед суспільством, з боку релігії.
На наш погляд гібридні виклики вимагаю таких же адекватних
заходів. При автономному існуванні релігії, її імперативи завжди ширше
інтересів самої держави. Звідси і можливий конфлікт, а необхідні
ієрархічні відносини. Тому прийшов час на створення нових відносин
держави по відношенню до релігійних організацій, створення
коопераційної моделі. Щоб мети проголошувані державою були також в
імперативах самих релігійних організацій. Так само слід зауважити, якщо
наша держава бажає впливати і розвивати свою церкву, то хотілося б
бачити також зустрічний рух, з боку останньої, яка може нести покладену
на неї відповідальність. А то складається враження через її
безініціативності, в її безсиллі, впливати на сучасне життя в Україні.
Взагалі слід пам'ятати, що історії будь-які законодавчі зміни з боку
держави по відношенню до релігії, викликали сплеск нової релігійності,
різних релігійних бродіння, колишніми джерелами напруженості і
конфліктності. Тому будь-які ініціативи держави в цій сфері повинні бути
дуже обережними, щоб не викликати ще більший клубок проблем,
впоратися з якими потребує прийняття додаткових законів і т. д.
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ВПЛИВ ПРАГМАТИЗМУ НА ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ПРОЕКЦІЯХ
ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
Художня культура виступає одним з найважливіших компонентів
духовної культури. Разом з пізнавальною, релігійною, моральною,
політичною культурою вона покликана формувати внутрішній світ людини,
сприяти розвитку людини як творця культурних цінностей. Ядром
художньої культури є мистецтво як форма художньо-образної інтерпретації
дійсного і уявного. Види мистецтва – література, театр, живопис,
скульптура, архітектура, музика тощо завдяки використанню різноманітних
засобів виразності освоюють дійсність у формі неповторно-індивідуального
художнього образу. Ці форми можуть бути різними – від метафоричної до
реалістичної, та вони завжди відображають долю людей і народів, ідеї і
проблеми свого часу. На ці фактори впливає прагматизм, як форма
філософського впливу на творчість людей.
Одним із найважливіших компонентів культури як сукупності
створених людством цінностей є художня культура. Художня культура – це
складне, багатошарове утворення, яке об’єднує всі види мистецтва, сам
процес хужньої творчості, його результати і систему заходів по створенню,
збереженню і розповсюдженню художніх цінностей. Розуміючи культуру як
«другу природу», як сукупність цінностей матеріальних та духовних, як
розвиток сутнісних сил людини, спосіб відтворення людиною самої себе як
істоти духовної, ми розглядаємо художню культуру як найбільш стабільний
гуманістичний регіон культури. Адже серед розгалуженої системи історично
вироблених і закріплених традицією духовних цінностей – релігійних,
філософських, моральних саме художні, естетичні цінності, зберігають
величні досягнення людського генію у творах мистецтва [1, C.136].
Протягом багатьох століть людство із захватом обговорює проблеми
пов’язані з процесом творення мистецьких цінностей і їх сприйняттям.
Найчастіше у роздумах про мистецтво люди відтворюють свої емоційні
переживання, пов’язані з цим унікальним феноменом. Ще в давнину
утвердилася думка, що мистецтво, розважаючи, повчає. Великий
французький романіст Оноре де Бальзак говорив, що все, починаючи з
фрески та скульптури і закінчуючи карикатурою, є живою історією,
символом часу, мовою народів і, зрештою, могутньою силою.
У Стародавній Греції та Стародавньому Римі було унормоване
розмежування між мистецтвами «високими» і так званими «сервільними»
(від лат. – бути рабом, служити). Вільні громадяни не займалися тяжкою
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фізичною працею або обслуговуванням. Всі їх зусилля були спрямовані на
відвідування театрів, музеїв, участь у філософських диспутах, поетичних
змаганнях тощо. Для цього потрібні були такі мистецтва, як логіка,
астрономія, музика та інші. Недарма прекрасний бог Аполлон, покровитель
мистецтв, на горі Парнас був оточений Музами, дочками Зевса та
Мнемосіни, богинями наук та мистецтв, кожна з яких відповідала за свій вид
мистецтва: Евтерпа – за ліричну поезію, Кліо – за історію, Талія – за
комедію, Мельпомена – за трагедію, Терпсихора – за танець, Ерато – за
любовну поезію, Полігімнія – за гімни, Уранія – за астрономію, Калліопа –
за епос. А ремеслом – будівельним, сільськогосподарським, шевським тощо
– займалися раби та бідняки. До ремесел або сервільних мистецтв відносили
колись живопис і скульптуру [2].
Ця традиція до деякої міри зберігалася і в добу Середньовіччя.
Університетський курс наук, в який входили граматика, риторика, логіка,
арифметика, геометрія, астрономія і музика, називали «вільними
мистецтвами», а праця художників вважалася лише прагматичною
відповіддю на заклик Божественної сили. А от в епоху Відродження, коли з
новою силою зазвучали ідеї про достоїнство людини, мистецтво стало
об’єктом дослідження в його орієнтації на реальну дійсність. Наукове
вивчення мистецтва, закономірностей його розвитку розпочалося у XVIII ст.
це, перш за все, було пов’язане з виділенням самостійного розділу філософії,
окремої галузі філософського знання про красу і закони її відтворення у
творах мистецтва в період формування прагматичного філософського
знання таких вчених, як Ч. Пірс, Дж. Дьюї, У. Джемс.
Існує досить багато визначень поняття «мистецтво», кожне з яких,
опрацьовуючи багатовіковий досвід вчених – дослідників мистецтва, посвоєму висвітлює його призначення і сутнісні риси. Одним із них є
наступне: мистецтво – це особливий вид духовно-практичного освоєння
дійсності за законами краси. Особливість цього прагматичного освоєння
полягає у тому, що воно виступає у художньо-образній формі.
Особливості впливу прагматизму та мистецтва на людину:
– за їх допомогою людина здатна сприймати оточуючий її світ у
цілісності;
– вони можуть проникати в найпотаємніші куточки людської душі,
хвилювати і робити людину величною;
– безпосередньо контактують з емоційною сферою особистості,
найбільш рухливою і пластичною сферою людської психіки;
– за допомогою прагматичного мистецтва ідея втілюється в такій формі,
яка збуджує емоції, активізує уяву, викликає особливі переживання, які
називають естетичними, або художніми та прагматичними.
Художні емоції виникають лише при зустрічі з соціально-історичним,
вагомим, важливим для багатьох. Вони є наслідком не механічного,
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пасивного, а неодмінно творчого сприймання, яке підносить людину,
розвиває її уяву та інтелект. Взаємодія почуттєвої та інтелектуальнї сфер під
час сприймання художнього твору надає враженню особливої сили. Недарма
відомий психолог Л.С. Виготський, визначаючи мистецтво як «сукупність
естетичних знаків, що спрямовані на збудження в людині емоцій», назвав ці
емоції «розумними» [3, C.23]. Вони несумісні з сухим раціоналізмом,
насичені вищими духовними прагненнями, і, перш за все, прагненням до
прекрасного.
Мистецтво посідає унікальне місце у духовному житті суспільства
завдяки своїй поліфункціональності. Майже кожна з функцій мистецтва
являється «дублером» тої чи іншої форми практичної діяльності людини:
існує наука, призначення якої – вивчення і пізнання оточуючого світі, але і
мистецтво – пізнання, засіб виховання, існують мова та сучасні засоби
комунікації, а мистецтво – особлива мова і засіб інформації.
Різноманітні види діяльності людини не підміняють мистецтво, або
мистецтво не заміщає ні одну з форм діяльності людини, а навпаки, воно
специфічно відтворює, моделює кожну з них. В цьому і полягає основна
особливість мистецької діяльності в її всезагальній прагматичній формі [4,
ст.175].
Не зважаючи на відсутність прямої прагматичної доцільності, існування
людей без мистецтва неможливе. Мистецтво формує прагматичну
особистість всебічно, формує моральні принципи, естетичні смаки,
розширює кругозір, знання, уяву, фантазію. Всезагальна потреба в мистецтві
випливає, за словами великого німецького філософа Г. Гегеля, з розумного
прагнення людини духовно освоїти внутрішній і зовнішній світи, уявивши
їх як предмет, в якому вона впізнає власне «Я».
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ
ЦІННОСТЕЙ НА ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ
НАЯВНОСТІ ОПОЗИЦІЇ «РОЗУМ – ЕМОЦІЯ»
Процес реалізації морально-етичних цінностей на рівні суб’єкта
передбачає проходження декількох етапів: отримання знань стосовно того,
що є загальноприйнятим, безумовно цінним з точки зору моральності в
даному суспільстві, а також реалізації морального вектору поведінки. Але ці
дві складові моральності пов’язані між собою наявністю у людини
морального почуття, що виражається у здатності особистості до любові та
співчуття. Дійсно моральним, як зазначав Г. Гегель, можна вважати лише
той вчинок, який здійснений не просто згідно з моральними принципами,
але тільки за умови внутрішньої потреби у цьому.
Моральні почуття, будучи емоційною стороною духовної діяльності
особистості, являють собою суб’єктивне ставлення людини до різних сторін
суспільного буття та виражають її моральну позицію. Складний комплекс
почуттів обумовлює наявність більшості моральних принципів та цінностей,
що вкоріняються у раціональній та емоційній сферах свідомості особистості.
Ефективною формою прояву моральних почуттів, як стійкого
суб’єктивного ставлення людини до чогось, виступають емоції –
переживання того чи іншого почуття в певний момент, у конкретній
ситуації, де переживання, в свою чергу, є винятково суб’єктивно-психічною
стороною емоційних процесів. Співвідносячи ці категорії, слід зазначити,
що почуття виступають вищою стадією розвитку емоцій людини,
відрізняючись незалежністю від ситуацій, виражають стабільне емоційне
ставлення особистості до суспільних явищ та інших представників соціуму.
Формування цілісної особистості, що керує своєю моральною діяльністю без
зовнішнього і внутрішнього примусу, виходячи з внутрішньої потреби,
значною мірою обумовлено наявністю відповідних моральних почуттів.
Але питання пріоритетності саме емоцій в пізнанні морально-етичних
цінностей залишається досить дискусійним в сучасному філософському
дискурсі. Перша позиція, яку ми будемо розглядати, а саме – раціоналізм,
обґрунтовує прерогативу абстрактного пізнання перед чуттєвим, а основою
поведінки людини, зокрема моральної, вважає розум. Представники цього
напрямку, до числа яких можна віднести Аристотеля, Декарта, Ляйбніца,
Канта, Гегеля та інших, відстоюючи достоїнства і переваги раціонального
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пізнання, джерело ціннісних принципів – добра, обов’язку, краси – вбачають
саме в розумі, що поєднує у собі знання та цінності. На їх думку, на основі
чуттєвого пізнання не можна побудувати теоретичних понять, постулатів,
законів, яким має бути притаманна загальність та необхідність. Дійсним же
їх джерелом може бути лише розум. Тому і імперативно-оціночні постулати,
наприклад «категоричний імператив» І. Канта, можуть бути похідними лише
від розуму. В цьому сенсі, вони виступають умосяжними принципами,
вільними від усякої чуттєвості, що порушує їх чистоту.
Так, Аристотель визначає доброчинність як панування розуму над
почуттями. Наявність своєрідного внутрішнього зору, що дозволяє
відрізнити добро від зла, є необхідною передумовою успіху діяльності
розуму, що здійснює вибір. Тому розсудлива людина, на його думку,
неодмінно повинна бути щасливою і доброю. Чуттєве та орієнтоване на
насолоду життя, в свою чергу, обмежує можливість досягнення щастя, але
це не заперечує в цілому позитивної ролі почуттів.
Рене Декарт, вбачаючи джерело моралі в інтелектуальній інтуїції, за
допомогою якої людина здатна осягнути сутність добра та зла, наголошує на
необхідності підпорядкування пристрастей розуму. Реалізувати це можливо
шляхом спостереження за поведінкою оточуючих та співвіднесенням цих
дій з благом та злом, яке вони несуть у світ, що, у свою чергу, стає
прикладом моральності. Для задоволення душі, вважає Декарт, людина
повинна йти шляхом доброчинності, що трактується як її звичка поступати
згідно із совістю [2, с.546].
Протилежної точки зору дотримуються представники емоціоналізму,
прихильники теорії морального почуття, етичного сентименталізму, котрі
вважають джерелом знань про морально-етичні цінності почуття-емоції.
Так, посилення інтересу до аксіосфери моралі в романтизмі епохи
Просвітництва знайшло своє відображення в творчості Е. Шефтсбері, який
ввів у філософський обіг поняття «моральне почуття». Він визначав його як
особливий вид пізнавальної здібності, що базується на рефлексивному
почутті, спрямованому на відображення емоцій. Моральне пізнання є
безпосереднім і зрозумілим, воно інтуїтивне [4, с.219]. Наголошуючи на
вирішальному значення емоцій в мотивуванні людських вчинків, Шефтсбері
вважав основою доброчинності їх природну гармонію, що скеровує
особистість на задоволення не тільки власних, а й чужих інтересів.
Ця концепція знайшла своє підтвердження і подальший розвиток в
творчості Ф. Хатчесона, який, обґрунтовуючи пріоритет морального почуття
перед розумом більш систематизовано, наголошував на його пізнавальній
здатності усвідомлювати, що є добром, а що – злом. Механізм дії цього
почуття він пов’язував з отриманням задоволення від доброчинності або
страждання від порочного вчинку у ході їх сприйняття [3,с.47]. Розглядаючи
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мотиваційну сферу людських вчинків, Хатчесон виділяв любов як
конститутивну емоцію особистості, що спрямована на благо інших людей.
Ф. Брентано, акцентуючи увагу на тому, що характерною рисою
внутрішнього сприйняття людини є спрямованість на об’єкти, дійшов
висновку, що цінності відкриваються нам в межах інтенціональних відносин
суб’єкта і об’єкта, а виникнення любові, як однієї з морально-етичних
цінностей, обумовлено переживаннями, за допомогою яких ми
усвідомлюємо те, що щось є справжнім та безсумнівним благом [1, с.57].
Здійснення ж морального вибору, на його думку, відбувається завдяки
наявності інтелектуальної інтуїції.
Співзвучної точки зору дотримується М. Шелер, який визначає
особистість саме як «ens amans» – любляче буття. На його думку, внаслідок
ідентичності розуму у всіх людей та надіндивідуальності актів розумової
діяльності, не можна визначати особистість як суб’єкт лише розуму, бо це
його знеособлює. Шелеру імпонує ідея «логіки серця», тому він наголошує
на автономії цінностей та емоційного життя, через які розкривається
змістовна сторона світу цінностей та порядок їх осягнення людиною. Згідно
з Шелером, цінності, зокрема морально-етичні – це апріорні сутності,
феномени, що являються нам в акті емоційної інтуїції [5].
Отже, наявність опозиції «розум – емоція», яка традиційно присутня у
філософському осмисленні людської мотивації і використовується при
поясненні внутрішніх колізій ціннісного вибору, приводить до необхідності
визнання пріоритетності в тому чи іншому соціумі переважно емоційного
або раціонального типу особистості і відповідно – врахування цього
моменту при побудові стратегії трансляції морально-етичних цінностей,
апелюючи відповідно до розуму або до почуттів.
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Україна, м. Дніпро
БАГАТОРІВНЕВІСТЬ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
Відтворення цілісної картини літературного розвитку минулого, та вже й
нинішнього століття є сьогодні актуальним завданням; більшість дослідників
відзначають його складну суперечливість, багатовекторність, багаторівневість,
пошук нових естетичних принципів художнього освоєння мінливої дійсності
та продовження старих традицій. Майже кожна монографія або навчальний
посібник, присвячені літературі ХХ століття, включають констатацію її
багатоукладності, багатошаровості, багатовимірності. Скажімо, М. Черняк
відзначає: «особливого значення набуває вивчення природи тріади "класика –
белетристика – масова література"» [4, с.18]. «Тріада» тут у цілому визначена
вірно, однак якщо мова йде про сучасний літературний процес, то «класику»
слід замінити експериментальною, високою літературою, оскільки більшменш точно віднести до класики якесь літературне явище можна, тільки якщо
від сучасності його відокремлює досить велика часова дистанція. Час є тим
фільтром, який дозволяє визначити, що стане надбанням класики. Судження
про багатоукладність сучасної літератури іноді не відрізняються конкретністю
(не склалися навіть стійкі термінологічні визначення її складових), але тим не
менш вони в цілому вірно відображають особливості літературної ситуації.
Звичайно, естетична багаторівневість літератури існує давно, хоча у ХХ
столітті розмежування на елітарну, експериментальну і масову, формульну
стає все більш виразним. Наприкінці минулого століття Дж. Фаулз зазначав,
що виникли два типи митців: «…ті, хто чекає, щоби публіка прийшла до них з
почуття обов'язку по відношенню до їх "чистого" і "щирого" мистецтва;
інший – це митець, який експлуатує бажання публіки, щоб за нею доглядали,
бавили її та розважали. У такій ситуації немає нічого нового. Але ці два
табори ніколи ще не були так чітко розмежовані і настільки антагоністичні»
[3, с.296]. Здавалося б, це протилежні, полярні соціокультурні явища,
недотичні художні світи... Але це зовсім не так: і елітарна, і масова літератури
взаємодіють, збагачують одна одну концептуально, образно, стилістично.
Орієнтовані на різні групи читачів, вони, однак, функціонують у єдиному
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«тілі» культури, а між ними, як матеріалізація їх взаємодії в конкретних
художніх текстах, існує «серединна», мідл-література – белетристика.
Постмодерністи спробували знайти третій шлях: задовольнити потреби
будь-якого читача, знявши протиріччя між високою й масовою літературою.
Масова література розраховує на те, що читач охоче прийме розхожий сюжет
у новій обробці. Але і в цьому випадку при розробці «вічних сюжетів»,
скажімо, про Червону Шапочку або Попелюшку, можливий рух до якісної
белетристики. У. Еко в «Нотатках на полях “Імені рози”» зазначає, що
«ідеальний роман» повинен піднятися над сутичкою «чистого мистецтва з
заангажованим, прози елітарної – з масовою <...> За моїми поняттями, тут
доречне порівняння з добрим джазом або класичною музикою. Слухаючи
повторно, стежачи за партитурою, помічаєш те, що в перший раз проскочило
повз» [5, с.462]. При такому віртуозному повторному втіленні формул масової
літератури в «ідеальний роман» вони оживають, наповнюються новим
змістом і можуть привернути увагу як масового, так і елітарного, досвідченого
читача. На рубежі ХХ-XXI ст. були створені твори з подвійним кодуванням,
що припускають можливість інтеграції різних типів читання. В них, як
правило, поєднується цікавий, напружений сюжет, за розвитком якого й
стежитиме недосвідчений читач, і відсилання до культурних традицій, ряд
алюзій, які виявить читач кваліфікований. Можна назвати в цьому зв’язку
романи Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера, в яких можна знайти відсилання до
Діккенса, Льюїса, Толкієна. Два рівні кодування притаманні й романам
Б. Акуніна, під час читання яких у кваліфікованого читача виникає довгий ряд
алюзій, і якщо почати перераховувати їх джерела в алфавітному порядку, то
треба буде назвати Гіляровського, Достоєвського і закінчити Чеховим. Це –
мідл-література, певна середина між масовою, розважальною та експериментальною, елітарною літературою, що представляє собою цікаве читання.
Чим же відрізняється мідл-література від масової? Дж. Кавелті,
виділяючи одну з найважливіших рис масової літератури, зазначав, що
«формульні оповіді підкріплюють вже існуючі інтереси і установки,
представляючи уявний світ відповідно до цих інтересів і установок» [2,
с.64]. Але така модель «одновимірної думки і поведінки» (Г. Маркузе)
відштовхує скільки-небудь досвідченого читача. Мідл-література також
звертається «до вже існуючих інтересів і настановам», але пропонує свого
роду варіації на відомі теми, виходячи на актуальні проблеми і в їх світлі
трансформуючи традиційні мотивно-образні системи, але при цьому не
здійснює реконструкцію, що їх руйнує. Наприклад, це завдання успішно
вирішують такі різні письменники, як Паоло Коельо, Фредерік Бегбедер,
Борис Акунін, Любко Дереш, Харукі Муракамі... Важливим є те, як
сприймається текст читачем, у низці яких текстів він його бачить, з якими
традиціями співвідносить. У середині минулого століття Р. Барт відзначав:
«...текст підлягає спостереженню не як закінчений, застиглий продукт, а як
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його похідність, "включена" в інші тексти...» [1, с.307]. Це судження
допомагає зрозуміти функціональні відмінності трьох типів літератури.
Літературні потоки, що складають «тріаду», орієнтовані на різні
літературні традиції, які відображають їх групи текстів, різні типи читання,
що визначають відносини між читачем і письменником. Між авторами
масової літератури та їх невибагливим, але по-своєму вимогливим читачем
встановився міцний зв'язок. З одного боку, автор масової літератури цілком
залежить від читача, прагнучи завжди і в усьому відповідати його
«горизонту очікування».
З
іншого – споживач цієї літератури
підпорядкований автору, її сприйняття не вимагає від читача особливих
інтелектуальних та емоційних зусиль.
Письменники-белетристи теж приймають умови читача, але в той же
час пропонують йому і свої, правда, лише в тому випадку, якщо вони не
припускають різкого порушення існуючих конвенцій. Якщо письменники
експериментальної, високої літератури формують, виховують свого читача,
то письменники «серединної» швидше «приручають» його, залучаючи його
увагу цікавим сюжетом, впізнаваними життєвими ситуаціями і
персонажами, точністю побутових замальовок і соціальних характеристик.
У мідл-літературі не руйнуються звичні жанрові формули, але вони можуть
варіюватися і частково редукуватися, що підвищує можливість різної
інтерпретації тексту. Здається, що різко окреслені межі між високою і
популярною літературою частково стираються, але своєрідним
прикордонним «стовпом» тим не менш залишається творчий експеримент,
що різко порушує звичну конвенцію між автором і читачем.
Письменники-експериментатори,
навпаки,
далеко
не
завжди
орієнтуються на традиційні вимоги читачів. Вони встановлюють свої
закони, стверджують незвичні, несподівані способи художнього осягнення
світу, припускають ревізію традиційних стереотипів читання. Як уважає
У. Еко, сучасне мистецтво «...прагне до порушення законів ймовірності,
керуючих звичайною мовою, і для цього воно ввергає у кризу традиційні
передумови в той самий момент, коли користується ними, щоб спотворити»
[6, с.182]. Ця література призначена для читача, кваліфікація якого
передбачає певний естетичний досвід, причому навички читання масової
літератури в цьому випадку виявляються непридатними. Глибинні культурні
шари тексту може побачити тільки такий читач.
Три основні складові: висока (експериментальна), масова література і
белетристика – присутні в сучасній літературі. Як відомо, їх зіставлення
допомагає побачити схожість і відмінність між ними. Але, порівнюючи
високу, масову і мідл-літературу (белетристику), не слід забувати, що
адресовані вони різним групам читаючої публіки і виконують різні
соціокультурні функції. І ось із виконанням цих функцій і треба судити,
наскільки вдало вирішуються завдання, що стоять перед ними. Рух часу
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змінює бачення літератури і оцінку літературних явищ. Сучасники навряд
чи могли віднести до високої літератури детективи Конан Дойла або
оповідання й повісті Чехова, який сам себе відносив до «артілі» белетристів.
Знову підкреслимо: лише час покаже, які з літературних творів, що виникли
у трьох різних потоках сучасної літератури, стануть класикою. На
завершення ще раз зазначимо: ми вели мову про три різні текстуальні
дійсності, різні художні світи, до яких при їх оцінці повинні застосовуватися
різні критерії художності. Судячи з усього, вони і далі будуть співіснувати,
взаємодіяти й конкурувати, і така складна багатошаровість відповідає
існуючим читацьким очікуванням. Пошук нових форм діалогу з читачем
розширюють межі літератури: тепер вона включає в себе такі тексти, які
раніше до художньої літератури не відносились, і цей феномен сучасного
літературного розвитку потребує пильного та поглибленого вивчення.
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СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБРАЗНИХ ВІДСУБСТАНТИВНИХ
ПРИКМЕТНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Вагому й невід’ємну частину лексико-семантичної системи української
мови становлять образні відсубстантивні деривати. Своєю морфологічною і
семантичною структурою вони відображають асоціативно-образні уявлення
про елемент дійсності, що виникають у свідомості мовців і підкріплені
впливом національних та культурно-історичних чинників. В основі їхнього
творення лежать образні мотиваційні відношення, що ґрунтуються на
пізнавальній здатності мовців, з використанням мисленнєвих механізмів
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аналогії, подібності чи суміжності, встановлювати асоціативні зв’язки між
елементами дійсності й відповідно між поняттєвими сферами, до яких вони
належать. Образні уявлення є результатом метафоричного й подекуди
метонімічного моделювання. Похідні утворення такого типу все частіше
привертають увагу дослідників і в сучасному мовознавстві представлені
низкою праць В.В. Горпинича, С.Б. Козинця, Г.В. Кочерги, Т.М. Лагути,
К.В. Огольцевої, О.О. Селіванової, О.О. Тараненка, О.Ф. Тилик, О.А. Юріної
та інших.
Образні відсубстантивні деривати виформовують чітку систему мовних
одиниць, наділених здатністю вступати в парадигматичні відношення на
словотвірному й лексико-семантичному рівнях.
Специфіку таких зв’язків розглянемо на прикладі найчсленніших груп
прикметників, утворених за моделями „основа іменника + -уват-(-юват-)” та
„основа іменника + -ськ-”. Названі деривати наділені всіма ознаками
словотвірного типу ‒ однієї з найголовніших „класифікаційних одиниць
словотвірної парадигматики” [2, с.672]. Це частиномовна спільність твірних
основ ‒ іменників; єдність словотвірних формантів (суфіксів -уват-; -ськ-) і
дериваційного значення „ознака об’єкта, схожа (аналогічна) до ознаки
денотата, названого твірним словом”. Ще однією загальною системною
особливістю є переосмислення змісту залучених у процеси словотворення
мотивувальних основ з урахуванням їх експресивно-оцінних конотацій.
Наприклад, до словотвірних типів входять такі образні деривати: баба →
бабкувате (обличчя), віск → воскувате (жито), ґудзик → ґудзикуваті (очі),
жолоб → жолобкувате (листя), стебло → стебелькувата (дівчина); актор →
акторський (голос), вояк → вояцький (запал), генерал→ генеральський
(обід), козак → козацький (дух), професор → професорський (тон) та інші. У
межах кожного словотвірного типу можна виокремити групи похідних з
частковими словотвірними значеннями, що „мають нижчий ступінь
абстрактності” [1, с.38] й конкретизують ознаку, за якою встановлено
подібність між елементами дійсності. Наприклад, „ознака об’єкта за
кольором, схожа (аналогічна) до ознаки денотата, названого твірним
словом”: жук → жукуватий (князь, пан, пастушок) ‒ з темною шкірою
обличчя; смаглявий [4, ІІ, с.547]; сметана → сметануватий (про хутро
ягняти) ‒ сірий з відблиском матово-сріблястого кольору [3, ІV, с.157]; шпак
→ шпакуватий (-е; -і) (циган, кінь; волосся; вуса) ‒ з сивиною, сивуватий
(про людину); темно-сірий (про коня) [4, ХІ, c.513]; „ознака об’єкта за
рисою характеру (підступний, злий), схожа (аналогічна) до ознаки денотата,
названого твірним словом”: демон → демонський (-а) (регіт, посмішка) ‒
властивий демону; злий [4, ІІ, с.239]; диявол → диявольський (-а) (розум,
хватка) ‒ такий, як у диявола; підступний, злий [4, ІІ, с.293]; сатана →
сатанинський (-і) (плани) ‒ сповнений підступності, зла і т. ін. [4, ІХ, с.60].
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Виокремлення спільних семантичних компонентів, виявлених
передусім у більш конкретних словотвірних значеннях образних ад’єктивів,
а також зосередження уваги на особливостях репрезентації донорської чи
реципієнтної зон метафоричної моделі ‒ концептуальної бази дериватів ‒
дає змогу виділити лексико-семантичні угруповання, що наділені ознаками
метафоричного (асоціативно-образного) поля (за термінологією О.А.Юріної),
чи синонімічних метафоричних рядів (Ж. Вардзелашвілі), або образних
(метафоричних) парадигм. Під метафоричною парадигмою розуміємо
сукупність похідних метафор (у тому числі й образних дериватів), які
виникають і функціонують на різних етапах розвитку мови (або на якомусь
синхронному зрізі) і в більшості випадків супроводжуються певними
змінами форми та змісту, при яких так чи інакше спостерігаємо позасвідоме
намагання мовців відновити забуту внутрішню форму базової концептуальної
метафори (тобто асоціативно-образної схеми, чи метафоричної моделі).
Особливості семантичної структури відсубстантивних прикметників із
суфіксами -уват- (-юват-) і -ськ- суттєво впливають на їх здатність до
формування метафоричних парадигм. Деривати із -уват- (-юват-) у своєму
лексичному значенні в більшості випадків фіксують виокремлення
домінантної в образному уявленні ознаки і її мовного закріплення за певним
семантичним компонентом. Лексичне значення похідних утворень із
формантом -ськ- частіше має узагальнений характер і відображає подібність
за комплексом ознак.
На основі встановлення чітких предметно-поняттєвих зв’язків для
образних ад’єктивів із суфіксом -уват- (-юват-) простежуємо їх групування
довкола позначення спільної реципієнтної зони метафоричної моделі або
спільного денотата образної номінації. Наприклад, ознака „товстий,
опуклий, пухкий” (стосовно особи чи її частин тіла) отримала в українській
мові таке образне позначення: барилкуватий, бочкуватий, діжкуватий,
кабанкуватий, кнуроватий, окадкуватий, оклецькуватий, пампушкуватий,
прикадкуватий, свинуватий, ковбасуватий; прикмету „неповороткий,
млявий, незграбний” відображають лексеми бабакуватий, лемехуватий,
макухуватий, мішкуватий; властивість характеру, пов’язану з ознаками
„спритний, бравий, запальний”, передають деривати жевжикуватий,
козакуватий, молодцюватий, опришкуватий. Поєднання образних
прикметників із формантами -уват- (-юват-) і -ськ- в одній метафоричній
парадигмі фіксуємо для позначення ознак „злий, роздратований, сердитий”:
біснуватий, гаспидський, демонський, диявольський, сатанинський,
собакуватий, сокиркуватий; „некультурний, грубий, нахабний”: дикунський,
мужикуватий, свинуватий, свинський, хамський.
Джерелом формування образних уявлень про певну ознаку слугує
асоціативне зближення з різними концептуальними сферами (артефакти,
людина, природа), до яких належать образи-еталони ‒ об’єкти порівняльних
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відношень.
Це
засвідчує
багатоплановість
асоціативно-образного
світосприйняття, пов’язану зі здатністю номінувати ту ж таки ознаку через
встановлення різних мотиваційних зв’язків. Названа специфіка образних
ад’єктивів закріплює за ними властивість виступати важливим джерелом
розвитку синонімічних засобів української мови. У зв’язку з цим окремі
деривати з образною семантикою вже знайшли відображення у відповідних
словникових статтях „Словника синонімів української мови” (у 2-х томах,
1999‒2000) та „Практичного словника синонімів української мови”
С. Караванського (Львів, 3-тє вид., 2008).
Отож, образні відсубстантивні прикметники є важливою частиною
словникового складу української мови, які за своїми структурноморфологічними
й
семантичними
особливостями
підпорядковані
узвичаєним закономірностям формування й розвитку словотвірної та
лексико-семантичної систем мови.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОРОДЖУВАЛЬНОЇ ГРАМАТИКИ
Н. ХОМСЬКОГО ДЛЯ ОПИСУ ФОРМАЛЬНОЇ
ТА ПРИРОДНОЇ МОВИ
Методи пояснення мови за допомогою породжувальних граматик
сьогодні є досить популярними, особливо для машинної обробки штучних
(комп’ютерних) мов. Але зазвичай вивчення породжувальних граматик у
загальній теорії трансляторів обмежується класом контекстно-вільних
граматик, які вважаються доволі обмеженим спеціальним класом
породжувальних граматик Хомського й використовуються виключно як вид
категоріальних граматик для детермінації синтаксичних аналізаторів. Тобто
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граматиці притаманний кінцевий опис природної (формальної) мови, або
множина довільної кількості ланцюжків, складених із символів деякого
кінцевого алфавіту. Довільність множини розуміється в контексті
теоретичного осмислення, тобто може бути і нескінченна, і кінцева або
порожня. Формалізм породжувальних граматик був обґрунтований
Н. Хомським у кінці 50-х років ХХ століття. За короткий час цей науковий
метод став надзвичайно популярним і використовувався як універсальний
підхід з метою пояснення будь-яких мов, зокрема й природних. Сьогодні
породжувальні граматики застосовуються в основному для опису
синтаксису формальних мов програмування [3]. Генеративна граматика
Хомського визначається як безліч «правил породження» (продукцій), де
кожне правило є парою ланцюжків (w', w''), що визначає можливість заміни
лівого ланцюжка на правий при генерації ланцюжків мови, які визначаються
граматикою. З цієї причини правила зазвичай записують у вигляді такого
ланцюжка: w' → w'', чітко визначаючи, що на що можна замінювати. Безліч
правил у граматиці (P) мусить бути непустою й кінцевою множиною, а
ланцюжки в правилах граматики можуть бути складені із символів двох
алфавітів: алфавіту термінальних символів (терміналів) і алфавіту
нетермінальних символів (нетерміналів). Алфавіт терміналів (Т) збігається з
алфавітом тієї формальної мови, який визначає ця граматика. Особливість
Т – «термінальний» полягає в тому, що в правилах граматики в лівій частині
не може бути ланцюжків, які складені тільки з термінальних символів. Тому,
якщо такий ланцюжок з’явився в результаті підстановки, то наступний крок
породження ланцюжка зупиниться (terminate). Нетермінальні символи
використовуються в проміжних породженнях ланцюжків. Значення
нетермінала в завданні алгоритму породження ланцюжка може бути
різноманітним, і зазвичай залежить від типу граматики, у якій цей символ
використовується. Доречно підкреслити, що власне тільки один
нетермінальний символ завжди має одні й ті самі особливості, а саме – він
позначає всі ланцюжки мови. Називається цей нетермінал «початковим
нетермінальним символом граматики» і зазвичай позначається за
допомогою латинського S (start або sentence). У кожній породжувальній
граматиці обов’язково повинно бути правило, згідно з яким ліва частина
складається з єдиного початкового нетермінала, інакше в цій граматиці не
можна буде породити жодного ланцюжка. Отже, генеративна граматика
Хомського визначається такою четвіркою значень:
G = {N, T, P, S}
N – кінцевий алфавіт нетермінальних символів.
T – алфавіт термінальних символів (збігається з алфавітом мови, що
визначається граматикою).
P – кінцева множина правил породження.
S – початковий нетермінал граматики G. [2]
37

Генеративна граматика Хомського визначає мову за допомогою
кінцевого числа замін ланцюжків з початкового нетермінала граматики на
основі правил породження. Крок породження: w' alpha w''=> w' beta w''
складається із заміни підланцюжка: α (alpha) на підланцюжок: β (beta)
відповідно до правила породження: alpha → beta. Звідси стає зрозумілим,
що з ланцюжка: w' alpha w'' створюється ланцюжок: w' beta w''. Іншими
словами, якщо існує деякий ланцюжок та деякий його підланцюжок є лівою
частиною якогось правила граматики, то маємо право замінити цю ліву
частину правила на праву. Кінцева послідовність кроків породжень
називається породженням. Нуль або більше породжень позначатиметься
знаком => *. Позначення alpha =>* beta говорить про те, що ланцюжок beta
отриманий з ланцюжка alpha кінцевим числом підстановок на основі правил
породження. У цьому позначенні може бути так, що підстановка
(породження) не була застосована жодного разу, у цьому випадку ланцюжок
альфа збігається з бета.
Отже, мова граматики G = {N, T, P, S} – це безліч ланцюжків,
складених з термінальних символів та породжених із початкового символу
граматики. Математична формула така:
L = {w | S =>* w}.
Для ілюстрації наведемо приклад дуже простої мови. Нехай мова L
складається лише з одного ланцюжка, в який входить єдиний символ а.
Інакше кажучи, L = {а}. Для породження ланцюжка а досить одного правила S
→ а. Єдине породження, яке може бути в цій граматиці, – це S => а.
Зауважимо, що для цієї мови можна було б увести ще один нетермінальний
символ, скажімо, символ А, а також правила S → A і A → а. Тоді єдиним
породженням було б таке: S => A => а. Оскільки алфавіт нетерміналів
граматики ми вибираємо довільно, стає зрозуміло, що навіть для такої простої
мови теоретично є безліч граматик, що визначають правила такої мови.
Докладний опис породжувальних граматик Хомського надає
можливість нетривіального пояснення нами утворення основних
ієрогліфічних ключів китайської мови із графем. Ієрогліфічний ключ
(радикал) – це графічний елемент або простий ієрогліф китайської
писемності, з яких складаються складні ієрогліфи, що можуть слугувати в
якості смислового або фонетичного показника. У різні епохи кількість
ключів змінювалася. У стародавньому словнику «Шо вень цзе цзи»,
складеному в 121 р до н. е., їх 540, у словнику «Кансі» – 214, прийнята в
КНР 1983 року «Зведена таблиця ключів» китайських ієрогліфів включає
201 знак. Укладачі словника Кансі взяли за основу створені за сторіччя до
того два словники – «Збірка ієрогліфів» (1615 рік) династії Мін, автор Мей
Інцзю і «Правильне написання ієрогліфів» (1627 рік) Чжан Цзілі. Після
видання праці Імператор Даогуан заснував колегію, яка в «Дослідженні
тексту словника ієрогліфів» (1831 рік) виправила 2588 помилок, переважно
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в цитатах і висловлюваннях. Доповнений словник містить 47035 ієрогліфів і
додатково 1995 графічних варіантів. Вони згруповані у 214 ключів і
впорядковані за кількістю додаткових рисок в ієрогліф. Хоча ці 214 ключів
були вперше використані в «Дослідженні тексту словника ієрогліфів», вони
відомі як ключі Кансі та залишаються й сьогодні найбільш поширеним
методом категоризації традиційних китайських ієрогліфів. Використання
формалізованих ключів Кансі у природній (китайській) мові показує
приклад використання формальних граматик Хомського не тільки для
формальних (алгоритмічних) але і природних людських мов [1].
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СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ МЕТОНІМІЇ
У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПРОЗІ
Українська проза ХХІ століття характеризується різнобічністю
семантико-стильових пластів, свободою авторів у використанні мовних
засобів. Український художній дискурс початку ХХІ століття відіграє
важливу роль у дослідженні особливостей вторинних найменувань.
І. Данилюк слушно зауважує, що саме така часова проекція художньої мови
дає змогу простежити, як стиль зазначеного періоду позначився на
мовотворчості письменників, способах їхнього самовираження. Мовне
розмаїття прозових текстів українських письменників сучасного художнього
дискурсу здебільшого ґрунтується на принципах неоднорідності, а мовні
ресурси сучасної прози слугують матеріалом для стилістичних
експериментів авторів [1, с.3].
У мовотворчості сучасних письменників метонімія здебільшого
виконує номінативну функцію. Зокрема, вона називає територію, населену
людьми та людей, які живуть на цій території (…наш селянин навчив Канаду
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сіяти й орати? (Є. Дудар); приміщення або його частину та людей,
повʼязаних із ним за певними просторовими ознаками (Новина про те, що
Плющик одружується, мов грім, вразила всю поліклініку (І. Роздобудько);
назва країни, її столиці, що вживаються на позначення уряду цієї країни
(Москва, вочевидь, сприймає не постать сусіда, а його позу (Є. Дудар);
умістилище, яки позначає те, що в ньому міститься (Склянка горілки
памʼять не освіжила (О. Забарний); імʼя історичної особи, яке позначає
режим, що панував піж час її правління (Діло було за Брежнєва. Часи були
туманні, невиразні і сповнені тихого смутку (Ю. Винничук); імʼя автора, що
позначає його твори (Я крав поезію та маловідомих українських забутих
письменників ХІХ – початку ХХ сторіч, виданих у 50-60-тих роках, коли я
ще не міг їх придбати: Стефана Коваліва, Дніпрову Чайку, Любов
Яновську, Тимофія Бордуляка, Грицька Григоренка… (Ю. Винничук)
тощо. У вище наведених прикладах метонімічне зіставлення відбувається за
ознакою належності до понять одного порядку, повʼязаних просторовими,
часовими відношення і не має емоційно-оцінної конотації.
Проте метонімія у мовотворчості письменників постмодерного періоду
є засобом експресивізації і сприяє образному зображенню персонажів. З
огляду на це у художніх творах сучасних авторів ми виокремлюємо
експресивну функцію метонімії, яка слугує ефективним засобом
увиразнення зображуваної дійсності. Пор.: – Ха, брат, в тім-то й штука –
всі ви читаєте не того Маркса і не того Енгельса (С. Жадан); Колеги по
письменницькому цеху, котрі, мабуть, читали Соколенчука більше й
уважніше, згадували якісь еротичні сцени в його прозі (О. Ірванець); Я
припух, лежу собі отако на ліжку, руки за головою, а вона читає там
якогось Блока (Ю. Винничук) – увиразнення контексту досягається
передаванням натяку на недостатню художню вартість аналізованого
художнього явища, зневажливого ставлення, іронії.
Метонімія є джерелом додатково інформації і виконує підсилювальну
функцію. У мовотворчості письменників-постмодерністів метонімія створює
у читача зорове уявлення про зображувані явища навколишньої дійсності і
одночасно виявляє субʼєктивно-оцінне ставлення до них. Пор.: …бавитьсявідривається Град, як уже вміє, у передчутті дня завтрашнього, нелегкого,
робочого (О. Ірванець); Смт гудів аки сакраментальний, сакралізований
президентською сльозою вулик (Ю. Іздрик); …нині я, Штоц – культурист
духу… Я переміг тушу… Я позую без ніг! Власноручно відпиляних ніг! І
нехай країна милується! (Т. Антипович). Локальна метонімія у наведених
прикладах не лише реалізує тенденцію до узагальнення, а за допомогою
дієслів бавиться-відривається, гуде, милується надає зображуваному
емоційно-оцінного забарвлення. У проаналізованих творах письменниківпостмодерністів підсилювальна функція проявляється здебільшого в
акцентуації емоцій чи емоційного стану персонажів.
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Мовотворчість письменників ХХІ ст. – яскравий приклад використання
різновиду метонімії – синекдохи, яка слугує яскравим стилістичний засобом
увиразнення художньої дійсності. Вона виникає внаслідок перенесення
назви частини на предмет як ціле, за умов ситуативної номінації та ілюструє
риси зовнішності, внутрішні якості людини, які різнопланово
характеризують її. Так, для позначення персонажів із привабливою
зовнішністю письменники-постмодерністи використовують частини тіла
спина, ніжки, очі які є прикметною деталлю зовнішності людини. Пор.: …я
страшно нарікав би на себе, якби був із нею, якби став заручником власної
любові до симпатичної і рівної спинки (Анатолій Дністровий); …бідолаха
вчепився за витончені ніжки, що саме його оминали (І. Потаніна).
Уживання синекдохи із прикметниками симпатична, рівна, витончена
позначають красиву жінку. Або: – Треба поклястися найбажанішим і
найдорожчим! – Клянуся синіми очима, прошепотіла Катерина (Люко
Дашвар). Синекдоха очі є не лише виразником зовнішності людини, але й
вказує на ставлення до неї іншої особи.
Яскраво виражену пейоративну конотацію репрезентує вживання
множини замість однини. Пор.: – Та де мені до вас, попереків?! – уїдливо
(Люко Дашвар) – дається різко негативна оцінка діям персонажа. На
позначення негативного емоційного стану художнього персонажа
вживається синекдоха брови, пор.: …кошлаті брови насупилися (Ю.
Винничук) – йдеться про чоловіка, в якого зіпсувався настрій.
Позитивний емоційно-експресивним відтінок мають синекдохи, де
функцію номінації особи виконує волосся, пор.: …повертаю голову і бачу на
іншому плечі скуйовджене кучеряве волосся. Воно плаче і скимлить (Ю.
Андрухович); – Кажетса, на кухне што-то гаріт… Біла хмаринка волосся
випурхнула з кімнати (Б. Мельничук).
Привертає увагу вживання синекдохи, репрезентованої моделлю, де
прізвище або імʼя вживається як узагальнена назва за спорідненістю для
позначення осіб як означеної сукупності. Такі найменування переважно
вживаються із негативним емоційно-оцінною конотацією, пор.: …хоч через
10 років, а полізуть «Януковичі», і питання про люстрацію повернеться і
воздвигнеться наново, в усій своїй красі… (О. Забужко); …«панські щенюки»
із Москви час-від-часу забігають у наш город, паскудять нам на голови, а
«Івани» цвітуть від щастя: «Таки ж ізволили нас обляпати»… (Є. Дудар);
Колись я уже писав: наша біда в тому, що борються за Україну, вмирають
за неї Тютюнники, а правлять у ній, розкошують і облаштовуються –
табачники (Є. Дудар). Проте спостерігаємо і позитивно забарвлені
найменування, пор.: Тепер молода вчителька знала точно: серед її учнів є
майбутні Моне і Ван Гоги, Далі й да Вінчі (Н. Гербіш). Уживання
множини замість однини виступає типовим засобом, який використовують
письменники-постмодерністи для репрезентації оцінки через призму тих чи
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інших персонажів. Через використання індивідуальних імен художніх
персонажів у множині сучасні прозаїки наголошують на значущості дій
певного культурного чи суспільно-політичного діяча поглядів у контексті
сучасної дійсності.
Отже, у мовотворчості сучасних авторів метонімія та синекдоха не
лише називають обʼєкти навколишньої дійсності, а й є яскравим засобом
увиразненням мовосвіту сучасних письменників.
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РЕСПОНСИВНЕ РЕЧЕННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНА
ОДИНИЦЯ
В кожній мові можна зафіксувати свою характерну для неї систему
комунікативних одиниць, що, як правило, співвідноситься з системою
одиниць синтаксичних, які по-різному формуються і по-різному, іноді,
тлумачаться, але загальновживаним і універсальним залишається, безумовно,
термін речення (sentence), що тлумачиться як основна комунікативна одиниця
в усіх її конкретних проявах, в тому числі, очевидно, і як респонсив
(responsive) – мовленнєва реакція на певні повідомлення, відповідь.
Слово «responce» визначається як verbal or written answer, reaction to
something (усна або письмова відповідь, реакція на щось).
Терміну "response" в словнику даються такі дві загальні його дефініції:
1. something said or done in answer; reply or reaction (щось сказане або
зроблене відповідь; відповідь або реакція);
2. a word or words used in replying to or affirming a prayer, reading, or
exhortation (слово чи слова у відповідь на щось, згоду з проханням або з
прочитаним, висловленим вголос).
І ще одна дефініція, яка стосується використання цього терміну
головним чином в психології:
3. any biological reaction or behavior resulting from the application of a
stimulus (будь-яка біологічна реакція чи поведінка, що є результатом
застосування стимулу) [4].
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Поняття «респонсивне речення» і «респонсив» знаходимо в дослідженні
Чарльза Фріза «The Structure of English. An Introduction to the Construction of
English Sentences» [5], в якому за метою висловлювання речення поділяються
на два основних типи: ситуативні висловлювання, що вимагають відповіді
(situation utterance), і респонсивні висловлювання, власне відповіді
(responsive utterance). Перший клас мовних одиниць поділяється на
3 підгрупи: 1) висловлювання, які зазвичай супроводжуються тільки усною
відповіддю: вітання, звернення, питання і т.п. (Utterances that are regularly
followed by oral responses only); 2) висловлювання, реакцією на які є
якась дія: команди, прохання (utterances eliciting action responsing);
3) висловлювання, що вимагають від слухача підтвердження того, що він
слухає мовця і готовий підтримати розмову (utterances regularly eliciting
conventional signals of attention to continue discourse). Д. Локвуд, П. Фриз,
Дж. Коупленд вживають термін респонсив по відношенню до конструкцій
типу I am, they are, we are тощо [6, c.117]. Б. Джонс, досліджуючи особливості
відповіді на закрите питання (yes-no question) в різних мовах, під респонсивом
розуміє відповіді так/ні і їх еквіваленти: The term responsive is adopted as a
general label for both yes-no words and their equivalents [7, c.203].
У роботах І.І. Меньшикова [2] як функціонально значущі комунікативні
одиниці з цілеустановкою, що відрізняється від інших типів речень,
вказуються респонсивні речення або респонсиви, що представляють собою
реакцію на те чи те висловлювання і співвідносяться з питальними
реченнями в їх первинній функції [2, с.89-91].
У запропонованій доповіді респонсивні речення як певного роду реакція на
почуте висловлювання класифікуються головним чином в залежності від того, в
якій мірі задовольняє співрозмовника відповідне респонсивне речення як
вербальна реакція на висловлювання. Теоретично, респонсив в інтерогативних,
найбільш поширених системах може бути трьох основних типів:
1. Респонсив, що дає цілком визначену відповідь на поставлене
запитання, яка може тлумачитися однозначно. Такий тип респонсива ми
називаємо контентним, наприклад: – How long may I have the books checked
out? – You can have our books for 10 days; – And how much is the fine after that?
– According to our rules, you’ll be charged 20 cents every day you don’t return it
after 10 days; – What would you like to have? – A glass of orange juice, one
serving of bacon and eggs, a toast with some butter and marmalade and a cup of
black coffee, please.
Відповідь на кожне запитання цілком визначена.
2. Респонсив, у якому немає конкретної відповіді на поставлене
запитання, яка б тлумачилась однозначно. Ми називаємо його емптіреспонсивом, наприклад: – How much it costs? – It is our pecial offer. These
phones are 20 percent off; – Would you like anything for dessert? – Any
suggestions?; – May I ask you who is calling? – It is not your problem.
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На питання скільки коштує предмет торгу, прямої відповіді немає, як і
на питання в інших наведених прикладах.
3. Респонсив, що дає можливість запитувачу самому зробити висновок
про характер відповіді, ми називаємо його латентним респонсивом,
наприклад: – Do you want to go with me to the beach tomorrow? – It is still quite
cold for swimming; – Do you really want to know who was at fault? – If you want
me to take this seriously; – Can I talk to you for a minute? – Quickly.
У першому прикладі запитувач, почувши відповідь ще дуже холодно
для того, щоб плавати цілком логічно робить висновок, що його
співрозмовник не хоче йти купатися. Аналогічні висновки, мабуть, будуть
зроблені і в інших прикладах.
При цьому, ми можемо говорити про єдину підставу для класифікації
респонсивів – характер відповіді згідно з інформацією, що в ній міститься,
згідно з тим, чи спрямована відповідь на задоволення цільової установки
(інтенції) особи, яка поставила питання: є відповідь; нема відповіді; мовець сам
повинен здогадатися, стосовно змісту, характеру відповіді на його питання.
Таким чином, смисл слова «response» включає в себе основні значення
двох слів: answer (відповідь) і reply (реакція), а термін респонсивне речення
тлумачиться нами як висловлювання, мовленнєва реакція, яка відповідає
характеру та цільовій установці сказаного.
Респонсивні речення досить регулярно і в різних своїх проявах
функціонують в трьох описаних вище основних системах комунікації:
інтерогативній, волевиявлення та інформування. Але ж, як було зазначено
вище, найбільш типовим і частіше всього ареалом, який наповнюють саме
респонсивні речення, є система питання-відповідь. Тому до цієї системи ми
перш за все і звертаємося у запропонованій монографії.
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ЄГИПЕТСЬКИЙ ПОЛОН ТА ВИХІД У ПОКАЗІ
В.І. КРИЖАНІВСЬКОЇ-РОЧЕСТЕР
Біблійні тексти завжди були невичерпним джерелом натхнення для діячів
літератури та мистецтва. Образи натхненних пророків, які безстрашно
викривали вади сучасного їм суспільства, рішучих та безстрашних героїв, що
відстоювали право свого народу на існування, Ісуса Христа та його
полум’яних апостолів, які побудували й ствердили нову віру, знаходили
втілення у романах, п’єсах, картинах та статуях. Не стояли осторонь й
російська та українська літератури. Показово, що звернення письменників та
поетів до Біблії співпадало з буремними, переломними моментами
суспільного життя. Такою плідною для літературної рецепції біблійних
сюжетів епохою стало, наприклад, Срібне століття – межа ХІХ – ХХ ст. Саме
на цей період припадає активний етап творчості відомої російської
письменниці-окультистки Віри Іванівни Крижанівської-Рочестер (1861–1924).
Серед численної літературної спадщини авторки особливе місце посідає
єгипетська дилогія, що складається з романів «Фараон Мернефта» (1888) та
«Залізний канцлер Стародавнього Єгипту» (1899), заснованих на біблійних
історіях пророка Мойсея та патріарха Йосифа Прекрасного. Тогочасна
критика відзначала досить високий рівень історичної достовірності цих
творів, а за другий роман Французька Академія навіть удостоїла
письменницю звання L’Officier de L’Academie Française [1, с.37]. Таке
знання історичних реалій сама письменниця пояснювала тим, що, начебто,
вона працює у співавторстві з духом англійського аристократа й поета Дж.
Уїлмота, графа Рочестер (1647–1680), який з’являється до неї під час
знаходження її у трансі. Однак аналіз текстів історичних творів
Крижанівської-Рочестер, зокрема й давньоєгипетської дилогії показує, що
вона досить ретельно студіювала тогочасні історичні джерела та наукові
дослідження, що й відбивалося потім у художніх текстах.
Досить цікавим у цьому плані є питання щодо датування у романах
Крижанівської-Рочестер початку єгипетського полону та виходу з нього.
Оскільки хронологічно «Фараон Мернефта», присвячений Виходу, було
написано раніше аніж «Залізного канцлера», то ми почнемо саме з нього. І
зараз в науці, що вивчає священну історію, викладену в Біблії, питання про
датування Виходу залишається відкритим. Серед російських біблеїстів XIX
століття, твори яких могла використовувати Крижанівська-Рочестер,
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однозначної думки з хронології Виходу не було. Так, А.П. Лопухін вважав,
що Мойсей був народжений за часів Тутмоса I, його прийомною матір'ю (в
іудейській традиції Термутіс) була царівна і майбутня цариця Хатшепсут, а
час Виходу співпадає з правлінням Аменофіса (Аменхотепа) II.
Ф. Елеонський дотримувався більш поширеної в науці думки, відносячи
Вихід до часів правління Рамзеса II й Мернептаха. Саме цієї, останньої
версії, що знайшла обґрунтування у працях німецького єгиптолога
Г. Бругша, дотримується й Крижанівська-Рочестер.
«Фараона Мернефта» було написано у 1888 р, за десять років до
знахідки археологами мумії фараона Мернептаха. Однак російськомовне
його видання вийшло двадцять років по тому. Письменниця могла б
виправити хронологію, для чого їй не довелося б докладати значних зусиль.
Якихось характерних рис, що відрізняли б правління Мернефта від
правління його попередників, тих же царів XVIII династії, яких пропонував
як фараонів Виходу А.П. Лопухін, у романі немає. Здається, що для
Крижанівської не було важливим, як звали її фараона, що протистояв
Мойсеєві. Головне, на нашу думку, було показати конфлікт, що відбувається
між законною владою, що втілюється фараоном, і її опонентами –
бунтівниками, втіленими у образах Мезу та його найближчого оточення.
Цар-мученик і царевбивці – ось основний мотив книги, що нагадує про
нещодавні (щодо 1888 г.) події 1 березня 1881 року, коли був убитий
Олександр II, і невдалий замах на Олександра III 1 березня 1887 року. Він і
визначає трансформацію біблійного сюжету в романі.
Тривалий час у біблеїстиці залишалося дискусійним й питання про те,
до якого періоду єгипетської історії можна віднести переселення
єврейського народу до Єгипту й управління країною Йосифом. Частина
вчених висловлювалася в тому плані, що особистість біблійного патріарха є
вигаданою, в цілому символізуючи важку долю іудеїв, або основою для неї
послужили міфи про тих або інших єгипетських богів. Однак більшість
дослідників усе ж схилялися до того, що описані у Біблії події мали під
собою якусь історичну основу. Деякі біблеїсти вбачають схожість Йосифа з
Сінухетом, інші знаходять паралелі між ним і древнім мудрецем і
архітектором Імхотепом. До середини XIX століття в біблеїстиці склалася
традиція відносити історію Йосифа до періоду, коли Єгипет знаходився під
владою кочівників гіксосів. Ця точка зору обґрунтована в працях таких
єгиптологів, як Г. Бругш, У. Бадж, Г. Масперо, Ф. Пітрі.
Крижанівська-Рочестер, спираючись на новітні для свого часу
дослідження, віднесла дію роману «Залізний канцлер Стародавнього
Єгипту» до епохи гіксосів, вибравши її завершальний етап – період
боротьби з чужоземними загарбниками фараонів-засновників XVIII династії.
Про серйозну підготовчу роботу письменниці свідчать авторські примітки
наприкінці роману, що відсилають читача до численних робіт західних
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єгиптологів (зокрема, Г. Бругша, Г. Еберса). Взявши їх за основу історичної
частини роману і відтворення місцевого колориту, письменниця в цілому
вірно описала реалії того часу, зробивши головним конфліктом твору
протистояння «свого» й «чужого» – боротьбу єгиптян з загарбниками.
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ВИСЛОВЛЕННЯ З СЕГМЕНТОВАНИМ КОМПОНЕНТОМ –
“НАЗИВНИМ УЯВЛЕННЯ”
Питання про комунікативну одиницю, більшу ніж речення, –
проблемне і дискусійне в сучасній лінгвістиці. Поняття “складного
синтаксичного цілого”, чи “надфразної єдності”, що виникло в 60-х рр.
XX ст., трактується надто широко (від поєднання декількох речень до
тексту, абзацу і навіть поєднання кількох абзаців). Введення в науковий обіг
поняття дискурсивного висловлення розв’язує цю проблему. Дискурсивне
висловлення – цілісна комунікативна одиниця зв’язного мовлення (тексту),
що становить поєднання кількох речень чи їх частин і має чітко окреслені
параметри [6, с.3].
Висловлення з початковим сегментованим компонентом – з “називним
уявлення”, чи “називним теми”, є найбільш поширеним явищем
синтиксичної сегментації. Ще О.М. Пєшковський звернув увагу на називний
відмінок, який використовується для того, щоб викликати уявлення про
предмети чи явища, основний зміст чи основне повідомлення про які
розкриває наступне речення. Такий відмінок він назвав “називним
уявлення”, зазначивши, що подібні форми самі собою “не утворюють ні
речень, ні їх частин" [4, с.404].
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Автор розділу про односкладні речення у монографії “Сучасна
українська літературна мова: Синтаксис”, П.С. Дудик вважає, що “цілком
можливо розглядати “називний уявлення” як номінативне речення, бо
синтаксично та інтонаційно він функціонує як окрема комунікативна
одиниця, що служить формою повідомлення про певне уявлення, яке
виникло у мовця і яке він бажає викликати в інших” [5, с.262].
У наукових працях останнього часу звертається увага на комунікативну
будову висловлень з “називним уявлення”. Зокрема, учені відзначають ту їх
особливість, що вони тісно пов’язані з наступним висловленням, з текстом.
Тому більш правомірно вважати конструкцію з “називним уявлення”
сегментованою частиною основного (наступного) висловлення. Зокрема,
слушною нам видається думка III. Баллі, що парцеляція початкового
компонента висловлення здійснюється з метою його актуалізації і що
парцельований елемент входить до складу “сегментованого висловлення з
подвійним позначенням якогось предмета чи явища” [1, с.70] (підкреслення
наше – В. Ш.). Вторинне позначення того ж предмета чи поняття у другій
частині дискурсивного висловлення здійснюється за допомогою лексичних
корелятів – займенників та іменників прикладкового характеру, повторів
того самого слова.
Порівняймо їх кореферентні співвідношення з граматичними
реченнями, у структурі яких наявні відокремлені прикладки (напр.: Дикі
Карпати! Вона знала їх горду красу (О. Кобилянська) // Вона знала красу їх,
диких Карпат!), а також з простим реченням, де відсутня подібна
актуалізація: // Вона знала красу диких Карпат! Порівняймо аналогічні
приклади: Рідний дєдя. Вони шукали його з дитинства (Марко Черемшина)
// Вони шукали його, рідного дєдю, з дитинства // Вони шукали рідного
дєдю з дитинства; Крейсер! Він не схожий на корабель (О. Гончар) // Він,
Крейсер, не схожий на корабель // Крейсер не схожий на корабель.
У дискурсивному висловленні з початковим сегментованим
компонентом – “називним уявлення” звертаємо увагу на синтаксичну
функцію займенника у наступному висловленні, яким повторюється,
нагадується “уявний предмет” і таким чином встановлюється тісний зв’язок
між попередньою і наступною частиною висловлення. Займенник водночас
є членом другої частини висловлення. Ще О.М. Пєшковський називав
займенники особливою формою вираження “суб’єктивно-об’єктивного
значення” [4, с.154]. У структурі основної частини дискурсивних висловлень
наявні, як правило, особові я (ми), ти (ви) та особово-вказівні він (вона,
воно, вони) займенники. Вони вказують на уявний предмет і
характеризуються спільними з іменниками граматичними значеннями. Ці
займенники виконують різні синтаксичні функції:
а) підмета, напр.: Жнива! Вони підсумок цілорічної напруженої праці
сотень людей (О. Гончар) // Жнива – підсумок цілорічної напруженої праці
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сотень людей; Гриць! Ти радість моя і кохання (Л. Мартович) // Гриць –
радість моя і кохання; Екзамени?! Вони його не турбують (О. Гончар) //
Екзамени його не турбують;
б) поширювача об’єктного типу, напр.: Фронтові ночі. Він їх добре знав
(О. Гончар) // Він добре знав фронтові ночі; Війна. Їй немає забуття
(Г. Тютюнник) //Війні немає забуття;
в) обставинного поширювача місця, напр.: Полонина! Він вже стояв на
ній. (М.Коцюбинський) // Він вже стояв на полонині; Дороги. Залишились
на них тільки сліди (Г. Тютюнник) // Залишились на дорогах тільки сліди.
За умови називання особи чи предмета займенником другої особи
однини (ти) чи множини (ви) можливі кореферентні співвідношення
дискурсивних висловлень та речень із звертаннями. Порівняймо: Жебраки...
Ви хотіли його... одинака зогидити (О. Кобилянська) //Ви, жебраки, хотіли
його... одинака, зогидити, а також з простим реченням, де відсутня подібна
актуалізація: // Жебраки хотіли його... одинака зогидити.
“Називний уявлення” може утворюватися від найрізноманітніших
іменників- конкретних чи абстрактних назв. Здебільшого вимовляється з
розповідною та окличною інтонацією, наприклад: Полонина! Він вже стояв
на ній (М. Коцюбинський) // Він вже стояв на полонині!, а іноді – з
питальною інтонацією, наприклад: Крейсер? Звідки він взявся? (О. Гончар)
// Звідки Крейсер взявся? Іноді поєднується декілька інтонацій: Молоді?
Вони начабанують! (О. Гончар) // Молоді начабанують?! “Називний
уявлення” конкретизується ремою, в якій часто іншими словами називається
тема і вживаються займенники він, вона, воно, вони, про неї і т. д. У працях з
стилістики таке подвійне позначання суб’єкта вважається недоцільним, а
самі конструкції розглядаються як ненормативні [2, с.190-191]. Варто взяти
до уваги застереження щодо цього і не вбачати у таких структурах
порушення норм літературної мови [3, с.24-26] (звичайно, крім тих випадків,
коли вживають ці конструкції у функції, яка для них є неприродною,
незакономірною). Називний відмінок займенника (варіант теми)
О.М. Пєшковський називав “лекторським”, бо лектор і взагалі мовець таким
чином виділяє цей предмет специфічною інтонацією і серединною паузою,
чим полегшує його сприймання слухачем і своє власне подальше
висловлення. У писемному відтворенні цих явищ на місці фразової паузи
ставиться відповідний розділовий знак, якщо ж ця пауза втрачає властивість
фразової паузи, то в дискурсивному висловленні зникають при цьому
функціональні ознаки сегментності.
Отже, дискурсивні висловлення з “називним уявлення” становлять
своєрідний синтаксичний комплекс, єдине інтонаційне ціле з подвійним, як
правило, позначенням суб’єкта.
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ПЕДАГОГІКА
Проблеми виховання особистості в умовах
інформаційного суспільства
Гонтар Д.А.,
вчитель історії та правознавства,
Україна, м. Кривий Ріг
ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО МОРАЛЬНОЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА
Духовний світ людини формується завдяки оволодінню нею
надбаннями культури і розвитку свого внутрішнього світу. Якщо людина
відкрила для себе три невичерпні джерела – Істину, Добро, Красу, то вона
може вважати себе найбагатшою.
Протягом тисячоліття духовним джерелом нашого народу була
Православна церква, яка на різних етапах історії нашого народу була
стимулом, знаменом боротьби за її ідеали.
Відродження духовних традицій нашого краю, повернення до них
нашої молоді є великою надією, що народ наш житиме у віках, повернувши
собі наші духовні корені [3].
Уявімо себе мандрівниками та спробуємо здійснити подорож селом
Іскрівка за двома станціями – історична та духовна.
Станція №1 – «Історична»
На території Петрівського району Кіровоградської області в селі
Іскрівка знаходиться одна із реліквій Православної церкви – мощі святого
великомученика отця Миколая Іскрівського.
Іскрівка (давня назва – Саморіна) – село, центр сільської Ради,
розташоване за 20 км на південь від районного центру і за 12 км від
залізничної станції Рядова. Населення – 1460 чоловік. Сільраді підпорядковані
населені пункти Новофедорівка, Корсунівка і Таращанка.
Історія села Іскрівка бере свій початок у 1767 році, коли на стоці річок
Інгулець і Жовтої було засноване поселення Саморіна. За легендою на
цьому місці знаходився зимівник козака Іскри. Йшов час. Поселення
розрослося і розкинулося по обидва боки р. Інгулець. За іронією долі саме р.
Інгулець стала кордоном між Херсонською та Катеринославською
губерніями. У правобережній частині села знаходилася дерев'яна козацька
церква. У 1910 році на лівому березі села, за сприяння царя Миколи ІІ, було
збудовано Хресто-Воздвиженську церкву.
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У роки Української революції та в період громадянської війни Іскрівка
зазнала частих змін влади. "Червоні" і "білі", махновці і Степова дивізія
залишили свій слід в історії села.
Вперше радянську владу на селі було встановлено у січні 1918 року. У
1929 році виникла сільськогосподарська артіль "ІІІ вирішальна". Голод
1932–1933 років забрав четверту частину населення села.
У Другій світовій війні брало участь 404 чол., з них 143 не повернулося
з фронтів війни. Окупаційним режимом було завдано шкоди селу в розмірі
14203783 крб., зокрема зруйновано школу, залізобетонний міст, 33 будинки
селян тощо.
Тяжким був час повоєнної відбудови. Та, незважаючи на труднощі, у
1958 році за ініціативи сільської общини у центрі села було встановлено
обеліск Слави героям-визволителям [1].
А в 1961 році у селі вже працювало дві початкові і одна восьмирічна
школи, дільниця лікаря, клуб, дві бібліотеки, дитячі ясла, три магазини. На
території села розташувалась центральна садиба колгоспу імені ХХ з'їзду
КПРС, що спеціалізувався на вирощуванні зерна і розведенні молочного
тваринництва. У 1993 році колгосп розпався і на його теренах виникло
декілька фермерських господарств. Село електрифіковане і газифіковане.

Краєвиди «історичної» Іскрівки
Станція №2 – «Духовна»
На правому березі річки Інгулець в Іскрівці знаходиться стара дерев'яна
козацька церква, яка обслуговувала парафіян Єлисаветградського повіту
Херсонської губернії, а жителі лівого берега села, що відносилося до
Катеринославської губернії, не мали своєї церкви і змушені були відвідувати
церкви навколишніх сіл. У 1905 році сільською громадою було вирішено
послати "ходаків" до царя Російської імперії Миколи ІІ, який у 1905 році дав
дозвіл на побудову цієї споруди, і надавав матеріали на її побудову.
Будівельні матеріали із Тули надходили до залізничної станції Рядова, а
звідти перевозилися возами до Іскрівки.
17 вересня 2001 року у селі Іскрівка біля Хресто-Воздвиженської
церкви з часовні були підняті мощі священомученика отця Миколая.
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Отець Миколай був священиком Хресто-Воздвиженської церкви до 1919
року. Людина надзвичайної долі і неймовірного природного дару отець Миколай
почав свій шлях священика в суворому Кронштадті, де служив дияконом при
Іоанні Кронштадтськиму. Закінчив Духовну академію в Санкт-Петербурзі. Іоанн
Кронштадтський направив отця Миколая на Україну в Іскрівку – служити Богу і
лікувати людей.
Отець Миколай Іскрівський був високий, мав міцну статуру, не цурався
ніякої роботи. Відрізнявся великою скромністю в одязі. Завжди усміхнений
отець Миколай навіть людські гріхи викривав з гумором.
Є свідчення, що священик Хресто-Воздвиженської церкви села Іскрівка
неодноразово бачився з царем Миколою ІІ.
До Іскрівки з усіх сторін сходились люди, щоб послухати проповідь отця
Миколая і отримати зцілення як духовне, так і фізичне. Священик володів даром
зцілення та даром передбачати майбутнє. Ще за життя отця Миколая вважали
святим від Бога. Задовго до 1919 року отець Миколай передбачив долю своєї
родини та свою власну.
У середині серпня 1919 року отець Миколай Іскрівський був по-звірячому
побитий, а потім розстріляний при вході на цвинтар за однією версією загоном
"червоних", за іншою – "махновцями" [2].
Так, як і передбачав священник, його тіло тричі перезахоронялось:
спочатку дві жінки, що поверталися з поля, присипали тіло листям і гілками;
потім вночі вони повернулися з чоловіком і викопали неглибоку малу могилу і
поховали в ній тіло отця Миколая у скорченому стані. Через рік відбулося
перепоховання священика. Коли відкрили його попередню могилу, очевидці
засвідчують, що складалося враження, ніби перед ними тіло новоприставленого.
Незважаючи на те, після смерті пройшов рік, тіло зберегло свою еластичність,
легко розправилося.
А у вересні 2001 року мощі отця Миколая були підняті з могили і
встановлені в храмі села.
Згідно із рішенням Священного Синоду від 17.06.2001 року протоієрея
Миколая Іскрівського було представлено до лику священомучеників.
Сила зцілення, якою володів отець Миколай така велика, що і після смерті
він продовжує зцілювати людей. З усіх куточків нашої країни та країн СНД
з'їжджаються прочани, щоб поклонитися святим мощам.

Хресто-Воздвиженська церква в селі Іскрівка
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Зцілюючу силу має джерело отця Миколая, що знаходиться на землі,
яка належала колись йому. Кожного ранку отець Миколай йшов до джерела,
щоб збагатити свою душу і тіло позитивною енергією цілющої води. Та
коли будували плотину на річці Інгулець – джерело засипали великою
товщею грунту. Але, не зважаючи ні на що, джерело пробилося в іншому
місці поряд з дамбою. Далеко за селом існує ще одне джерело Святої
Великомучениці Параскеви П'ятницької. Сила цих джерел відома далеко за
межами України. Вони несуть у собі неймовірну енергію і силу нашої землі,
те, чого нам часто не вистачає сьогодні, у час космічної швидкості та
інформаційних технологій [3].
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навчання, керівник навчально-методичного відділу
Київського національного університету технологій та дизайну,
Україна, м. Київ
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І МІЖКУЛЬТУРНА
ОСОБИСТІСТЬ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Розвиток комп’ютерних технологій та розширення всесвітньої мережі
Інтернет, які є реаліями сучасної культури, спричинили зміни, перш за все, у
комунікативному просторі постіндустріального глобалізованого суспільства.
Міжкультурна комунікація як діалог культур, обмін між народами
духовними надбаннями, цінностями, існувала з початку історії людства,
проте в сучасному інформаційному суспільстві комунікаційні процеси
активізувалися з розвитком інформаційної мережі Інтернет. Як констатує
О. Яшенкова, в історії комунікації науковці «описують три інформаційно54

комунікаційні
революції:
1) винахід
писемності;
2) виготовлення
друкарського верстата; 3) впровадження електронних мас-медіа». Четвертою
революцією у комунікативному просторі є глобальна мережа Інтернет, яка
відкрила «нову еру в розвитку людської комунікації» [1, с.59].
Комунікативний простір інформаційного суспільства характеризують
глобалізаційні парадигми: інтернаціоналізація, лібералізація, універсалізація,
вестернізація, які впливають на міжкультурну комунікацію як позитивно,
формуючи інтелектуальне підгрунтя для взаєморозуміння і продуктивного
діалогу культур, так наявні і негативні риси – це культурна асиміляція,
культурна уніфікація або поглинання національної самобутньої культури
глобальною. Отже, міжкультурна комунікація, враховуючи тенденції
сучасності, проявляється через протиріччя: між глобальним і локальним,
між інноваціями та традиціями; між національною ідентичністю та набуттям
маргінального статусу індивідом, між індивідуальними та соціальними
цінностями. Дослідниця глобалізаційних процесів Т. Чаркіна вважає, що
подолати ці суперечності «можна, поєднавши загальносвітові прагнення до
діалогу зі збереженням національної самобутності та ідентичності» [2, с.40].
Ключем до розв’язання цієї проблеми є інформаційно-комунікаційна
революція, «яка дасть змогу технічно в глобальній інформаційній мережі,
мережі спілкування, забезпечити комфортну можливість існувати всім
уніфікованим культурам», саме міжкультурна комунікація, «культурний
плюралізм веде до успадкування всіх культурних конвенцій і перетворення
їх на універсальну «глобальну культуру» [2, с.38].
Таким чином вирішується проблема розвитку нового типу соціальних
відносин, що проявляються у міжнаціональному спілкуванні, міжкультурній
комунікації та будуються на засадах єдності загальнолюдських цінностей,
гуманізмі, толерантності. Глобалізація як соціокультурний феномен
«визначає глибинні зміни в культурних стереотипах у зв’язку з новітніми
науково-технічними,
соціальними
нововведеннями;
перспективи
міжкультурного діалогу» [2, с.37].
Інформаційно-комунікативний простір характеризується багатоманітністю,
багатогранністю комунікативних процесів. О. Яшенкова, розглядаючи
типологію комунікації за культурними чинниками, розрізняє як дві
протилежності монокультурну комунікацію, яка «передбачає спілкування
представників однієї національно-лінгвокультурної спільноти, які мають
єдину когнітивну базу», та міжкультурну комунікацію як «спілкування
представників різних національно-лінгвокультурних спільнот, носіїв різних
ментально-лінгвальних комплексів» [1, с.54].
Вивчаючи міжкультурне спілкування як соціальне явище, В. Аксьонова
зазначає, що міжкультурна комунікація «представляє собою систему
комунікативних відносин, які закріплюються у вигляді системи символів і
виступають найважливішою умовою суспільної діяльності людей та їх взаємодії,
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представляють собою соціально зумовлений процес передачі і сприйняття
інформації як на рівні міжособистісного, так і масового спілкування, по
різним каналам і за допомогою різних засобів спілкування» [3, с.193].
У змістовному плані міжкультурну комунікацію розглядаємо як
соціальний феномен, сутність якого полягає у конструктивній чи
деструктивній взаємодії між представниками різних культур або між
субкультурами в межах чітко визначеного просторово-часового континууму.
Міжкультурна комунікація як процес здійснюється суб’єктом,
міжкультурною особистістю, яка належить до певної мовнокультурної
спільноти. Особливої актуальності у наш час набуває формування
міжкультурної особистості, здатної до ефективної комунікації, яка вміє вести
міжкультурний діалог, здійснювати міжкультурну комунікацію. «Четверта
інформаційно-комунікаційна хвиля», за словами О. Яшенкової, пов’язана із
всесвітньою інтерактивною комунікацією, інтенсифікацією електронних
комунікацій, віртуалізацією соціального простору Інтернету», який формує
«новий психологічний образ мешканця планети ХХІ століття» [1, с.59].
Міжкультурна особистість інформаційного суспільства «проживає» у
віртуальному
комунікативному
просторі,
який
характеризується
інформативністю,
відкритістю,
децентралізованістю,
мобільністю.
О. Яшенкова зазначає, що «входженням у культурний діалог особистість
формує себе як культурну систему, зорієнтовану на міжкультурну
комунікацію» [1, с.249]. Інформаційна мережа Інтернет продукує «мережеву
мову», «мережеве суспільство», «мережеве покоління», яке «незалежно від
віку, мови, статі, культури легко знаходить мову зі своїми однодумцями чи
ровесниками з інших країн» [4, с.9] з метою самовиразитись, висловитись,
пізнати новий світ культур, зрозуміти один одного.
Сучасне суспільство, світ розглядається міжкультурною особистістю
через призму міжкультурної комунікації. За дослідженнями В. Аксьонової,
міжкультурна комунікація породжує у міжкультурної особистості таку
проблему, як «культурний шок, для подолання якого розкриваються
напрями акультурації: 1) асиміляція (людина повністю приймає норми і
цінності чужої культури); 2) сепарація (негація чужої культури при
збереженні ідентифікації тільки зі своєю культурою); 3) маргіналізація
(втрата ідентичності з власною культурою і відсутність ідентифікації із
культурою більшості); 4) інтеграція (ідентифікація як із власною, так і
новою культурою) [3, с.194].
Т. Чаркіна вказує на проблему культурної уніфікації, яка полягає в
тому, що міжкультурна особистість, «виходячи» зі своєї культурної
традиції, намагається потрапити в інше середовище, яке їй здається більш
привабливим. «Однак вона зазвичай не потрапляє в культурний контекст, а
опиняється в проміжному культурному конструкті, з його урізаними
формами, мовою, дискурсом» [2, с.38].
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Науковці-дослідники глобалізаційних процесів підкреслюють, що у так
званого «мережевого покоління» може розвиватися цинізм та нігілізм,
розчарування в авторитетах та у власній державі, нівелюватися патріотичні
мотиви. За словами Г. Сагач: «Зникнення родоначальних архетипів може
призвести до величезних духовно-моральних втрат суспільства..., творення
деструктивного типу культури, коли суб’єкт виявляє недостатню здатність
долати суперечності, труднощі, не має потенції для стабілізації ситуації» [5,
с.231].
Враховуючи глобалізаційні та євроінтеграційні процеси, освіта має
змінювати методологію соціально-гуманітарних наук. На думку Т. Чаркіної
головною ідеєю повинно бути «формування почуття дотичності до світової та
європейської спільнот», але при цьому потрібно знаходити баланс «між
формуванням національної самосвідомості й космополітичним мисленням» [2, с.40].
У комунікативному просторі інформаційного суспільства для
здійснення міжкультурної комунікації міжкультурною особистістю
визначна роль відводиться формуванню загальнолюдських моральних
якостей, гуманізації, гуманітарним знанням, духовним цінностям.
Як слушно зазначає Г. Сагач, у глобалізованому суспільстві виникає
«потреба у людях особистісного типу, які вміють самостійно мислити,
переконувати живим словом, спонукати до дії в ім’я торжества Істини,
Добра, Краси, а також Віри, Надії, Любові» [6, с.5], тобто виникає потреба у
формуванні міжкультурної особистості, орієнтованої на міжцивілізаційний,
міжкультурний діалог із збереженням національної самобутності та
ідентичності.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
Виховна робота – є один з пріоритетних напрямків усього навчальновиховного процесу і поєднує в собі цілий комплекс заходів, спрямованих на
формування особистості студента.
Досягнення мети виховання можливе лише за інтелектуального
генофонду нації, виховання її духовності за умови комплексного підходу і
залучення до цієї роботи всього колективу навчального закладу,
адміністрації, студентського самоврядування та громадських організацій.
Стан проблеми формування здорового способу життя студентів вищих
навчальних закладів викликає значне занепокоєння та потребує окремої
уваги: вживання молоддю алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпечна
сексуальна поведінка, знижена фізична активність, надмірна вага, наявність
хронічних захворювань, психологічний дискомфорт. Як відомо активне
набуття шкідливих звичок припадає на підлітковий вік.
Це обумовлене, з одного боку, значним спадом уваги з боку держави до
проблем формування здорового способу життя, а з іншого – зниженням
інтересу молоді до занять фізичною культурою та спортом. Формування
здорового способу життя кожного громадянина є предметом уваги у значній
більшості країн світу: «здорова людина – здорова нація». Тому проблема
здорового способу життя та оздоровлення молоді на сучасному етапі
розвитку української держави є досить важливою.
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Формування здорового способу життя студентської молоді є однією з
актуальних проблем нашого суспільства. Означена проблема знайшла своє
відображення в багатьох педагогічних, медичних та соціологічних працях
вчених (Б. Бутенко, В. Крамар, О. Гладощук, В. Оржеховська, О. Вакуленко,
В. Слободяник, Л. Лепіхова, Т. Титаренко, О. Балакірєва та ін.). Проблемі
формування здорового способу життя присвятили свої дослідження та
розкривали у своїх працях вчені сучасності О. Яременко, В. Крамар,
О. Кляпець, Н. Чекмарьова, А. Степанов, Д. Ізуткін, С. Лапаєнко, М. Гудстак,
Л. Сущенко та ін.
Метою формування здорового способу життя є сприяння досягненню, в
широкому розумінні, благополуччя і здоров’я для всіх, на всіх рівнях, у всіх
сферах. Основний механізм формування здорового способу життя –
створення умов для окремих осіб, груп людей, громад позитивно впливати
на проблеми здоров’я (О. Балакірєва, О. Яременко).
У країнах світу відбувається модернізація проблеми оздоровлення
людей та здорового способу життя, тоді як в нашій державі, як показують
останні дослідження на сьогодні спостерігається закономірність збільшення
ризику розвитку серцево-судинних захворювань, зменшення рівня фізичної
працездатності та підготовленості, погіршення функціональних резервів
організму та зниження рівня фізичного стану молоді.
Проблеми здоров’я молоді займають ключові позиції в зв’язку з цілим
рядом факторів. По-перше, молодь – основний резерв та значна частина
трудових ресурсів народного господарства, по-друге, стан здоров’я молоді
сьогодні – це суспільне здоров’я, здоров’я нації через 10, 20, 30 років.
Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного здоров'я,
здоров'я інших людей здійснюється шляхом передачі знань і формування
умінь і навичок зміцнення та збереження здоров'я, виконання практичних
дій здорового способу життя.
Основними напрямами роботи по пропаганді здорового способу життя
є: формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя
культури здоров'я; знайомство молоді з основами здорового стиля життя,
формування свого стилю здорового життя, здійснення профілактичної
роботи за негативними проявами; формування теоретичних та практичних
навичок здорового способу життя, формування творчої особистості здібної
до саморозвитку, самоосвіти і самоактуалізації молоді.
Навчання здоровому образу життя повинно бути системним і повинно
сприяти гармонійному розвитку психофізичних здібностей молоді. Воно не
зводиться до періодичного спрямування на освідомлення здорового способу
життя як колективної цінності. Така робота передбачає: вивчення уявлень
молоді про здоровий спосіб життя і розробки методів оцінювання здоров'я
індивіда; формування свідомості і культури здорового способу життя;
розробку методик навчання молоді здоровому способу життя.
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Отже, при дотриманні умов здорового способу життя кожна людина створює
великі можливості для зміцнення та підтримки свого здоров'я, для збереження
працездатності, фізичної активності та бадьорості до глибокої старості.
Найважливішою якістю діяльності по формуванню здорового способу
життя студентської молоді є взаємодія куратора та студента. Спільна
діяльність припускає здатність її учасників робити щось важливе для
кожного з них разом. Коли вони роблять щось нове у напрямку здорового
способу життя, розвитку фізичної культури, то виникає ситуація спільної
творчості. У спільній діяльності студенту дано відчути себе суб’єктом
творця власного здоров’я, тобто, власної долі.
Творча позиція куратора спрямована не на зміну, а на розвиток
особистості молодої людини, тобто його виховання. Творчість студента
повинна бути спрямованою на зміну середовища навколо себе, творчість
педагога – на формування здорового способу життя та розвиток студента.
Позиція куратора повинна бути творчістю у двох напрямках: перейти до
нового способу взаємодії зі студентами та підтримувати безперервну
перебудову вихованцями свого досвіду.
Позааудиторна діяльність спрямована на формування здорового
способу життя, розвиток фізичної культури і спорту, надає великі
можливості для самореалізації молодої людини. Це участь в роботі
спортивних секцій, клубів, творчих об’єднань, гуртків, конкурсах, змаганнях
та інше. Власне ця діяльність має найбільший ступінь свободи у вирішенні
проблеми збереження здоров’я та формуванні навичок здорового способу
життя. Власне в цій діяльності виникає більш тісне міжособистісне
неформальне спілкування студентів, викладачів, адміністрації коледжу.
Сьогодні важливим і перспективним є завдання збереження, зміцнення
здоров'я студентів, як за допомогою організації і здійснення особистісно
орієнтованого
педагогічного
процесу з
урахуванням
основних
валеологічних принципів, так і виховання відповідального ставлення до
власного здоров'я як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.
Література
1. Куліш О.В. Підходи до еколого-валеологічного виховання в шкільному курсі //
Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах
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2001. – С.37-39.
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О.Яременко, О.Вакуленко та ін. – К.:Український ін-т соціальних досліджень, 2000.- 207с.
4. Формування здорового способу життя молоді: стан проблеми та перспективи:
Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002р.), - К.: Державний ін-т
проблем сім’ї та молоді, 2003. 250с.
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Тугай В.М.,
аспірантка Харківського педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди,
Україна, м. Харків
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА
Серед цінних пріоритетів сучасної освіти проблема виховання
толерантності підростаючого покоління посідає особливе місце не тільки в
Україні, а й у цілому світі. Толерантність-це необхідна умова для створення
атмосфери доброзичливості й взаєморозуміння між людьми на шляху до
побудови демократичного суспільства. Тому важливим стає розгляд
сутності толерантності для подальшого визначення шляхів її формування і
утвердження в суспільстві.
Проблемі виховання толерантності присвячені праці вітчизняних і
зарубіжних педагогів, а саме: О. Асмолова, Г. Безлюєва, Л. Бернадської,
І. Беха, Я. Береговського, О. Вишневецького, Т. Гончарук, Г. Дмитрієва,
І. Єрмакова, А. Коржуєва, І. Кецика, М. Красовицького, В. Кукушина,
А. Леонтьєва, О. Сухомлинської та ін.
Толерантність є складною міждисциплінарною, багатоаспектною,
суперечливою категорією, оскільки знаходиться на стику інтересів
філософів, політологів, культурологів, соціологів, етнологів, психологів і
педагогів. До теперішнього часу склалися різні підходи до визначення
феномену «толерантність» у різних галузях людинознавства в залежності від
специфіки дисципліни і теоретичних постулатів, у межах яких розглядається
це поняття. Толерантність інтерпретується вченими як етико-філософська
категорія, найважливіший принцип взаємин людей, соціокультурний
феномен, метод соціально-політичних рішень та дій, правова потреба,
глибинна властивість людської свідомості, ціннісна орієнтація особистості,
невід'ємна характеристика професіоналізму і зрілості людини, гуманістична
парадигма сучасної освіти тощо.
Аналіз багатьох довідкових джерел свідчить, що поняття
«толерантність»
пов'язується
з
терпимістю:
толерантність – це
«поблажливість до кого- або чого-небудь, готовність надати іншій людині
допомогу »[7], «... терпимість до чужих думок, вірувань, поведінки» [8],
«...терпимість до іншого роду поглядів, звичаїв, звичок» [3] тощо.
У працях А. Герасимова, Я. Коломинського, О. Клепцової, A. Реана та
інших учених також підкреслюється, що поняття «толерантність» і
«терпимість» можна вважати синонімічними.
Багато дослідників не згодні з таким підходом: толерантність
передбачає не просто витривалість, покірне терпіння, поблажливість, а
доброзичливість, готовність до серйозного діалогу і співпраці (М. Мчелдов,
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Т. Таюрська та ін.), є стійкою моральною позицією (Т. Загоруля,
A. Погодіна), свідомим визнанням прав і свобод іншого незалежно від його
відмітних характеристик (М. Хомяков), має більш виражену об'єктивну
спрямованість, ніж терпимість (Е. Виноградова, О. Цируль, Н. Еміх та ін.).
Толерантність у сучасному філософському дискурсі усвідомлюється
вченими як свого роду культура філософського (наукового) мислення, що
передбачає, насамперед, орієнтацію на думку іншого і взаємну повагу
чужих, часом діаметрально протилежних до існуючої точок зору
(В. Ключник). Вона є «моральним принципом, що відображає вирішення
суперечностей на основі врахування багатомірності суспільного буття»
(С. Золотухін), зацікавленим ставленням до іншого, бажанням відчути його
світовідчуття (P. Валітова), «взаємною повагою різних культур і традицій,
визнанням самоцінності інших культур» (О. Хеффе), визнанням права на
існування протилежних точок зору, як усвідомлене морально-розуміюче
співпереживання (С. Петрицький), глибинною властивістю людської
свідомості (С. Скворцов).
Концепції та дефініції толерантності, представлені у психологічній
літературі, також відрізняються значною різноманітністю. Дослідники
виділяють різні аспекти толерантності, наповнюючи саме поняття
багатошаровим змістом, пов'язуючи його з різноманітними чинниками і
детермінантами, пропонуючи застосовувати для його вивчення різні
дослідницькі парадигми та інструментарій (А. Асмолов, Г. Бардієр,
С.Бондирєва, В.Бойко, C.Братченко, Б.Гершунський, І.Гриншпун, А.Донцов,
Д. Леонтьєв, B. Мухіна, Л. Почебут, A. Реан, Г. Солдатова, Т. Стефаненко,
В. Хотинец, Л. Шайгерова, П. Шихирьов, Е. Шлягіна, В.П. Шкуратова та ін.).
Дослідження показало, що педагогічна концепція толерантності має свою
історію. Впродовж багатьох століть теоретики та практики виховання шукали
можливості втілення ненасильницького, гуманістичного впливу на підростаюче
покоління, виховання в ньому духовності, милосердя, людинолюбства.
Історично ідея толерантності в освіті розвивалася в руслі педагогічного
гуманізму
(Ш. Амонашвілі,
І. Бецький,
І. Демакова,
A. Маслоу,
М. Монтессорі, Н. Новиков, К. Роджерс та ін.), теорії вільного виховання
(К. Венцель, Ж-.Ж. Руссо, П. Робен, С. Шацький та ін.), педагогіки
співробітництва (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, С. Лисенкова, М. Щетинін та ін.),
педагогіки ненасильства (А. Козлова, В. Маралів, В. Ситаров та ін.),
педагогіки підтримки (Н. Михайлова, С. Юсфін), концепції особистісноорієнтованої освіти (Н.Алексєєв, A. Бєлкін, Є.Бондаревська, В. Петровський,
В. Серіков, І. Якиманська та ін.).
Толерантність як пріоритетна цінність гуманістичного освіти, як
домінуючий спосіб встановлення поваги, прийняття, терпимості в людських
відносинах, визначає стабільність і благополуччя як в сучасному українському
суспільстві в цілому, так і в освітньому просторі навчального закладу зокрема.
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Висновки і перспективи дослідження. Аналіз зарубіжних та
вітчизняних праць з проблеми толерантності свідчить про те, що
дослідникам не вдалося дати толерантності однозначне визначення, звести
до якоїсь однієї характеристики, виявити основні її показники та напрями
розвитку. Дану обставину детерміновано широким понятійним діапазоном
трактувань толерантності у різних науках, труднощами перекладу терміна,
феноменологічною множинністю форм його прояву.
Перспективним уважаємо визначення поняття «толерантність»
вітчизняними вченими.
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Чикалова Т.Г.,
к.пед.н., ст. викладач кафедри педагогіки, психології
й освітнього менеджменту, Херсонський державний університет,
Україна, м. Херсон
ТРАДИЦІЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ –
ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Виховання національно свідомої, духовно багатої, високоморальної
особистості громадянина, здатного перетворити свою країну у розвинену
європейську демократичну державу – одне з ключових завдань вітчизняної
вищої освіти. Зазначене посилює увагу науковців до пошуку дієвих шляхів
формування у студентської молоді духовної культури. У процесі
розвʼязання окресленої проблеми важливу роль відіграє використання
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традиційної культури виховання, досвіду народної педагогіки, оскільки
основою духовного становлення особистості справедливо вважають цінності
національної педагогічної культури. Без використання багатств традиційної
народно-педагогічної культури марно сподіватися на успіхи національнодуховному відродженні суспільства.
Дослідженню духовної культури особистості присвячено праці
В. Андрущенка, І. Зязюна, С. Іконнікової, Л. Когана, М. Михальченка,
В. Муляра, І. Надольного, О. Рудницької та ін. На винятковій ролі народної
педагогіки у вихованні підростаючого покоління, збагаченні духовного світу
особистості
її
засобами
наголошували
Г. Волков,
Н. Лисенко,
М. Стельмахович, Б. Ступарик, В. Сухомлинський та ін. На розкритті
значення та особливостей виховної роботи у вищому навчальному закладі
зосереджували свій науковий пошук В. Астахова, І. Бех, О. Винославська,
О. Дубасенюк, Т. Куриленко, Г. Овчаренко, С. Сисоєва та ін. Вихованню
духовної культури студентів вищих навчальних закладів присвячено роботи
О. Горожанкіної, Г. Овсяннікова, Т. Плаксіної, Є. Плотнікової, М. Роганової,
Ю. Федіної та ін.
Мета статті – проаналізувати досвід використання традицій народної
педагогіки у процесі формування духовної культури студентів вищих
навчальних закладів.
Духовну культуру можна розглядати як певний ступінь засвоєння
молодою людиною соціального досвіду, цінностей культурної спільноти,
культури свого народу, як частини менталітету країни, всього людства,
розуміння себе та інших. Серед основних завдань процесу формування
духовної культури студентів вищих навчальних закладів, окреслених
вітчизняними науковцями (І. Бех, С. Сисоєва та ін.), чільне місце посідають:
формування духовної компетенції майбутніх фахівців в інтелектуальній,
емоційно-ціннісній,
потребнісно-мотиваційній,
саморегуляційній
та
діяльнісній сферах особистісного розвитку; формування ціннісних
орієнтацій на ідеали культури і традиції свого народу; культивування
кращих рис української ментальності – працелюбності, милосердя,
патріотизму, доброти та інших доброчинностей; розвиток духовночуттєвого світу особистості: духовних потреб, морально-естетичних
почуттів; прагнень до моральної досконалості [1;3].
Важливою складовою у структурі духовної культури є народна
педагогіка. Тому одним із шляхів формування духовної культури у
студентів вищих навчальних закладів є систематичне і цілеспрямоване
залучення студентів до вивчення, збереження та популяризації педагогічної
спадщини свого народу. Як справедливо наголошував академік Г. Волков:
«Без памʼяті нема традицій, без виховання немає духовності, без духовності
немає особистості, без особистості немає народу як історичної спільноти»
[1, с.24], Через призму народної педагогіки український народ передав усю
64

свою любов до землі, історії, історичних подій, героїчних персоналій, своє
бажання жити в мирі з сусідніми народами.
Загальновідомим є твердження, що духовність і моральність людини не
можна виховати на основі раціонального морального кодексу, в якому в
статичній формі викладено зміст морального буття людини. Звернення лише
до розуму людини не дає бажаних результатів, оскільки цей процес оминає
емоційно-чуттєву сферу її життєдіяльності. Тому не останню роль у
формуванні духовної культури студентської молоді відіграє позааудиторна
виховна робота.
У системі виховної роботи зі студентською молоддю ефективними є
масові форми, наповнені народно-педагогічним змістом: проведення
загальноуніверситетських та факультетських днів, тижнів народної
педагогіки, днів народних традицій, днів, присвячених певному святу
народного календаря тощо. У рамках таких масових заходів передбачаються
такі форми роботи, як: благодійні виставки та аукціони зразків народного
мистецтва, виготовлених студентами; презентації, покази народних
костюмів; батли знавців усної народної творчості: загадок, прислівʼїв та
приказок тощо; «Що? Де? Коли?»; флешмоби; пісенні змагання: чемпіонат
виконавців колядок і щедрівок тощо; різні спортивні змагання «Козацькі
розваги», «Нумо, хлопці, козаки!» та ін. Тобто сучасні, популярні серед
студентської молоді форми дозвілля наповнюються відповідним змістом.
Художність, символічність народних свят та обрядів, вплетені у канву
сучасних форм виховного впливу та дозвілля набагато сильніше й
ефективніше впливають на молоду людину, ніж постулати та кодекси.
У формуванні духовної культури студентів важливу роль відіграє
куратор академічної групи. В арсеналі сучасного куратора – велика кількість
як традиційних, так й інноваційних форм виховного впливу, серед яких
бесіди, круглі столи, клуби, інші заходи виховного впливу в студентських
аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю);
культпоходи історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних
галерей, на виставки, до театрів; колективний перегляд кінофільмів та
вистав з їх наступним обговоренням, які доцільно наповнювати народнопедагогічним змістом. Студенти із задоволенням та цікавістю відвідують
творчі вечори та зустрічі з композиторами, письменниками, художниками,
які звертаються у своїй творчості до життєдайних джерел народної
педагогіки, популяризують народну культуру; майстер-класи з народними
майстрами та митцями Херсонської області; кураторські години відповідної
тематики «Традиційні ігри і сучасні діти», «Сучасність і традиції народної
педагогіки»; читацькі конференції; клуб «Українське родинознавство»;
бесіди, круглі столи «Традиції народного дитинознавства і сьогодення»,
«Родинна етноконфліктологія як шлях вирішення проблем сучасної сімʼї»
тощо.
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Основу духовної культури українського народу, яка протягом віків була
зафіксована в народній педагогіці, усній народній творчості, в обрядах і
традиціях та в інших джерелах, складають такі ознаки, як: гуманне
ставлення до людини, навколишнього середовища, почуття рідного дому та
Батьківщини, любов до землі, чутливості та гостинності, віра в
справедливість. Отже, формуванню кращих рис української ментальності,
зокрема милосердя та інших доброчинностей сприяє волонтерська
діяльність, наповнена народно-педагогічним змістом. Це проведення
різноманітних акцій для дитячих будинків і лікарень: виготовлення
народних іграшок, виїзні студентські виставки-ярмарки виробів
декоративно-ужиткового мистецтва, інсценізації, постановки традиційних
обрядів, народних свят, народних ігор тощо.
Таким чином, традиції народної педагогіки є тим джерелом, яке багато
століть живить духовність, зокрема ідейність, моральність, естетику дітей та
молоді. На сучасному етапі розвитку суспільства традиційна народнопедагогічна культура є підґрунтям, формування гуманної, моральної,
духовної особистості. Наповнення сучасних форм виховного впливу
відповідним змістом, використання народних традицій здатні успішно
протистояти деяким хибним напрямам цивілізації, урбанізації, нівелюванню,
стандартизації життя, формуючи разом з іншими засобами внутрішній
стрижень особистості – її духовну культуру.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Перехід до розвивальної парадигми освіти в школі актуалізує проблему
можливостей використання в ній нових інформаційних технологій. Ці
технології дозволяють значно розширити й оптимізувати інформаційний
простір навчального процесу, зробити його зручним для користувачів,
скоротити дистанцію між джерелом інформації та її споживачем. Вони
допомагають
учневі
працювати
з
інформацією,
активізують
найрізноманітніші види пам’яті, у тому числі образну й емоційну. Велику
роль ці технології відіграють у процесі контролю набутих учнями знань і
вмінь, перш за все, в ході комп’ютерного тестування. Важливо також
підкреслити, що комп’ютерні технології залишають навчальний текст як
джерело інформації постійно «відкритим», орієнтуючи учнів на пошук
необхідної додаткової інформації й надаючи їм відповідних «навігаційних
можливостей». Використання комп’ютерних технологій у навчальному
процесі тим самим серйозно трансформує традиційну, інформаційнознаннєву модель навчання, у рамках якої текст-знання, що створюється
викладачем, носить «закритий характер».
Разом із тим, інформаційні технології в навчальному процесі в
основному базуються на інформаційно-відтворювальному принципі. У
цьому плані вони ще мали орієнтовані на розвиток критично-творчого
мислення учнів, формуючи в них одним із питань репродуктивноспоживацький тип мислення. Тому, одним із завдань подальшого розвитку
інформаційних технологій у школі є посилення їх ролі в плані розвитку
пізнавальної самостійності учнів і формування в них продуктивного типу
мислення.
Сучасні інформаційні технології дозволять більш ефективно
реалізовувати в освітньому просторі школи ідеї так званого проблемного
навчання. Його головне завдання вважається формування здібностей учнів
до розв’язання проблем і задач, уміння організовувати процес набуття нових
знань і їх використанні. Центральним моментом проблемного навчання є
створення проблемних ситуацій, що знаходять суперечність між знанням і
незнанням, і формують в учнів потреби в набутті нового знання необхідного
для розв’язання конкретної пізнавальної проблеми.
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Ідея в використанні інформаційних технологій в навчальному процесі
виникла більше ніж 30 років тому, причому спочатку комп’ютер
розглядався як більш досконалий, порівняно з існуючими, технічний засіб.
Перші інформаційні технології за своїми дидактичними можливостями мало
чим відрізнялися від найпростіших ТЗН. Але, саме перші розробки
стимулювали інтерес до комп’ютерного навчання, активізували роботу зі
створення навчальних систем.
Розробка ефективних навчальних систем зажадала розв’язання
складних психологічно-педагогічних проблем, вивченню яких заважали такі
чинники, як висока вартість комп’ютерних систем навчання, упередженість
педагогів. Учителі могли використовувати комп’ютери в навчанні тільки за
допомогою програміста, а ті, як правильно, не мали достатніх знань в галузі
педагогіки та психології.
Папперг С. виділяє три типи педагогів стосовно використання
комп’ютера в навчанні: «критики», «скептики» та «оптимісти». [1, с.58]
«Критики» акцентують увагу на негативних наслідках використання
комп’ютера. Звертають увагу на те, що комп’ютер сприяє розвитку
непродуктивного мислення, що введення машини в навчальний процес
спричинить за собою орієнтацію навчання на фігуративні й символічні
способи аналізу об’єктів. А тривале використання комп’ютера в
інтерактивному режимі призведе до того, що учні почнуть наділяти машину
людськими якостями, а себе уподібнювати комп’ютеру, що призведе до
дегуманізації суспільства.
«Скептики», хоча й вітають ідею комп’ютеризації, але ставляться до
«навчальних» машин як до ординарного ТЗН. Вони вважають, що
використовування комп’ютерних технологій не приведе до кардинальних
змін у сфері освіти.
«Оптимісти» дивляться на комп’ютери як на засіб, що відкриває учням
нові можливості в рефлексії навчальної діяльності, що дозволить
принципово по-іншому організовувати навчальний процес, докорінно
змінити систему освіти.
Істина, як завжди, лежить десь посередині.
Звиклі до традиційної практики досвідчені педагоги не схильні
переоцінювати значущість тих переваг, які вносить у навчання комп’ютер.
Тільки деякі викладачі бачать у факті використання ПК в освіті природну
тенденцію до зміни й оновлення методів навчання й навчального змісту.
Проте для багатьох педагогів поява комп’ютера виявляється складним
випробуванням, через яке вони не можуть пройти самостійно. Тому будьякий проект упровадження комп’ютера в навчальний процес необхідно
супроводжувати достатньо об’ємною програмою підготовки вчителів.
Іншою причиною, що стримує використання комп’ютерів у викладанні,
є недостатня розробленість методичного супроводу готових навчальних
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програм. Викладач повинен одержувати цілий навчальний пакет, що
включає випадковості в процесі навчання і забезпечує максимальний
дидактичний ефект.
Мета використання інформаційної технології у викладанні полягає не в
зникненні традиційних форм, а в забезпеченні дидактичної ефективності
шляхом інтеграції вже освоєних можливостей і тих, що знову
відкриваються. Кінцева мета — інтенсифікації навчального процесу.
Викладач повинен одержувати цілий навчальний пакет, що виключає
випадковості в процесі навчання і забезпечує максимальний дидактичний
ефект.
Використовування комп’ютера дозволяє здійснити індивідуальний
підхід у викладанні, надаючи можливість проводити навчання одночасно на
різних рівнях у рамках одного заняття. Учням пропонуються завдання
відповідно до конкретних вимог кожного конкретного моменту навчального
процесу. Комп’ютер негайно повідомляє працюючому з ним результати
його діяльності. Складність пропонованих завдань можна змінювати
залежно від повноти одержуваних відповідей.
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
Процес запровадження Європейської кредитно-трансферної системи у
освітню діяльність вищих навчальних закладів України спрямований на
забезпечення якості вищої освіти та інтеграцію національної системи вищої
освіти в європейське та світове освітнє співтовариство [1]. В навчальних
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планах спеціальностей спостерігається тенденція до скорочення аудиторних
годин – національний кредит в 54 години (Вимоги до галузевих стандартів
вищої освіти затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7
серпня 1998 року № 1247) замінюється на кредит ECTS обсягом 36
академічних годин (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня
2004 року № 812) та на кредит ECTS обсягом 30 годин (Наказ Міністерства
освіти і науки України від 26 лютого 2010 року № 1/9-119) [там само].
У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS
разом із зменшенням кількості годин на один кредит відбувається
збільшення кількості годин, які відводяться на самостійну роботу.
Індивідуальна робота розглядається як один із основних компонентів освіти
і займає приблизно 60% навчального навантаження. Згідно такої
переорієнтації та особливостей ECTS постає питання впровадження
індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ), що виступають однією
із форм звітності самостійної роботи студента.
Індивідуальна та самостійна робота студентів з педагогічної,
психологічної та методичної точки зору є предметом дослідження багатьох
науковців, таких як: А. Алексюк, С. Архангельський, Ю. Бабанський,
В. Беспалько, О. Біляєв, О Блажко, М. Головань, Н. Грекова, С. Гудкова,
Т. Дабіжук, М. Данилов, М. Євтух, В. Єфімов, Л. Заякіна, С. Капран,
Л. Клименко, В. Козаков, Г. Костюк, Н. Краєвська, О. Леонтьєв, Н. Ликова,
Р. Машанова, О. Мороз, Л. Паламар, М. Пентилюк, А. Петровський,
М. Продайко, К. Прокоф’єва, О. Рогова, М. Сакаткін, М. Складановська,
О. Спірін, О.Т. Степура та ін.
На думку дослідників індивідуальна робота студентів є формою
організації навчального процесу, що передбачає створення умов для
якнайповнішої реалізації творчих можливостей через індивідуально
спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу
діяльність [2]; виступає індивідуально-диференційованою особистісноорієнтованою формою організації самоосвіти студентів, яка сприяє розвитку
педагогічних здібностей, що забезпечують ефективну теоретичну,
методичну і практичну підготовку [3].
Тож, ІНДЗ – є видом позааудиторної самостійної роботи студента
навчального, навчально-дослідного чи проектно-конструкторського характеру, що
виконується на основі самостійного вивчення частини програмового матеріалу
або його систематизації та узагальнення для практичного застосування [4].
Навчальним планом спеціальності «Соціальна робота» передбачено
дисципліну «Етика соціально-педагогічної роботи» в межах якої студенти також
виконують ІНДЗ. Індивідуальне завдання спрямоване на розробку телефонної
розмови соціального працівника із клієнтом, що формується на основі етапів
телефонного діалогу за О. Моховіковим [5] із врахуванням усіх принципів та норм
Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України.
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ІНДЗ з «Етики соціально-педагогічної роботи» має таку структуру:
1. Вступ. Аналіз наукової літератури з особливостей проведення
соціальними працівниками телефонного діалогу.
2. Теоретична частина. Опис етапів телефонного діалогу за О.
Моховіковим з обов’язковим аналізом етапів та обґрунтуванням важливості
кожного з них.
3. Практична частина. Власний варіант бесіди із використанням
рефлексивного (заохочення мовлення; з’ясування; перефразування; відбиття
почуттів; резюмування) та нерефлексивного слухання.
4. Список використаної літератури, що оформляється згідно вимог до
бібліографічного опису.
Особлива увага під час оцінювання ІНДЗ звертається, по-перше, на
уміння майбутніх соціальних працівників аналізувати наукову літературу з
питань телефонного діалогу; по-друге, на здатність будувати конструктивну
бесіду із застосуванням елементів рефлексивного та нерефлексивного
слухання; по-третє, на уміння вести розмову із дотриманням норм та
принципів професійної етики; та, по-четверте, на уміння грамотно викласти
матеріал без орфографічних та стилістичних помилок, охайно його
оформити.
Усі необхідні методичні рекомендації щодо оформлення та виконання
вимог до ІНДЗ надаються на першому семінарському занятті із дисципліни.
Крім того, протягом навчального процесу, за потреби, надаються
індивідуальні консультації. Студенти мають можливість протягом семестру
виконати даний вид роботи та представити його на захист перед
екзаменаційною сесією.
Тож, ІНДЗ з «Етики соціально-педагогічної роботи» є видом
позааудиторної роботи та необхідною формою звітності, що дозволяє
студенту отримати додаткові бали поточного контролю та наблизитися до
екзамену.
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Остраус Ю.М.,
викладач кафедри іноземних мов
з курсом латинської мови та медичної термінології
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова,
Україна, м. Вінниця
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
Сучасні тенденції розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я
вимагають поліпшення підготовки фахівців галузі сімейної медицини. За
своїм статусом сімейний лікар перебуває у постійному безпосередньому
контакті з пацієнтами та членами їх родин, що передбачає наявність у нього
високого рівня комунікативної компетентності, яка перш за все вимагає
сформованості комунікативних умінь, необхідних фахівцеві для побудови
ефективної комунікативної взаємодії з пацієнтом. У зв’язку з цим
необхідність визначення механізмів формування комунікативних умінь
майбутніх сімейних лікарів стає все більш актуальною.
Загальновизнаним у психології та педагогіці є твердження про
формування умінь на основі засвоєних знань, що відображене у тлумаченні,
яке називає уміння «використанням суб’єктом наявних знань і навичок для
вибору і здійснення прийомів дій відповідно до поставленої мети» [5, с.196].
Що стосується комунікативних умінь, традиційно їх розглядають як
уміння правильно, грамотно, докладно пояснити свою думку, адекватно
сприйняти інформацію від партнера; уміння спілкуватися, здійснювати спільну
діяльність через правильно створену систему спілкування, цілеспрямовано
організовувати і керувати процесом спілкування; уміння, що проявляються в
акті комунікації, надаючи можливість організувати особисту взаємодію між
особами. Комунікативними уміннями майбутніх фахівців науковці вважають
комплекс усвідомлених, цілеспрямованих, засвоєних розумових та
практичних дій на основі застосування знань про професійну діяльність і
комунікацію, що забезпечують встановлення і підтримку взаємовідносин з
партнерами у процесі навчальної і професійної діяльності [6, с.157].
Спираючись на трактування поняття «уміння» А. Мудрика [4, с.100], ми
розглядаємо комунікативні уміння майбутніх сімейних лікарів як володіння
системою розумових і практичних дій, що засноване на продуктивному
застосуванні засвоєних знань і дозволяє організувати і регулювати процес
професійної комунікації.
Характерними особливостями комунікативних умінь дослідники
визначають: відсутність автоматизації при виконанні дій; постійне
використання опори на знання та попередній досвід у процесі дій;
паралельне використання неавтоматизованих у цілому дій поряд зі знаннями
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та окремих простих навичок, що є компонентами цих дій; наявність
розгорнутого самоконтролю в процесі виконання дій [2, с.45].
Механізми формування умінь були ретельно досліджені та висвітлені у
сучасних наукових психолого-педагогічних працях. Так, Б. Мещеряков та
В. Зінченко характеризують уміння як проміжний етап оволодіння новим
способом дії, який ще не досягнув рівня навички і ґрунтується на правилах чи
знаннях, їх правильному використанні у процесі вирішення певних завдань.
Виокремлюючи етапи процесу формування умінь, науковці зазначають, що на
початковому етапі вони виражаються у формі засвоєних знань, що зрозумілі
особі і можуть бути довільно відтворені. У процесі практичного використання ці
знання набувають операційних характеристик та виступають у формі правильно
виконаної дії, що регулюється відомими особі правилами. На етапі уміння,
засвоєний спосіб дії регулюється знаннями, а при подальшому тренуванні
уміння трансформується в навичку, коли дія виконується автоматично, а
звертання до знань відбувається тільки у випадку труднощів [1, с.508].
До стадій механізму формування умінь В. Максименко відносить:
отримання чи повторення теоретичних знань, необхідних для виконання
нового уміння; первинне застосування знань з метою формування нового
уміння; застосування знань та умінь у стандартних умовах з метою
формування навички; творче перенесення знань, умінь і навичок у нові
умови з метою формування комплексних умінь [3].
О. Толстєньова та О. Галкіна вважають, що процес формування
комунікативних умінь майбутніх фахівців включає в себе наступні етапи:
мотиваційно-цільовий, когнітивно-діяльнісний, професійно-діяльнісний, оціннорефлексивний. Перший етап передбачає розвиток мотивації до формування
комунікативних умінь, на другому здійснюється вивчення та застосування у
навчальному процесі технік комунікації. На професійно-діяльнісному етапі
відбувається формування комунікативних умінь в умовах професійної діяльності,
а на останньому – оцінка і самооцінка сформованості цих умінь [6, с.158-159].
Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що процес
формування комунікативних умінь майбутніх сімейних лікарів включає в
себе наступні етапи:
– мотиваційний, що забезпечує мотивацію формування певного
комунікативного уміння;
– когнітивний, протягом якого відбувається отримання теоретичних
знань, необхідних для оволодіння новим умінням;
– професійно-діяльнісний, котрий включає в себе три стадії – первинне
застосування знань з метою формування нового уміння; застосування
комунікативного уміння у стандартних умовах професійної діяльності,
змодельованих на занятті; творче використання комунікативного уміння у
нестандартних умовах професійної діяльності;
– оцінний, на якому здійснюється оцінка та самооцінка професійно
комунікативної діяльності та сформованості певного комунікативного уміння.
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Оскільки поетапне формування комунікативних умінь було визнано
досить ефективним [6], перспективним напрямом подальшого дослідження
даної проблеми є розробка та перевірка методики формування комунікативних умінь майбутніх сімейних лікарів відповідно до визначених етапів.
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педагогічного університету імені Богдана Хмельницького,
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НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНО КУЛЬТУРНОЇ ДІТЕЙ МОЛОДШЕ
ШКІЛЬНОГО ВІКУ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
«Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього»
(народна мудрість)
В наші дні без екологічного виховання неможливо уявити жодну
концепцію формування всебічно розвиненої особистості. Людина – це частка
природи. Природне середовище було, є і буде незмінним партнером людини в її
повсякденному житті. Ми черпаємо із скриньки природи всі наші багатства.
Природа, її краса і величність залишаються нашим головним скарбом, нашою
святинею, якій непідвладні час і мода.
74

В.О. Сухомлиньский стверджував, що сама по собі природа не розвиває
і не виховує. Залишивши дитину наодинці з нею, годі сподіватись, що вона
під впливом навколишнього середовища стане розумною, глибоко
морально. Тільки активна взаємодія з природою здатна виховати найкращі
людські якості. Саме тому треба своєчасно ввести дитину у світ рідної
природи, прищепити любов до неї, любов до рідного краю та до України в
цілому. А найкраще це зробити за допомогою традицій свого народу.
Сучасному поколінню не завадить відчути таємничу принадність та
обожнювання сил природи, яке і тепер живе в українських піснях, казках,
приказках, загадках, заклинаннях та легендах. Назви дерев і квітів, тварин і
явищ природи – то могутня образна інформація, що накопичувалася нашими
предками впродовж віків і в такий спосіб передавалась нашим нащадкам.
Вони є свідчення екологічного ставлення наших предків до світу рослин.
Наші пращури сприймали природу, як живий організм і тому просили
допомоги у неї, освячували її, приносили їй жертви та влаштовували на її
честь свята. Знання про природу разом з любов’ю до неї розвивають у дитини
людяність. Проблема дбайливого, господарського ставлення до природи,
охорони навколишнього середовища стає на сьогодні дедалі актуальнішою.
«Природа – це один із вічних світів, який є прекрасним, радісним і який ми не
тільки можемо, а й повинні зробити ще прекраснішим і радіснішим для тих,
хто живе з нами і для тих, хто після нас житиме в ньому », – казав Л. Толстой.
Природа сприяє збагаченню уявлень про світ, розширює кругозір,
розкриває зв’язки та закономірності у природі, розвиває розумові здібності:
кмітливість, критичність на самостійність мислення, цілеспрямовану увагу,
сприймання, образну пам’ять, спостережливість.
Спілкування з природою розвиває мислення дітей – процес свідомого
відображення дійсності в її об’єктивних якостях, зв’язках та відношеннях,
які недосяжні безпосередньому чуттєвому сприйманню. Постановка
проблемних запитань, дослідницька діяльність у природі, ігрові вправи
розвивають логічне мислення дітей.
Від успішного здійснення екологічної освіти, формування нового
екологічного мислення на основі народних традицій великою мірою залежить
наше майбутнє, майбутнє наших дітей та зрештою майбутнє нашої держави.
Декому може здатися, що дитина не спроможна зрозуміти естетичну
виразність природи. Але це не так, бо саме діти жваво і безпосередньо
реагують на вияви прекрасного в навколишньому житті. Чим менша дитина,
тим глибше здійснюється певний гармонійний баланс у їх спілкуванні з
природою, яка сприймається ними, як радісне, сповите барвами, звуками,
руками ціле. Мабуть, не дарма кажуть, що в дитини є «третє» око, бо вона
реагує на вияви навколишнього світу загострено пильно і чуйно.
Народ ніколи не уявляв свого життя без землі. Та й хіба може бути
інакше? Адже дерево, кущі, квіти гинуть, якщо їх вирвати з ґрунту. Так і
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людина. Її душа в’яне, засихає, втративши зв’язок з рідним краєм. Мабуть
тому в народі існував звичай – брати грудочку землі на спомин у далекі краї.
Споконвічно люди вважали землю матір’ю, бо вона завжди захистить, зігріє,
нагодує та підтримає у лиху годину. Стародавні українці вірили в те, що
земля жива. Вона дихає, родить, втомлюється і іноді хворіє. Люди ставилися
до землі як до живої істоти, що відчуває ласку і біль. Найміцнішою у наших
предків вважалася клятва землею. Праця на землі завжди була святим
обов’язком людини і тому не уявляли власного щастя без дбайливо
обробленої ниви чи городу. Так було колись і так має бути завжди.
«Німого в лісі нема нічого», – ці слова належать Лесі Українкі. Вони
якнайкраще відбивають уявлення наших предків про світ рослин. Українці
шанували дерева, навіть обожнювали їх. Здавна відомо деревопоклонство.
Давні слов’яни молилися божеству рослинності, випрошуючи у нього
прихильності і щедрості. Численні народні легенди і вірування містять
зворушливі звертання людини до дерева, яке в її уяві набуває значення
символу, навіть оберегу. В піснях, казках, приказках народ наділяє дерева
людськими переживаннями та почуттями.
Багатовікові уявлення українців про красу рідної природи знайшли своє
відображення у багатьох зразках народної творчості, почесне місце серед
яких займають українські вишиванки. Вони, як дзеркало відбивають красу
рідної землі. Мова вишиванки стає зрозумілою лише тим, хто закохано і
поважливо ставиться до таємничого світу природи.
Роль екологічного виховання виконує народний календар українців. Він
містить дати, події, свята, традиції, звичаї, обряди, які пов’язані з природою
рідного краю, а також з природою самої людини: день зустрічі весни, день
птахів, свято початку оранки і сівби, тощо. Під екологічним вихованням
розуміють такий розвиток волі, почуття, рис характеру, які б проявились в
правильній (етичній) поведінці по відношенню до природного середовища.
Естетичне виховання – це процес формування цілісного сприйняття і
правильного розуміння прекрасного. Гармонійний, всебічний, розвиток
особистості неможливий без її естетичної вихованості. Естетичне виховання
– педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і
перетворювати дійсність за законами краси.
«Краса, – могутній засіб виховання чутливості душі, – писав видатний
український педагог Василь Сухомлинський. – це вершина, з якої ти можеш
побачити те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і
натхнення ніколи не побачиш. Краса – це яскраве світло, що осяює світ. При
цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро, осяяний цим світлом
ти стаєш відданим і непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло і
боротися з ним. Я б назвав красу гімнастикою душі, вона виправляє наш
дух, нашу совість, наші почуття і переконання. Краса – це дзеркало, в я кому
ти басиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе».
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Актуальність проблеми дослідження обумовлюється викликом
сьогодення. Нині, коли у більшості країн, незалежно від їхнього
економічного розвитку, багатомовність є основною рисою сучасного
ділового та повсякденного життя, володіння іноземною мовою є однією з
ключових проблем. До розв’язання цієї проблеми спонукає нас особливий
статус іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування.
Численними працями педагогів, психологів доведено, що найбільш
сприятливим для вивчення іноземної мови є дошкільний вік. Діти цього віку
відрізняються особливою чуйністю до мовних явищ, у них з'являється
інтерес до осмислення свого мовного досвіду, «секретів» мови. Вони легко й
міцно запам'ятовують невеликий за обсягом мовний матеріал та добре його
відтворюють. З віком ці сприятливі фактори втрачають свою силу.
Є ще одна причина, з якої ранній вік сприятливий для занять іноземною
мовою. Чим молодша дитина, тим менший її словниковий запас в рідній
мові. Але при цьому менші і її мовні потреби: сфер спілкування у маленької
дитини менше, ніж у старшої, їй ще не доводиться вирішувати складні
комунікативні завдання. А значить, опановуючи іноземну мову, дитина не
відчуває такого величезного розриву між можливостями в рідній і іноземній
мові, і почуття успіху у неї буде більш яскравим, ніж у дітей старшого віку.
Навчання дошкільнят вимагає особливого підходу. Одним з найбільш
ефективних є діяльнісний підхід, оскільки основним принципом навчання на
всіх етапах є діяльність.
Ще в ХVІІ ст. Я.А. Коменський зазначав, що дитина привчається до
діяльності через діяльність [1]. К. Ушинський розглядав діяльність як основу
виховання і навчання, оскільки вона ґрунтується на головному законі психіки
дитини, згідно з яким прагнення дітей до діяльності закладено в самій природі
дитини: «дитина потребує діяльності весь час і втомлюється не від діяльності,
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а від її одноманітності» [2, с.253-255]. У середині XIX ст. Ф. Фребель
наголошував, що можливості людини розвиваються у процесі її діяльності й
тому педагогічний процес має ґрунтуватися на «дії, праці, мисленні», а вся
система освіти – на діяльності дітей під керівництвом педагога. Розуміння
Ф. Фребелем значення діяльності для формування особистості зумовило такий
його висновок: різні види діяльності (гра, навчання, праця) мають особливе
значення для виховання дітей дошкільного віку. Гру Ф. Фребель вважав
найвищою сходинкою дитячого розвитку [3, с.202]. Діяльнісний підхід як
наукова категорія бере свої витоки у психології: С. Рубінштейн у 20-ті роки
ХХ ст. сформулював «принцип самодіяльності» [4, с.101-107], у 70-ті роки ХХ
ст. О. Леонтьєв уточнив і ввів у науковий обіг поняття «діяльнісний підхід»
[5, с.109-120]. Проблема єдності діяльнісного й особистісного компонентів в
організації освітнього процесу набула відображення у психолого-педагогічних
розробках
О. Бондаревської,
А. Зимньої,
В. Лозової,
В. Сєрікова,
С. Якиманської, Т. Стефановської та ін.
Мета дослідження – обґрунтування значення діяльнісного підходу в
навчанні іноземної мови у дошкільному навчальному закладі.
Гра є і формою організації, і методом проведення занять, на яких діти
накопичують певний запас іноземної лексики, заучують багато віршів,
пісеньок, лічилок тощо. Така форма проведення занять створює сприятливі
умови для оволодіння мовними вміннями та мовними навичками. Можливість
опори на ігрову діяльність дозволяє забезпечити природну мотивацію
мовлення, зробити цікавими і змістовними навіть найелементарніші
висловлювання. Гра в навчанні іноземної мови не протистоїть навчальній
діяльності, а органічно пов'язана з нею.
Спілкування іноземною мовою має бути мотивованим і
цілеспрямованим. Необхідно створити у дитини позитивну психологічну
установку на мову. Способом створення такої позитивної мотивації є гра.
Ігри в безпосередній освітньої діяльності не повинні бути епізодичними й
ізольованими. Необхідна наскрізна ігрова методика, яка об'єднує та інтегрує
в себе інші види діяльності у процесі навчання мови.
Специфіка оволодіння дошкільником іноземною мовою тісно пов’язана з
безпосередністю його сприймання, відкритістю до спілкування, певною
спонтанністю в опануванні нового знання. Відомо: вік від народження до 6 (7)
років є сензитивним періодом для мовленнєвого розвитку особистості, яка
зростає і розвивається. Численні дослідження психологів, лінгвістів і педагогів
засвідчують, що в цьому віці діти навчаються говорити майже без проблем.
Це стосується як рідної, так і нерідної (другої) мови. Запорукою успішного
оволодіння малятами іноземною мовою є врахування педагогами в освітній
роботі з ними анатомо-фізіологічних та психічних особливостей дітей.
Мовленнєвий апарат у дошкільнят дуже гнучкій, вони легко наслідують
звуки та звукосполучення рідної та нерідної мов. У подальшому правильна
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вимова закріплюється та зберігається на все життя. До того ж малюки вкрай
чутливі до вимови, оскільки особливо сприйнятливі до фонетики та інтонації
мовлення. Певні мовленнєві зразки зберігаються в їхній пам’яті у вигляді
звукових комплексів, пригадуючи які в тих чи інших ситуаціях, діти
керуються переважно власними слуховими уявленнями. При цьому іншомовні
мовленнєві зразки сприймаються ними відокремлено від звукових комплексів
рідної мови. Дошкільнята не плутають і не змішують рідну мову з іншою і
завжди усвідомлюють, якою саме мовою розмовляють. А вже у більш
пізньому (шкільному) віці вони дещо втрачають попередню здатність легко й
точно відтворювати звуки іноземної мови. І навіть тоді, коли опиняються в
іноземному середовищі й досконало оволодівають чужою мовою – лексичним
складом та граматичною будовою, у їхній вимові зберігається акцент рідної
мови. Ось чому вкрай важливо, щоб формування навичок правильної
звуковимови починалося з дошкільного віку, а самі педагоги, які навчають
дітей іноземної мови, вільно володіли розмовним мовленням і мали
бездоганну вимову, інтонування. Це унеможливить звикання дітей до
неправильного вимовляння звуків, слів, фраз нерідною мовою, застереже
дорослих від сумної необхідності згодом переучувати, виправляти їх.
Основна форма організації роботи з навчання дошкільнят іноземної
мови – це заняття. Оптимальна частотність проведення цих занять на
тиждень – від 2-3 (якщо заняття має форму гурткової роботи – при значній
кількості сформованих підгруп дітей) до 4 (якщо кількість підгруп незначна
й може передбачатися заняття з кожною дитиною у графіку роботи
педагога; а також у тому разі, якщо заняття проводить безпосередньо
вихователь із дітьми своєї вікової групи).
Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку ця проблема потребує
подальшого дослідження. Діяльнісний підхід у навчанні іноземної мови в
дошкільному навчальному закладі має в основі діяльнісну концепцію
навчання, яка ґрунтується на теорії постійного формування розумових дій. В
основі діяльнісного підходу перебуває ідея активності об’єкта. Відповідно
до неї навчання спілкування має здійснюватися в єдності всіх його функцій:
регулятивної, пізнавальної, ціннісно-орієнтовної.
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ДІАЛОГ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ
Найважливішим показником соціалізації людини є його соціальна
активність. Це якість особистості пов’язана з бажанням людини включатися
в суспільні перетворення. Участь людини в житті суспільства – це той шлях,
який повинна пройти молода людина, щоб зайняти гідне місце в соціумі і
стати громадянином своєї країни.
Соціальна активність особистості нами розглядається як інтегративна
якість, яка включає соціальні знання й досвід, потребу в самореалізації і
досягненні суспільно значущих цілей, характеризується спрямованістю на
різні види соціально корисної діяльності, готовністю індивіда брати на себе
відповідальність за прийняті рішення і власні дії та проявляється в
конкретній соціально значимій діяльності.
Дана якість особистості, вважають учені (А. Петровський, С. Рубінштейн,
Д. Фельдштейн та інші), формується у процесі соціальної взаємодії, при
освоєнні і відтворенні життєвого і соціального досвіду в спілкуванні і
діяльності.
На думку М. Бахтіна, неможливо виховати людину, якщо ставитись до
неї, як до об’єкта нейтрального аналізу, « … до неї можна підійти і її можна
розкрити – точніше, змусити її саму розкритися – лише шляхом спілкування
з нею, діалогічно. Тільки у спілкуванні, у взаємодії людини з людиною
розкривається «людина в людині» як для інших, так і для себе» [1, с.93].
Дослідники
Е. Гуссерль,
Х.-Г. Гадамер,
М. Каган,
Л. Лузіна,
Ф. Шлейермахер та інші, розглядаючи діалог як засіб розуміння і
взаєморозуміння, стверджують важливість його ролі в передачі знань,
культурних і моральних цінностей, засвоєнні соціального досвіду.
Так М. Каган зазначає, що кожний учасник діалогу бачить іншого рівним
собі, таким же вільним, як він сам, якому не можна нав’язати свою думку, у
результаті цього в процесі діалогічного спілкування досягається якась духовна
спільність, коли кожний учасник зберігає свою індивідуальність [2]. Отже, за
допомогою діалогу досягається розуміння інших і себе, об’єднуються
зусилля у вирішенні спільних питань, виконанні будь-якої справи.
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Таким чином, основою діалогу є взаємодовіра, рівноправність,
взаєморозуміння, що сприяє виникненню духовної спільності, співтворчості
і взаємному розвитку особистостей, які вступають у спільну діяльність.
Тому сьогодні школа не може працювати ізольовано, успіх її виховної
діяльності багато в чому залежить від того, наскільки ефективно вона
налагоджує діалог з громадою.
Ми розглядаємо громаду як сукупність людей, об’єднаних спільною
територією проживання, що створюють соціальне середовище, яке являє
собою поле суспільно корисної діяльності й соціальних відносин, де
формуються і реалізуються потреби, установки, мотиви й інтереси
особистості, де кожна людина безпосередньо включається в процес
життєдіяльності суспільства.
Школа та громада мають єдині ідеологічні позиції: виховання
підростаючого покоління, його соціалізація в місцевому співтоваристві,
побудова громадянського суспільства, розвиток школи та громади на основі
демократичних принципів, що сприяє узгодженню планів, цілей і дій
суб’єктів спільної діяльності.
Загальні цілі, зміст спільної роботи об’єднують школу та місцеве
співтовариство. Між ними встановлюється взаємовигідне соціальне партнерство.
Дж. Дьюї, Н.Йорданський, Ю.Мануйлов, С.Шацький та інші розглядають
соціальне партнерство як різновид взаємодії соціальних суб’єктів, яка є
добровільною, базується на договірній основі і діалогічних відносинах,
забезпечує вироблення стратегії єдиних дій, прийнятих спільно і одностайно [3].
Для вироблення єдиних цілей і змісту спільної роботи школа здійснює
особливу форму пізнавальної діяльності, яка полягає у вивченні ресурсів,
потреб та інтересів місцевої громади; існуючих в місті (селі) соціальних
проблем.
Виявлена соціальна проблема обговорюється Радою школи, органом
громадського самоврядування, куди входять педагоги, учні та їх батьки,
представники громади.
Учасники діалогу називають гостру соціальну проблему, аналізують її,
виробляють шляхи вирішення.
Всебічно вивчивши проблему, учні створюють теле- і радіорепортажі,
презентації, листівки, стінгазети, доповіді, де висловлюють своє бачення
ситуації, що склалася та шляхи виходу з неї, також висвітлюють позицію
місцевого населення з обговорюваної проблеми. Це дозволяє створити
громадську думку, привернути максимально ресурсів до вирішення питання.
Далі формуються ініціативні групи по розробці, реалізації проектів і
програм співробітництва, які дозволяють спроектувати суспільно корисну
діяльність, включити учнів у життя місцевої громади.
Наприклад, проект «Енергозбереження в будинку» реалізовувався в
загальноосвітній школі Луганської області. Метою соціального проекту
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«Енергозбереження в будинку» було навчити школярів і жителів громади
раціональному використанню енергоресурсів у своїх будинках. Старші
підлітки, виступаючи в ролі «експертів», здійснювали дослідницьку роботу з
альтернативних джерел енергопостачання. Учасниками проекту були
написані наукові статті, розроблені правила енергозбереження в будинку
(пам’ятка «Заощаджуй електроенергію»), проведено заняття для учнів
школи та жителів селища щодо впровадження енергозберігаючих технологій
і застосування альтернативних джерел енергії. У ході проекту учні побували
в ролі «журналістів» і активно співпрацювали зі ЗМІ. Ними були написані
статті в місцеву газету, проведено інтерв’ю з представниками громади і
підготовлені репортажі для місцевого телебачення. У цьому проекті підлітки
змогли спробувати себе й у ролі акторів. Спільно з працівниками Будинку
культури вони організували виступ агітбригади. Отже, завдяки проведеній
роботі з упровадження проекту жителі селища зекономили свої витрати на
оплату енергопостачання майже на 20 % за осінній період.
Таким чином, школа та громада створюють «поле діалогу», яке сприяє
виділенню школяра як суб’єкта, що дозволяє формувати ціннісне ставлення
учня до навколишнього світу, діяльності, людей, самого себе та сприяє
розвитку його соціальної активності.
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МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ ПЕДПРАЦІВНИКІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розв’язання проблеми рівного доступу до якісної освіти протягом
життя, створення освітнього середовища, сприятливого для розвитку та
саморозвитку особистості, упровадження нових освітніх стандартів,
проведення міжнародних оцінювань навчальних досягнень учнів має
відбуватись в Україні в контексті глобального руху освітніх реформ,
кореляції й аналізу їх недоліків та успіхів щодо поліпшення якості освіти.
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Демократизація українського суспільства передбачає відкритість у
діяльності навчальних закладів, співпрацю та налагодження партнерських
відносин із державними та зарубіжними освітніми та громадськими
установами і організаціями. В умовах інтенсифікації глобалізаційних та
інтеграційних процесів, переходу до суспільства знань посилюється роль
міжнародного співробітництва, одним з напрямів якого є участь у
міжнародних освітніх проектах, суспільно-громадських акціях тощо.
Протягом 2015–2017 років освітяни Луганської області брали участь у
різних міжнародних проектах (більше 10), які спрямовані на підвищення
професійної та фахової компетентності педпрацівників, адаптацію
освітнього процесу до потреб особистості, громади й суспільства загалом.
Найбільш значущими для регіону міжнародними проектами є:
«Іntel® «Навчання для майбутнього» (організатори / координатори
проекту: Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти», корпорація Intel в Україні).
Проект сприяє розвитку в регіоні інформаційного освітнього
середовища, оновленню змісту підготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів
за новітніми
інтерактивними методиками,
упровадженню в навчально-виховний процес інтерактивних форм навчання,
що має забезпечити покращення стану інформатизації освіти в регіоні.
«Освіта для сталого розвитку в дії» (організатори / координатори
проекту: БО «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна),
«Глобальний план дій» (Швеція), Шведська агенція з питань міжнародного
розвитку (SIDA)).
Проект сприяє залученню вчителів початкової та основної школи до
освіти для сталого розвитку, ознайомленню з концептуальними засадами
навчального курсу за вибором «Уроки для сталого розвитку» та методикою
конструювання його змісту для різних класів, моделюванням пізнавальної
діяльності учнів у процесі вивчення курсу. Участь у проекті сприяє
підвищенню освітнього рівня та професійної компетентності педпрацівників
Луганщини.
Актуальність запровадження вищезазначеного навчального курсу
зумовлена високим ступенем антропогенної трансформації природних
систем регіону, зменшенням його біорізноманіття та нераціональним
використанням природних ресурсів. Навчальні заняття сприятимуть
усвідомленню учнями, їхніми родинами та громадами необхідності
збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем
навколишнього середовища й життя суспільства.
«Фінансова грамотність» у межах реалізації Міжнародного проекту
«Розвиток фінансового сектора» (організатори / координатори проекту: USAID,
FINREP, Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», Університет банківської справи, Національний банк України).
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Проект спрямований на впровадження в навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів регіону курсу за вибором «Фінансова
грамотність», основним авданням якого є ознайомлення учнів із сучасними
фінансовими продуктами та послугами, опанування навичок використання
таких продуктів та розвиток в учнів уміння власного фінансового
планування на майбутнє.
Актуальність запровадження проекту обумовлена сучасними
проблемами розвитку фінансового сектора в країні та його ролі в розвитку
підприємництва й відновлення економіки Луганщини загалом.
«Міжкультурна освіта для демократичних перетворень в
Україні» (організатори / координатори проекту: OБCЄ, Уряд Швейцарії,
Міністерство освіти і науки України).
Проект спрямований на підготовку педпрацівників до проведення
цілеспрямованої роботи щодо виховання соціально компетентних, критично
мислячих і толерантних осіб, свідомих громадян та патріотів України, які
будуть прагнути брати активну участь у розбудові своєї країни, зберігати й
примножувати природний, економічний та культурний потенціал рідного краю.
У рамках проекту передбачена методична підготовка вчителів до
впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів регіону інтегрованого курсу виховної спрямованості «Культура
добросусідства».
«Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»
(організатори / координатори проекту: Швейцарське бюро співробітництва в
Україні; Цюрихський педагогічний університет (Швейцарія); Центр
міжнародних проектів в освіті (IPE, Швейцарія); Національна академія
державного управління при Президентові України).
Проект спрямований на ознайомлення освітян Луганщини з
європейськими підходами до освіти з демократичного громадянства, з
базовими поняттями демократії та прав людини, із сучасними прийомами,
методами й технологіями формування в учнів громадянської компетентності
та критичного мислення.
Актуальність запровадження проекту обумовлена соціально-економічними змінами, які стрімко відбуваються на сході України. Участь у проекті
буде сприяти підвищенню професійної майстерності освітян Луганщини щодо
створення в навчальних закладах регіону демократичного середовища, у
якому учні на власному досвіді будуть навчатись брати відповідальність та
ухвалювати рішення, розуміти та реагувати на процеси, що відбуваються в
регіоні через призму демократичних процесів у суспільстві.
Україно-американський
проект
міжнародної
допомоги
«Медіаграмотність і контент-аналіз» (організатори / координатори
проекту: Міжнародний благодійний фонд «Академія української преси»,
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), програма «У-Медіа»
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Інтерньюз Нетворк, Міжнародний благодійний фонд «Відродження», ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти», Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України).
Проект спрямований на формування медіакомпетентності в педагогів
Луганщини, розвиток професійних умінь для організації системної роботи
щодо впровадження медіаосвіти та формування медіаінформаційної
грамотності учасників навчально-виховного процесу.
Проект передбачає розробку та експериментальну апробацію моделей
упровадження медіаосвіти в загальноосвітні навчальні заклади області, що
дозволить здійснити безпечну та ефективну взаємодію учнівської молоді із
сучасною системою медіа, буде сприяти формуванню в учнів
медіаобізнаності, медіаграмотності і медіакомпетентності відповідно до
їхніх вікових та індивідуальних особливостей.
Україно-британський проект «Створення інклюзивного безпечного
середовища» в рамках програми «Школа як осередок розвитку громади»
(організатори / координатори проекту: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»,
Міжнародний фонд «Відродження», Міністерство освіти і науки України).
Проект передбачає підготовку педпрацівників регіону до організації
психолого-педагогічної підтримки дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку внутрішньопереміщених сімей шляхом використання нових
технологій «Кола друзів» і «Лялька як персона», реалізації міні-проектів,
спрямованих на вирішення соціальних проблем місцевих громад тощо.
Бойові дії на сході України спричиняють необхідність здійснення
комплексної психосоціальної підтримки учнівської молоді, проведення
системної роботи щодо підвищення стресостійкості дітей та їхніх родин,
надання через участь в освітніх проектах відповідної фахової й супервізійної
підтримки працівникам психологічної служби, соціальним педагогам,
учителям регіону тощо.
Отже, попри складну соціально-економічну та військово-політичну
ситуації, які склались на сході України, освітяни Луганщини є активними
учасниками міжнародних проектів, спрямованих на ознайомлення із
зарубіжним досвідом вирішення сучасних освітніх та соціальних проблем,
підвищення фахової майстерності різних категорій педпрацівників, що буде
сприяти сталому розвиткові регіональної системи освіти, успішній інтеграції
Донбасу й України загалом у європейський та світовий освітній простір.
Водночас слід зазначити, що врахування зарубіжного досвіду роботи
освітніх організацій, як загалом і зарубіжних освітніх реформ, не повинно
зменшувати значущість розробки національної та регіональної освітньої
політики, спрямованої на розбудову Нової української школи, посилення її
ролі
в
суспільному
прогресі,
економічному
розвиткові
й
конкурентоспроможності України.
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Журба А.Ю.,
вчитель української мови та літератури, Луганський обласний ліцей-інтернат
«Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії»,
Україна, м. Кремінна
ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ –
ЦЕ ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З РОЗРОБКИ
ОПТИМАЛЬНИХ ДИДАКТИЧНИХ УМОВ, ЯКІ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МАКСИМАЛЬНУ РЕАЛІЗАЦІЮ ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ, ПРОДУКТИВНОГО ЇХ НАВЧАННЯ
Класифікація педагогічних технологій
Існує велика кількість класифікацій. Автор навчально-методичного
посібника «Перспективні освітні технології» Г.Ю. Ксензова [1, с.120]
виділяє три групи технологій:
1) технології пояснювально-ілюстративного навчання, в основі яких
лежить інформування, просвіта учнів і організація їхніх репродуктивних дій
для вироблення знань, умінь і навичок;
2) особистісно зорієнтовані технології навчання, що створюють умови
для забезпечення власної навчальної діяльності учнів, розвитку їхніх
індивідуальних особливостей;
3) технології розвивального навчання, у центрі уваги яких перебуває
спосіб навчання, котрий спонукає до включення внутрішніх механізмів
особистісного розвитку учнів, їхніх інтелектуальних здібностей.
В.В. Гузєєв [2, с.112] серед технологій виділяє:
1) універсальні, які використовують при викладанні будь-якого
предмета;
2) обмежені – при викладанні кількох предметів;
3) специфічні – для одного-двох предметів.
Найбільш повну класифікацію подав у своєму посібнику Г.К. Селевко [3, с.256].
Ця класифікація відображає лише поділ на класи, які в свою чергу
розділяються на загальні групи, кожну з яких можна представити окремими
технологіями. Наприклад: основа «За напрямком модернізації існуючої
традиційної системи»:
1) На основі гуманізації й демократизації стосунків: це технології з
пріоритетом особистісних стосунків, індивідуального підходу, нежорстким
демократичним управлінням, яскраво гуманістичною спрямованістю:
 педагогіка співробітництва;
 гуманно-особистісна технологія Ш.А. Амонашвілі;
 система викладання літератури як предмета, який формує людину
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Є.Н. Ільїна…
2) На основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів:
 ігрові технології;
 проблемне навчання;
 технологія навчання на основі схем і знакових моделей (В.Ф.Шаталов);
 комунікативне навчання Е.І. Пассова…
3) На основі ефективності організації та управління процесом навчання.
 програмоване навчання;
 технології диференційованого навчання (В.В. Фірсов, Н.П. Гузик);
 технологія індивідуалізації навчання (Інге Унт, А.С. Границька,
В.Д. Шадриков);
 групові і колективні технології навчання (І.Д. Рівін, В.К. Дяченко);
 інформаційні технології.
4) На
основі
методичного
удосконалення
і
дидактичного
реконструювання навчального матеріалу:
 укрупнення дидактичних одиниць (П.М. Ерднієв);
 технологія «Діалог культур» (В.С. Біблер і С.Ю. Курганов);
 система «Екологія і діалектика» (Л.В.Тарасов).
5) Природовідповідні – використовують методи народної педагогіки:
 навчання за Л.М. Толстим;
 технологія М. Монтессорі.
6) Альтернативні:
 вальдорфська педагогіка Р. Штейнера;
 технологія вільної праці С. Френе;
 технологія ймовірної освіти Лобока.
7) Педагогічні технології авторських шкіл:
 «школа самовизначення» А.М. Тубельського;
 «школа-парк» М.А. Балабана;
 агрошкола А.А. Католикова;
 «школа завтрашнього дня» (Д. Говард).
У посібнику С.П. Бондар [4, с.560] представлена класифікація, в якій
відображені різні типи технологій відповідно до компонентного складу
педагогічного процесу:
1. Педагогічні
технології
за
характером
цілеспрямованості
педагогічного процесу:
 інформаційно-перцептивні (цільова установка – формування знань);
 іфнормаційно-діяльнісні (цільова установка – формування знань і
вмінь);
 діяльнісно-ціннісні (формування знань і цінностей);
 особистісно орієнтовані (ставлять у центр всієї освітньої системи
особистість дитини, створюють умови для розвитку, реалізації природних
потенціалів. Особистість дитини є метою, а не засобом досягнення якоїсь
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мети, заданої ззовні. Вони мають своєю метою різнобічний, вільний і
творчий розвиток дитини):
1)технологія повного засвоєння знань(автори: Дж. Керрол, Б. Блум,
М.В. Кларін). Принцип: усі учні здатні повністю засвоїти необхідний
навчальний матеріал за раціональної організації навчального процесу;
2) технологія колективного навчання (автори: А.Г.Рівін, В. К.Дяченко).
Види: статичні пари («учитель» – «учень»), динамічні пари (четверо учнів
готують одне завдання, що має чотири частини), варіаційні пари
(взаємонавчання);
3) технологія різнорівневого навчання (автори: Дж. Керрол, Б. Блум,
З.І. Калмикова). Принципи: 1) визначальна талановитість, 2) почуття
вищості, 3) неминучість змін;
4) технологія модульного навчання (автори: П. Юцявічене, А. Фурман).
Модуль – цільовий функціональний вузол, у якому об’єднано навчальний
зміст і технологію оволодіння ним, навчання у властивому темпі дитини,
створення умов для індивідуального розвитку особистості;
 розвивальні (високий загальний розвиток особистості, знання самі по
собі ще не забезпечують розвиток, хоча і є його передумовою, провідна роль
теоретичних знань, усвідомлення дитиною процесу учіння, формування у
дітей не стільки знань, скільки способів розумових дій, допомога дитині
пізнати себе, самовизначитись і само реалізуватися, а не формувати раніше
задані властивості):
1)система розвивального навчання Л.В. Занкова.
2) технологія розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова.
3) технології розвивального навчання зі спрямованістю на розвиток
творчих якостей дитини.
4) технологія особистісно орієнтованого розвивального навчання.
5) технологія саморозвиваючого навчання.
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Похилюк О.М.,
к.філол.н., завідувач кафедри української філології Вінницького обласного
комунального гуманітарно-педагогічного коледжу,
Україна, м. Вінниця
ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ
Сьогодні в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій, коли високий рівень володіння сучасними пристроями
передавання, зберігання та обробки інформації є вимогою часу і
притаманний усім суб’єктам освітнього процесу, сучасна освіта не може
оминути використання можливостей освітніх мережевих ресурсів,
мультимедійних технічних засобів навчання, електронних підручників на
всіх освітніх рівнях. Саме в цьому й полягає універсальність перерахованих
вище інноваційних форм, методів і засобів навчання: вони можуть бути
застосовані в навчально-виховному процесі всіх навчальних закладів, від
дошкільного до вищого.
Як слушно зауважує О. Жосан, «електронні підручники мають свою
специфіку й посідають особливе місце в навчально-виховному процесі» [1,
с.11]. На думку дослідника, уважне вивчення всіх властивостей електронних
підручників дозволяє стверджувати, що на них поширюється переважна
більшість вимог, які висуваються до сучасної навчальної літератури на
паперовому носії.
Підручник, в тому числі й електронний, – явище поліфункціональне, що
забезпечує, як стверджує сучасна методика, «реалізацію інформаційних,
розвивальних, виховних, мотиваційних завдань» [2, с.11]. Практика свідчить,
що здобувачів освіти захоплює зміст підручника – цікаві, доступні, насичені
живими образами тексти; яскрава, емоційно виразна мова підручника; глибока
і послідовна логіка викладу; емоціогенний чинник дизайну навчальної книги.
Електронний навчальний підручник, окрім згаданих переваг, збагачений
формами подання інформації, урізноманітненням типів навчальних завдань.
Крім того, на відміну від традиційного паперового навчального засобу,
забезпечує миттєвий зворотний зв’язок, таким чином забезпечуючи широкі
можливості діалогу в навчальному процесі. Варто підкреслити можливість
індивідуалізації процесу засвоєння знань засобами електронних підручників, а
також розширення поля самостійності учнів, студентів. Застосування ігрових
технологій, які зазвичай включають у систему різноманітних форм роботи,
пропонованих електронними підручниками, активізує навчальну діяльність
суб’єктів освітнього процесі, а також посилює мотивацію їх навчальної
діяльності. На користь запровадження в Україні електронних підручників
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впливає їх незначна вага й невеликі розміри, що полегшить школярам,
особливо молодшого шкільного віку, доставку до школи усього необхідного
шкільного приладдя.
Визначення поняття «електронний підручник», як зауважує
П. Полянський, є настільки широким поняттям, що без конкретизації мало що
пояснює. Під електронними підручниками мають на увазі й електронні книги,
і структуровані й забезпечені посиланнями тексти, і документи різних типів,
починаючи від допоміжних файлів і закінчуючи електронними сторінками в
інтернеті, що містять навчальні матеріали. На думку П. Полянського,
електронний підручник – це «освітній продукт, який відрізняється від
традиційного підручника на друкованій основі тим, що переглянути його
можна за допомогою комп’ютера чи електронної книги; відповідає вимогам
Державного стандарту загальної середньої освіти і навчальним програмам» [4,
с.15]. Електронний підручник повинен, по-перше, розкривати предмет науки,
даючи опис, пояснення, передбачення і прогнозування явищ, фактів, процесів,
об’єктів, і, по-друге, розкривати сутність предмета вивчення, містити
методичний апарат для вчителя та учнів.
Як зазначає О. Жосан, електронні підручники узагальнено поділяють на
три типи:
1) відсканований паперовий підручник;
2) традиційний підручник з гіпертекстовими вставками;
3) спеціально розроблений електронний підручник [1, с.12].
Будь-який із перерахованих типів електронних посібників повинен бути
чітко структурований за розділами програми, містити практичний блок для
формування умінь і навичок на основі вивченого теоретичного матеріалу,
контрольні запитання та завдання, в тому числі й тестового характеру,
довідкові матеріали тощо.
На думку О. Жосан, маючи в своєму розпорядженні комп’ютер, можна
інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і
динамічним, сприяти формуванню вмінь працювати з інформацією, інших
дослідницьких умінь, розвивати комунікативні здібності [1, с.16]. Це має
забезпечити швидке й міцне опанування навчального матеріалу, розвинути
пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприяти активізації їх
пізнавальної діяльності.
О. Пищик зауважує, що електронні посібники зручно використовувати
в тих випадках, коли учень (студент) з якоїсь причини не встиг виконати
завдання під час уроку або якщо він пропустив тему через хворобу абощо [3,
с.6]. Учень може прийти в кабінет інформатики чи в інтернет-клуб після
уроків і доопрацювати матеріал. І навпаки, учні, які встигають за урок
виконати всі запропоновані завдання, можуть, не чекаючи решти,
переходити до наступного розділу теми або виконувати додаткові творчі
завдання з вивченої теми, мають змогу переглянути додаткові
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відеоматеріали, послухати дібрані авторами електронного підручника
аудіозаписи тощо. Таким чином, завдяки індивідуальному режиму роботи
кожний учень (студент) досягає позитивного результату, хоча й витрачає
різну кількість часу.
Як зазначають М. Чепіль та Н. Дудник, упровадження комп’ютерних
технологій у навчальний процес значно покращує якість та ефективність
навчання, підвищує активність учня, веде до перебудови освіти в бік
самостійних форм навчання, дає змогу інтенсифікувати і раціоналізувати
його [5, с.108].
Таким чином, на сучасному етапі розвитку освіти недостатньо
орієнтуватися лише на передавання та засвоєння набутого людством
досвіду. Важливо навчити учнів самостійно здобувати знання, творчо їх
переосмислювати, працювати з інформацією, аналізувати її і критично
оцінювати, бачити і розв’язувати проблеми, тобто сформувати інформаційну
культуру особистості. Реалізувати ці завдання можна засобами
використання роботи з електронними навчальними підручниками на уроках
та в позаурочний час.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗБОРУ Й ОБРОБКИ
СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Автономія загальноосвітніх навчальних закладів – один з напрямів, за
якими розпочинається реформування загальної середньої освіти. Реалізація
цього напряму можлива завдяки упровадженню децентралізації й ефективного
управління [1].
Сучасне управління (менеджмент) навчальним закладом ґрунтується на
запровадженні методик збирання необхідної інформації, її обробці й
об’єктивній інтерпретації. Тому для визначенні стратегії розвитку як всієї
системи загальної середньої освіти так і окремого навчального закладу, для
прийняття адекватних управлінських рішень і підходів до управління
необхідна осучаснена система отримання вірогідної інформації про
різноманітні аспекти її функціонування.
Система збирання статистичної інформації в сегменті загальної середньої
освіти України базується на методиках ще минулого століття, що ускладнює її
адаптацію до вимог сучасного розвитку інформаційних технологій і запитів
суспільства, оскільки статистичні дані агрегуються на рівні областей і всієї
України. Тому за наказом Міністерства освіти і науки України (МОН
України) (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 р. №1054
«Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної
системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»
«Державна
інформаційна
система
освіти»
(Режим
доступу:
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-08/6156/nmo-1054-1.pdf) (ДІСО)
було започатковано з 2016/2017 навчального року заповнення
загальноосвітніми навчальними закладами і районними/об’єднаних
територіальних громад (ОТГ) відділами освіти форм галузевої статистичної
звітності на сайті ДІСО (Режим доступу: http://diso.gov.ua/). Упровадження
електронного збору інформації дозволило агрегувати дані як на рівні України
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й областей, так і на рівні районів і ОТГ. Дані, отримані в ДІСО покладені в
основу створеного нами переліку національних освітніх індикаторів,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня
2016 року №1116 «Про затвердження і введення в дію переліку
національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної
середньої освіти та методології їх обрахунку» (Режим доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6223-).
Перелік, розроблених освітніх індикаторів охоплює всі аспекти
діяльності загальноосвітнього навчального закладу. При його розробці
аналізувалася статистична інформація, яка збирається МОН України і
Державною службою статистики в галузі загальної середньої освіти.
Паралельно враховувалася тематика освітніх статистичних звітів, які щорічно
оприлюднює Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Таке узгодження напрямів і, власне, частини індикаторів дозволить
аналізувати стан загальної середньої освіти в середині держави, а також
порівнювати за аналогічними індикаторами з іншими країнами-членами ОЕСР.
Наразі відбувається візуалізація освітніх індикаторів. Для цього в ДІСО
розраховується кожний індикатор на основі даних, зібраних в системі (Режим
доступу: http://iea.gov.ua/indicators/). Візуалізація освітніх індикаторів дозволила
оперативно
оприлюднити
інформацію
про
стан
функціонування
загальноосвітніх навчальних закладів у поточному навчальному році.
Індикатори в ДІСО подано у вигляді діаграм і таблиць, які при копіюванні
вставляються в Eсxel. Це переводить їх у відкриті дані й створює можливості, за
потреби, обробляти їх. На діаграмах і в таблицях висвітлено інформацію про
загальноосвітні навчальні заклади на рівні України, областей, районів, ОТГ.
Електронне заповнення форм статистичної звітності дозволило
прискорити процес збору й обробки статистичної інформації, уникнути при
цьому впливу суб’єктивних факторів на цю інформацію. Візуалізовані освітні
індикатори в Державній інформаційній системі освіти дозволяють органам
управління освітою різних рівнів аналізувати стан функціонування шкіл у
своїй територіальній одиниці; порівнювати за різними показниками школи з
інших областей, районів, ОТГ. Крім того, володіючи інформацією про стан
освіти в певній територіальній одиниці, її керівництво може оперативно
реагувати на виявлені недоліки й проблеми та свідомо приймати управлінські
рішення щодо підвищення якості надання освітніх послуг.
Література
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ЛІТНІ МОВНІ ТАБОРИ ЯК ОДИН З ІНОВАЦІЙНИХ
ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ
ШКОЛЯРІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
Вже давно стало зрозумілим, що найбільших успіхів у будь-якій сфері
діяльності досягають ті держави, котрі мають високий інтелектуальний та
творчий потенціал нації. Тому необхідно зосередити всі зусилля на
формуванні і навчанні конкурентно-спроможного, високоосвіченого
українця. Іноземна мова в сучасному суспільстві виступає, по-перше, як
засіб пізнання світу, залучення до цінностей, створених іншими народами, а
по-друге, це шлях до відкриття унікальності і своєрідності власної
культурної самобутності. Саме тому враховуючи роль англійської мови як
мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для
розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних,
освітніх і культурних можливостей, забезпечення інтеграції України до
європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору,
володіння англійською та іншими іноземними мовами має розглядатися не
як бажаний, а як обов’язковий елемент загальної культури сучасної молодої
людини.
У законі України «Про освіту» йдеться про позаурочну діяльність учнів
як невід’ємну частину системи освіти. Основною формою позаурочної
діяльності є організовані й цілеспрямовані заняття, які проводяться у
вільний від навчального процесу час для розширення знань, умінь і навичок,
розвитку самостійності, індивідуальних здібностей і нахилів учнів. Одним із
нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мовам та
здійснення позакласної роботи є створення літніх таборів з вивчення
іноземних мов. Саме така мовна школа «Happy English», девізом якої стало
«Learn, Play and Grow Together», згідно з ініціативою Міністерства освіти і
науки України з організації літніх мовних таборів, з червня 2015 року
працює при дитячому таборі з денним перебуванням СШ № 7 міста
Рубіжного Луганської обл. «Школа гарних манер».
Справа в тому, що педагогічний колектив Рубіжанської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №7 художньо-музичного профілю протягом останніх
років проводив дослідницько-експериментальну роботу з розробки та
опробування моделі навчально-виховного процесу, який забезпечував би
створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості учня
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засобами впровадження інноваційних технологій навчання й виховання з
метою формування естетичної культури особистості учнів. Одним з
проектів, який був успішно реалізований в ході цієї роботи, була «Школа
гарних манер», що працювала при пришкільному літньому дитячому таборі
«Сонечко», в якій дітям пропонувалося познайомитися з такими видами
діяльності, як акторська майстерність, основи живопису, хореографія,
основи моделювання одягу, візаж, флористика, дефіле. Також в освітній
блок проекту були включені заняття з етикету та англійської мови.
Ось чому нас особливо зацікавила ініціатива Міністерства освіти і
науки з організації літніх мовних таборів. Ми були впевнені, що робота
мовної школи надасть нам змогу досягти нового рівня якості
функціонування нашого пришкільного дитячого табору і не помилилися. Ми
позиціонуємо мовну школу «Happy English», як культурно-освітній проект, з
урахуванням специфіки спеціалізованої школи і орієнтований на дітей
молодшого шкільного віку.
Навчальний курс мовної школи націлений на продовження створення в
учнів молодшого шкільного віку бази знань з англійської мови і розвиток
всіх мовних и мовленнєвих навичок відповідно до вікових особливостей
учнів, з метою вчити їх адаптуватися і діяти в сучасному світі через
англомовну комунікацію. До тематики занять мовної школи нами включено
такі прості, але значущі теми як «Світ навколо нас», « Моя родина», «Мої
інтереси», «Друзі наші менші», «Шкільний світ», «В світі професій» та інші.
Такий зміст курсу, на наш погляд, дає нам можливість розвивати основи
комунікативної культури молодших школярів, вчити їх самостійно
вирішувати
особистісно-значущі комунікативні задачі,
адекватно
використовуючи наявні мовні засоби і мовний етикет.
Готуючись до роботи у таборі, викладачі розробили ряд завдань, вправ,
кейсів, розважальних заходів, озброїлися аудіо і відео матеріалами. Ми
широко використовуємо в своїй роботі сучасні інноваційні підходи до
викладання англійської мови, комунікативні та інтерактивні методики, але
перш за все зробили ставку на мультимедійні технології, бо саме
мультимедійні засоби навчання якраз і надають нам змогу компенсувати
відсутність мовного середовища, повним зануренням в яке в ідеалі має бути
будь-яка форма вивчення англійської мови. Ми підібрали цікаві фрагменти з
відео курсів «Англійська для дітей» та інших, завдяки чому нам вдалося
підвищити якість презентації матеріалу та ефективність його засвоєння
дітьми.
Вдалою знахідкою, яку ми зустріли в методичній літературі, а потім
реалізували в своїй роботі, було не розподіляли наших учнів на групи за
рівнем володіння мовою, таким чином щоб в одній групі (12-14 учнів) були
б і першокласники і учні третього і четвертого класів. Це ми робимо
свідомо, щоб наблизити дітей до умов реального спілкування та дозволити
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їм відчути свої сильні та слабкі сторони. Таким чином нам вдається
зруйнувати звичні штучні умови, де всі учні мають приблизно однаковий
рівень володіння мовою (в рамках певного класу) і надати дітям змогу брати
участь у всіх видах роботи в конкурентному мовному середовищі, що
сприяє підвищенню їхньої мотивації щодо покращення свого рівня
володіння мовою.
В цілому мовна школа працює як масштабний проект, який, у свою
чергу, складається із міні-проектів («My Family Tree», «My Pet», «My
Favorite Toy» та інші), в ході реалізації яких передбачається використання
різних лінгвістичних та рухливих ігор, рольових ситуацій, конкурсів,
загадок, прислів’їв, скоромовок, віршів, пісень, влаштування виставок
малюнків, віртуальних екскурсій, то що. Базовою ідеєю нашої роботи є
широке використання ігрових технологій, які надають нам можливість
виправдати насправді «необґрунтовані» для дитини молодшого шкільного
віку вимоги спілкуватися з партнерами на англійській мові, знайти способи і
показати значущість англійських фраз, побудованих за найпростішими
моделями; зробити емоційно привабливим повторення одних і тих же
мовних моделей і стандартних діалогів. А оскільки в нашому мовному
таборі зазвичай перебувають декілька старшокласників, ми створюємо з них
лінгвістичну бригаду “Smart English”. Завданням цієї бригади є на кожному
занятті мовної школи давати маленькі експрес-уроки з англійського етикету
молодшим учням, які ми об’єднали до циклу «A Minute of Good Manners».
Таким чином, ми вважаємо, нам вдалося не лише зробити певні кроки
що до реалізації анонсованої Міністерством освіти і науки мети проекту –
підвищення рівня володіння англійською мовою серед учнів усіх шкіл
країни, зацікавленості дітей, започаткування моди на вивчення іноземних
мов в Україні, але і продовжити роботу з формування естетичної культури
особистості наших учнів, тобто спроможності і вміння емоційно сприймати і
оцінювати явища життя, перетворювати навколишній світ за законами
красоти, а також глибше усвідомити ідею, що вивчення іноземної мови дає
широкі можливості щодо естетичного виховання і формування естетичної
особистості учня в рамках цінностноорієнтованної освіти, метою якої є
виховання цілісної людини культури, яка має взаємозалежні природну,
соціальну і культурну сутності.
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розвитку
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післядипломної педагогічної освіти,
Україна, м. Словʼянськ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ
ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Сучасна освіта етапу інформатизації і глобальної масової комунікації
характеризується процесом активного використання інформаційних та
комунікаційних технологій (ІКТ), які забезпечують доступ до глобальних
ресурсів. Нині дуже актуальним є питання формування інформаційнокомунікативної компетентності викладача, як складової професійної
компетентності.
Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі формування
комунікативної компетентності присвячені дослідження вчених: І. Зязюна,
І. Ісаєва, О. Ломакіна, В. Нестерова, І. Підласого, В. Сластьоніна, В. Ягупова
та ін. Формування інформаційної компетентності, визначення цього поняття
вченими на сучасному етапі розвитку педагогіки дається неоднозначно
(В. Акуленко, В. Биков, М. Дзугоєва, О. Зайцева, А. Семенов, О. Спірін,
Н. Таїрова, О. Толстих та ін.).
Коли ми говоримо про реалізацію розвиваючого потенціалу
інформаційно-комунікаційних технологій у системі підвищення кваліфікації
вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, то розуміємо, що з позицій
системного підвищення кваліфікації професіоналізм учителя доцільно, на
нашу думку, розглядати як синтез компетенцій, що включає предметнометодичну, психолого-педагогічну й ІКТ-складові. Формуванню ІКТкомпетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін останнім часом
приділяється значна увага. Аналіз наукових досліджень дозволяє зробити
висновок про багатоваріантність визначень структури ІКТ-компетентності
вчителів. Ми поділяємо думку А. Єлізарова, який під ІКТ-компетентністю
розуміє сукупність знань, умінь і досвіду діяльності, причому саме наявність
такого досвіду є визначальним по відношенню до виконання професійних
функцій [1]. Ми будемо розуміти під ІКТ-компетентністю вчителяпредметника особистісну якість педагога, яка виявляється в його готовності і
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здатності самостійно використовувати інформаційно-комунікаційні технології
у своїй предметній діяльності. Вважаємо, що реалізація розвиваючого
потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій у системі підвищення
кваліфікації вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін буде забезпечена,
якщо: визначено організаційно-педагогічні та дидактичні умови реалізації
розвиваючого
потенціалу
інформаційно-комунікаційних
технологій;
забезпечено поетапний розвиток ІКТ-компетентності вчителя-предметника;
виявлено критерії і показники ефективності використання ІКТ у системі
підвищення кваліфікації вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін.
Проведений нами аналіз та практика роботи в системі післядипломної
освіти свідчить, що педагоги не дуже активно використовують ІКТ на
уроках, і це обумовлено цілою низкою об’єктивних причин: не всі вчителі
психологічно готові до використання ІКТ в освітньому процесі; недостатня
кількість електронних засобів, здатних адекватно вирішувати педагогічні
завдання вчителя при вивченні конкретної теми; відсутність чітких
методичних рекомендацій із використання наявних на вітчизняному ринку
електронних засобів навчання; низький рівень володіння програмними
засобами для створення власних електронних засобів навчання (презентацій,
електронних підручників, тренажерів і т. ін); ліміт часу у вчителя для
створення власного електронного дидактичного матеріалу, а також для
вивчення, розробки і впровадження нових комп’ютерних методик навчання.
Однак, однією з основних причин, яка не дає можливості вчителямпредметникам ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні
технології у професійно-педагогічній діяльності, є недостатній рівень їхньої
підготовленості до використання цих технологій. Управління процесом
формування умінь щодо використання ІКТ у професійній діяльності вчителя
в системі післядипломної освіти, на нашу думку, полягає в управлінні
зовнішніми детермінантами – визначення відповідного змісту, розподіл його
в часі, відбір методів навчання в процесі пізнавальної діяльності, організація
процесу навчання відповідно до поставлених завдань, визначення
раціональних термінів поетапної обробки складових умінь, які формуються.
Ми дотримуємося моделі, створеної Л. Макаренко на основі системнодіяльнісного підходу [2].
Висновок.
Із
метою
реалізації
інформаційно-комунікативної
компетентності педагога в системі післядипломної освіти необхідна
організація безперервної інформаційної підготовки, яка сприяє: збагаченню
знаннями, вміннями з галузі ІКТ та інформатики; розвитку комунікативних,
інтелектуальних здібностей; здійсненню інтерактивного діалогу в єдиному
інформаційному просторі.
Вирішення цього завдання залишається актуальним для системи
післядипломної освіти України. Таким чином, упровадження і використання
інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя людини,
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суспільства, економіки, держави, в тому числі і в післядипломній освіті,
враховуючи світові тенденції, необхідно для того, щоб Україна займала
гідне місце серед країн світу.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
У суспільстві в процесі соціального життя утворюється система
взаємодій особистостей. За тверджень Г.Андрєєвої, взаємодія як організація
спільної діяльності людей сприяє розкриттю смислу їх конкретних дій [1].
Інтерактивний аспект спілкування полягає в обміні не тільки знаннями,
ідеями, а й діями, які допомагають партнерам здійснювати спільну діяльність.
Взаємодія фіксує обмін інформацією, організацію спільних дій, тобто
комунікація організовується у процесі спільної діяльності, з її приводу.
Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі формування
комунікативної компетентності присвячені дослідження вчених: І. Зязюна,
І.Ісаєва, О.Ломакіна, В.Нестерова, І.Підласого, В.Сластьоніна, В.Ягупова та ін.
У навчанні вчителя, підвищенні його кваліфікації в системі
післядипломної педагогічної освіти є ряд труднощів, в тому числі і
психологічної властивості.
Розглянемо деякі з них. Нерідко труднощі виявляються в
міжособистісному спілкуванні викладачів зі слухачами (на курсах підвищення
кваліфікації вчителів). Наші спостереження показують, що ця проблема
породжується неоднозначністю і деякою вразливістю позиційної взаємодії
лектора і слухачів. Роль учня, настільки незвична для шкільного вчителя, при
деяких умовах (якщо викладач жорстко дотримується рольової поведінки в
роботі зі слухачами – «я – вчитель, ви – учні» і т. ін.) може викликати
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рольовий дисонанс і навіть конфлікт. В результаті – психологічний бар'єр по
відношенню до лектора. Крім того, монологічна форма викладу матеріалу,
позиція викладача «над» (слухачами), позиція «всезнаючого» знижує
ефективність навчання дорослих. Вчителі, особливо з великим досвідом
роботи, мають достатній обсяг професійних знань, усталених уявлень, в тому
числі і про розглянутих на лекціях проблемах. Тому пропоновані знання,
якщо їм суперечить, може бути відкинуто або забуто. Потрібно доказовість і
переконливість у викладі навчальної інформації. І, без сумніву, необхідний
міжособистісний контакт, сприятлива психологічна атмосфера взаємодії, яка
виникає тільки в діалозі, при позиції лектора «поруч», коли партнери по
спілкуванню відчувають себе як рівноправні суб'єкти взаємодії.
У дослідженні ми спробували з'ясувати особливості сприйняття і
розуміння особистості викладача слухачами (що працюють вчителями) в
умовах їх курсової перепідготовки, а також оцінити значення емоційноціннісного підтексту навчання дорослих. Дослідження проводилося на
курсах підвищення кваліфікації в Донецькому обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти.
Таким чином, проведене нами дослідження виявило суперечність між
інтелектуальним і емоційним компонентами у сприйнятті і розумінні
особистості викладача дорослими, що навчаються. Для зняття цього
протиріччя і підвищення якості викладання важливо враховувати соціальні
очікування слухачів, а також психологічні вимоги до професійного
спілкування викладача в системі підвищення кваліфікації вчителів.
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інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради,
Україна, м. Запоріжжя
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
РАДНИКІВ З ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
Поява великої кількості професій в умовах сучасного динамічного
розвитку ринкової економіки, швидка зміна світу професій зумовила потребу
в спеціалістах, які допоможуть молоді зорієнтуватись у складних умовах
ринку, зробити правильний вибір професії, навчитися, працевлаштуватися з
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огляду на особистісні якості та потреби ринку праці. Саме тому
профорієнтаційна діяльність, а особливо професія консультанта (радника) з
професійної орієнтації набуває дійсно великого значення.
Слід відмітити значні здобутки авторитетних вчених щодо розробки
методологічних, теоретичних і практичних засад профорієнтаційної роботи
та психодіагностики, професійного розвитку, професійного самовизначення,
психології праці. Ці проблеми розглядались у дослідженнях І. Беха,
Є. Павлютенкова, Б. Федоришина, А. Деркача, Е. Зеєра, В. Зінченка,
Є. Климова, А. Маркової, М. Пряжникова, А. Реана, В. Рибалки, В. Толочек та
ін. Останнім часом в Україні з’явилися нові психологічні, педагогічні та
соціологічні дослідження з проблем професійного самовизначення
особистості (О. Вітковська, Ж. Вірна), організаційно-педагогічних умов
підготовки старшокласників до вибору професії (В. Романчук), управління
професійною орієнтацією (Н. Тюхтенко) та ін. Досвід зарубіжних країн щодо
професійної орієнтації вивчали С. Гриншпун (Англія), Г. Дмитрієв (США),
М. Кузів (Німеччина), О. Павлова (Франція), С. Павлюк (Німеччина),
О. Приступа (Німеччина), Л. Сундукова (Англія) та ін.
Аналіз наукової літератури показав, що недостатньо розробленою є
проблема підготовки кадрів до здійснення профорієнтаційної діяльності в
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, формування
та розвитку їх професійної компетентності. Вивчення вітчизняного досвіду
підготовки фахівців з професійної орієнтації свідчить, що професійнокваліфікаційна підготовка та її зміст не повною мірою відповідає сучасним
потребам. Ця невідповідність створює низку суперечностей між науковометодичним обґрунтуванням, рівнем підготовки фахівців цього профілю та
її міжнародними стандартами; теоретичною підготовкою та сучасними
вимогами щодо гнучкого застосовування знань на практиці, а тому
реальною неготовністю до діяльності. З огляду на те, що зростає кількість
Європейських країн, які мають певні досягнення у використанні
профорієнтації як важливого чинника підвищення ефективності підготовки
кваліфікованих фахівців, забезпечення стабільного розвитку ринкових
соціально-економічних відносин, соціалізації кожної особистості,
актуальною стає проблема розбудови національної системи профорієнтації
на європейському рівні. Врахування новітніх зарубіжних досягнень щодо
підготовки консультантів (радників) з профорієнтації дозволить адаптувати
вітчизняну підготовку фахівців цього профілю до міжнародного рівня,
збагатити її зміст, удосконалити форми та методи навчального процесу,
наблизитися до єдиного загальноєвропейського ринку праці та визнання
освітніх кваліфікацій. Саме тому великого значення набуває вивчення
зарубіжного досвіду в цій сфері. Разом з тим впровадження міжнародних
стандартів буде ефективним лише за умови врахування й збереження
національного досвіду, вітчизняних здобутків у галузі реформування
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професійної освіти, профорієнтаційної роботи. Значними є досягнення
Німеччини у розвитку дуальної професійної підготовки не лише з
робітничих професій, але й діяльнісно орієнтованого навчання фахівців з
профорієнтації на вищому освітньому рівні. Сучасна підготовка
консультантів з професійної орієнтації в Німеччині орієнтується на
Європейські моделі підготовки фахівців цього профілю, є спеціалізованою і
передбачає одночасну теоретичну підготовку у ВНЗ та практичну в освітніх
закладах різного типу. Кандидат на посаду консультанта з професійної
орієнтації повинен здобути професійну освіту з правом вступу до вищого
навчального закладу, мати досвід роботи з набутої робітничої спеціальності.
Навчання у вищому спеціалізованому закладі має таку структуру: базова,
основна підготовка та наскрізна практика. Істотною особливістю підготовки
консультантів є предметний підхід до побудови моделі змісту навчання, яка
передбачає оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками, що
формують професійну компетентність консультанта з профорієнтації, зокрема
його спроможність працювати з різними віковими категоріями, різними
соціальними верствами населення. Зміст освіти консультантів з
профорієнтації спрямований на формування професіонала, фахівця, який має
високий рівень теоретичної підготовки, а також глибокі практичні вміння та
навички. Навчальними планами основної підготовки передбачено вивчення
психології, педагогіки, соціології, економічних і правових наук, прикладних
наук про професію, особливостей консультування й посередництва, права
соціального забезпечення та предметів за вибором.
Теоретичне та практичне навчання радників з профорієнтації у Німеччині
є збалансованим, однак пріоритетне місце відведено практиці. Характерною
ознакою їх підготовки є наявність проміжних навчальних заходів і навчальних
закладів (управлінських шкіл), які виконують функції тренувальних
майданчиків та є підготовчою базою для самостійної роботи [1, с.302].
У Великобританії служби профорієнтації добре розвинені як у
освітніх закладах, так і окремих агентствах, які належать до системи
регулювання ринку праці. Особливість профорієнтаційної діяльності у
країні пов’язана з розподілом основних акцентів на: освітню орієнтацію
(вибір продовження освіти та його спрямування), на орієнтування в сфері
професійної трудової діяльності), орієнтування на сферу соціального та
особистісного розвитку [6, р.79]. Система профорієнтації намагається
врівноважити такі напрями – допомога у виборі професійного шляху та
подальший розвиток особистості.
У сфері профорієнтації єдиною офіційно визнаною кваліфікацією в
країні є диплом професійного радника, який видається після проходження
річної програми з відривом від виробництва особам, які закінчили
університет або прослухали еквівалентний курс та мають значний
практичний досвід роботи з профорієнтації. В країні налічується більше
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десяти центрів, що проводять таку підготовку. Шкільні профорієнтатори та
вчителі-профконсультанти мають різну підготовку за фахом. Деякі
проходять підготовку початкового характеру, фактично ознайомлювальну
на недовготривалих курсах, а деякі – кваліфікацію після проходження
повного курсу і отримують диплом професійного радника. Програму
професійної підготовки спеціалістів з профорієнтації зазвичай складають:
• загальні основи психології, соціології, економіки, характеристика
системи освіти;
• теорія профорієнтації, психологія консультування, теоретичні концепції
вибору професії;
• тактика профорієнтаційної роботи, навички проведення інтерв’ю, аналіз
робочого місця, методика проведення індивідуальних та групових
консультацій, методи обробки експериментальних даних;
• практичні заняття: інтерв’ю, процедура з найму в агентствах
працевлаштування, проведення рольових ігор, тренінгів, робота з
документацією та ін.
Загалом напрацьовуються навички професійного саморозвитку, а не
простого вивчення визначеного набору практичних прийомів у сфері
профорієнтації [5, р.67].
На сучасному етапі в країнах Європейського Союзу існують такі підходи
до підготовки висококваліфікованих фахівців з профорієнтації:
• відокремлений статус незалежної професії «Професійний консультант»;
• 3–4-річне навчання, вища спеціалізована освіта (диплом бакалавра);
• спеціалізоване навчання в межах будь-якого курсу в університеті,
наприклад, психологія, педагогіка, соціологія;
• 1–2-річне післядипломне навчання з отриманням диплома магістра або
магістра гуманітарних наук;
• внутрішні програми служб профконсультування з підготовки
профконсультантів;
• формалізовані короткотермінові курси
при
консультативних
інституціях або в тісно пов’язаних із ними спеціальних закладах освіти без
визнання кваліфікації;
• програми державної підтримки та фінансування профорієнтаційної
діяльності та підготовки радників з профорієнтації.
На відміну від Європейського досвіду в Україні профорієнтаційна
діяльність не визначається як напрям підготовки або спеціалізації.
Професійний консультант, який здійснює профорієнтаційну діяльність, може
мати педагогічну, психологічну або соціологічну освіту, що не відповідає
повною мірою завданням професійної орієнтації. Порівняльний аналіз
підготовленості вітчизняних та європейських фахівців у галузі
профорієнтаційної діяльності свідчить про можливість і доцільність
використання європейського досвіду в Україні.
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Демократизація освіти: теорія, програми, проекти,
тренінги
Запорожець А.А.,
директор КЗ «Середня загальноосвітня школа №12» Кам’янської міської
ради, викладач англійської мови вищої категорії, вчитель - методист,
Україна, м. Кам’янське
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ E–TWINNING ЯК ІНСТРУМЕНТ
РОЗШИРЕННЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ
Міжнародна програма Erasmus + (2014-2020) є продуктом інтеграції всіх
раніше існуючих програм в галузі освіти, професійної підготовки та
соціальної адаптації молоді. На базі цієї програми виникло багато
інноваційних проектів (Lifelong Learning, Youth in Action, Erasmus Mundus,
ALFA, Tempus, Edulink, Sport preparatory actions). Та метою даної статті є
розгляд проблеми впровадження проекту e-Twinning як бази для успішної
реалізації європейського вектору розвитку України та формування
демократичного соціуму. Це питання ще не має ретельного висвітлення у
наукових працях, але фрагментарні спроби узагальнити інформацію за
темою можна знайти в роботах П. Скотта[3], В. Огнев’юка [2],
М. Смолінського [6]. За словами Романенко М.І., в рамках парадигмальної
революції епохи інформаційного суспільства відбувається перетворення
сфери освіти на основну форму життєдіяльності людини та повна
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переорієнтація освітньої діяльності на забезпечення умов для саморозвитку
особистості, гармонізацію та демократизацію відносин у суспільстві [3,
с.153]. В цьому контексті актуальною стає проблема впровадження
найдосконаліших методик, програм, проектів, які б забезпечували
поширення національних культур, сприяли розглядові нових тенденцій та
стратегій розвитку суспільства.
Треба зазначити, що попередній досвід, на якому ґрунтувалося
впровадження демократичних освітніх моделей, на даному етапі втрачає
свою актуальність. В зв’язку зі стрімким розвитком інформаційнокомунікаційної бази розширюється спектр ефективного впровадження
міжнародних практик, орієнтованих на тенденцію глобалізації суспільства.
Наприклад, програма Erasmus+ сприяє досягненню:
(a) мети стратегії Європа-2020;
(b) цілі стратегічних рамок для європейської співпраці в галузі освіти і
професійної підготовки («ET 2020»);
(c) сталому розвитку країн-партнерів в галузі вищої та середньої освіти;
(d) загальних цілей оновленої рамки європейського співробітництва у
молодіжній сфері (2010-2018);
(e) меті розвитку європейського виміру в культурі та спорті;
(f) просуванню європейських цінностей відповідно до статті 2 Договору
про Європейський Союз.
На індивідуальному щаблі програма Erasmus+ дозволяє суттєво
(ефективність****) підвищити рівень ключових компетенцій і навичок
студентів, з особливим урахуванням значимості цих навичок для ринку
праці і їх внеску в згуртованість суспільства. Передбачений ефект в країнахпартнерах ЄС – поліпшення викладання та вивчення іноземних мов, що в
свою чергу сприятиме міжкультурній обізнаності та мобільності молоді .
На інституціональному рівні дієвим інструментом для покращення якості
демократичних інновацій стає впровадження неформальних та
інформальних методик. Результативність модернізації системи освіти
передбачається за рахунок розширення співробітництва в сфері політики,
визнання інструментів передових практик (ефективність*****).
На національному рівні програма дозволяє максимально нівелювати
транскордонні загрози, а також всі види нетерпимості і дискримінації,
сприяє волонтерській діяльності в сфері соціальної інклюзії, посилює
міжнародний аспект діяльності молодіжних організацій в якості допоміжних
структур для комплементарності співробітництва між Євросоюзом і
зацікавленими країнами-партнерами (ефективність****) [Див.3, с.7-8].
Реалізація e-Twinning здійснюється Європейською Комісією, PSA
(Партнерським агентством) в Україні та країнами-учасницями. Якщо
узагальнити всі аспекти викладання і навчання за проектом, стає очевидним,
що його цілі і принципи пов’язані з:
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– володінням знаннями про демократію в освітньому закладі;
– розглядом школи як мікроспільноти, яка повністю транслює себе як
відображення і осередок суспільства;
– розвитком критичного мислення учнів.
Діти набувають активний досвід взаємодії з учнями інших
соціокультуних середовищ. Вони вчаться збалансовувати свої інтереси з
інтересами інших людей, поважати цінності громадян країн Європи,
проводити порівняльний аналіз та висловлювати судження з приводу
власних дій та дій партнерів по спілкуванню.
Під час проектної діяльності розвиваються вміння учнів визначати
пріоритети, формулювати цілі, передбачати наслідки колективних та
індивідуальних рішень, беручи відповідальність при виникненні дилем;
визнавати права інших, вистроювати стратегію ведення діалогу з
представниками іншомовного соціуму, усвідомлювати ризики полілогу;
користуватись наданим вчителями інструментарієм для ведення дебатів та
обґрунтування своєї думки. Тобто ключові компетентності кожного учня
набувають ціннісно-орієнтованого характеру. «Почуття власної гідності і
цінність взаємоповаги набуваються у школі через процес соціалізації» [1,
с.10].
В процесі колективної роботи діти отримують усвідомлення того, що,
роблячи свій вибір, вони формують не тільки своє життя, а й життя тих, хто
поряд, впливаючи на ідентичність суспільства в цілому.
Як члени динамічних плюралістичних суспільств учні постійно
стикаються з викликами, які ці суспільства пропонують: екологічна криза,
перерозподіл влади, виснаження економіки, гендерна нерівність, скорочення
чисельності населення тощо.
Метою проекту e-Twinning стає спроба досягти спільного позитивного
результату як продукту діяльності. Але водночас не треба забувати, що саме
цей результат завжди буде неповним, відкритим для подальшого
обговорення і вдосконалення.
Набуті в ході виконання проекту компетентності та навички
допомагають дитині реалізувати свої права як особистості і громадянина.
Вчителі ж як фесилітатори ставлять завдання, забезпечують умови для
здобуття навичок учнями, готують рольові моделі та ситуації в створеному
освітньому середовищі, пропонують механізми функціонування проекту,
надають інструкції, заохочують учнів, контролюють етапи виконання. До
того ж викладачі мають нагоду завести контакти з вчителями інших країн
Європи. E-Twinning Plus стає для них майданчиком для спілкування та
обміну досвідом, корисною інформацією й методиками навчання.
Підтримуючи ініціативи учнів, вчителі одночасно активно реагують на
пропозиції, коригуючи «дорожню карту» проекту. Інтерактивне спілкування
відбувається через дію і задля дії. Одночасно реалізуються принципи рівних
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можливостей, недискримінації, взаємного визнання, права на свободу
висловлювання та т.ін.
В проекті приймають участь діти різні за віком, статтю, етнічним
походженням, віросповіданням, соціальним класом, рівнем досвіду, інтелекту
тощо. Чим складніше завдання проекту, тим сильніше здатність учнів
прийняти в ньому участь залежить від рівня компетентностей кожного
окремого члена групи та колективу загалом. Серед найбільш значущих
можна виділити такі компетентності, як: вільне володіння іноземною та
рідною мовами, інформаційно – комунікаційна, науково – технічна, культурна
обізнаність та розуміння специфіки різних культур, вміння вчитись і
отримувати від цього задоволення. Участь в проектних завданнях дозволяє
тренувати навички командоутворення, критичного мислення, ініціативності,
підприємництва, лідерства.
Інтерактивні процеси навчання передбачають наявність можливостей:
програмне обладнання, роздаткові матеріали, відповідна кількість технічної
підтримки, розроблені дослідницькі завдання та інструктивні рекомендації,
додатковий час, підтримка батьків в пошуку шляхів реалізації проекту та т.
ін. Ці чинники можуть суттєво вплинути на якість кінцевого результату.
Таким чином, проект е-Twinning (e-Twinning Plus) сприяє розширенню
сфери освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до
навчання та ступінь відкритості до Європи. Він дозволяє впроваджувати
модель школи досвідного навчання та інтегроване розвивальне освітнє
середовище на засадах демократизації освіти, що, в свою чергу, формує
ціннісні орієнтири та стійкі моделі поведінки соціально відповідальної
особистості громадянського суспільства.
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ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ
ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Остання економічна глобальна криза показала, що фізичний і фінансовий
капітал, на якому будувалося управління соціально-економічним розвитком і
функціонуванням держав, себе практично повністю вичерпав. У світ в останні
25 років стрімко увірвався капітал людський. Стало очевидно, що спроба не
враховувати людські ресурси Землі та їх якість не призведе ні до чого
доброго. Це стало очевидною та актуальною проблемою і це зрозуміли всі
розвинені країни світу. Уже присуджені сім Нобелівських премій з економіки,
які більш-менш безпосередньо пов’язані з розробкою теорії і практики
людського капіталу. Як приклад, – національний освітній проект США
з 1 січня 2007 року по 31 грудня 2011 року називався «Людський капітал». І
справа не просто у назві, а в тому, що провідна економіка світу серйозно
перебудовує багато аспектів життєдіяльності на формування і розвиток
людського капіталу своїх громадян. Опір руйнівній стихії світової соціальноекономічної кризи, що надвигається, підштовхує наукове мислення на шлях
глобального осмислення ролі людських ресурсів – їх кількості та якості – у
збереженні і розвитку земної цивілізації. І тут доводиться повернутися до
характеристики Людини яка історично розвивається: до філогенезу,
онтогенезу та її культурної еволюції [1-5]. У цьому історично-еволюційнному
процесі об'єктом нашої уваги постає культура, освітньо-культурна ситуація,
зокрема, у якій живе та розвивається особистість, – предметом – її
психологічна культура. Вивчення феномену психологічної культури
особистості вимагає логіко-психологічного аналізу таких категорій як:
культура, загальна культура, духовна культура, цінності, пізнання, розвиток.
Метою нашої роботи є висвітлення понять, які на наш погляд є
найсуттєвішими для розкриття змісту, структури і функції психологічної
культури особистості як психологічної категорії: культура, освітнє
середовище, психологічна культура.
Аналіз
філософських
досліджень
дозволяє
говорити
про
міждисциплінарний характер у вивченні феномена культури в цілому і
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психологічної культури як її загальної частини, зокрема. У найзагальнішому
вигляді культура розуміється як сукупність матеріальних і духовних
цінностей, створених у розвитку людства у ході його історії. Матеріальну
культуру повязують з поняттям «цивілізація», духовну – з загальнолюдськими
цінностями, з ідеями, уявленнями, емоціями. Тільки позитивною взаємодією
матеріальної і духовної культури, гармонією «матеріального» і «духовного»
характеризують певний рівень розвитку суспільства [6]. Психологія як наука і
як практика є істотним компонентом цієї культури. Психологічна культура –
це продукт соціалізації, освіти, виховання і самовиховання. Закономірності її
становлення мало вивчені, хоча передбачається, що одним із завдань школи є
формування загальної культури і, отже, імпліцитно – її внутрішньої складової,
т. т. психологічної культури, що в певній мірі відображено в існуючих
державних освітніх стандартах [3,5,6]. У світлі нової стратегії модернізації
освіти завдання формування функціональних життєвих компетенцій і їх
основи, психологічної компетенції, у підростаючого покоління стають ще
більш актуальними. Психологічна культура особистості – істотна частина
загальної культури людини. По суті вона є її основою, так як передбачає
розвиток психологічних феноменів, які пов'язані зі свідомістю, з
інтелектуальною, емоційною та вольовою психічною діяльністю. Це мова,
знання, майстерність, рівень інтелектуального, морального і естетичного
розвитку, творчість, емоції, відносини, способи і форми спілкування людей,
світогляд. Ці феномени складають базу для освоєння культурних цінностей.
Без цієї бази ніяка культура – культура мистецтв, літератури, науки, релігії,
культура спілкування, поведінки і ін. не може стати особистісним надбанням
людини, що веде до недостатнього розвитку особистості. У сучасній
психології проблема розвитку психологічної культури виступає як одна з
провідних, про що свідчить наявність розробок новітніх теоретикоекспериментальних підходів до її вивчення [1-6]. Це поступово стає
підґрунтям для розробки теоретичних положень щодо розвитку особистості
через формування її психологічної культури. Як складова загальної
культури, психологічна культура в якості наукової категорії постає відносно
новим поняттям у психології, виступає досить важливим фактором
формування та розвитку особистості.
Категорія «психологічна культура» – це продукт соціалізації, освіти,
виховання і самовиховання. Закономірності її становлення мало вивчені, хоча
в широкому і у вузькому сенсі цього поняття, формування психологічної
культура відбувається у полі Людської культури, здійснюється в певних
умовах середовища, визначається характером відповідних соціальних
взаємодій [5]. Число досліджень наукових напрямків у вивченні психологічної
культури особистості в останнє десятиліття розросло. Вони спрямовані на
вивчення проблем психологічної культури особистості. Виділимо кілька
наукових напрямків: сутність, структура, функції та методи вивчення
109

психологічної культури особистості; психологічна культура в межах
професійної культури; психологічна культура вчителя, психолога освіти,
керівника, юриста, державного службовця, журналіста; особливості та умови
розвитку і функціонування психологічної культури у школярів та студентів в
процесі навчання; психологічна культура міжособистісних взаємних відносин;
– психологічна культура батьків і її вплив на дитячо-батьківські відносини.
У межах наукових напрямків формування та розвитку психологічної
культури особистості зарубіжними та українськими вченими вирішуються
перш за все, наступні проблеми: самопізнання (Джой Л. Уотсон, А. Маслоу,
К. Роджерс, Е. Фром, К. Юнг); розуміння психологічної культури як
важливого елементу розвитку особистості, як вектора ефективного
самовизначення, самореалізації, адаптації і саморозвитку (Б. Ананьєв, Г. Балл,
І. Бех, В. Біблер, Л. Виготський, В. Войтко, І. Зязюн, Л. Колмогорова,
Я. Коломенський, О. Леонтьєв, Н. Побірченко, Е. Помиткін, В. Рибалка,
В. Семиченко, Н. Чепелєва), як частина загальної культури (К. АбульхановаСлавська, А. Асмолов, І. Дубровіна, О. Мотков); як самостійний
психологічний феномен (Л. Колмогорова, В. Семикін); як особистісне
утворення (М. Бахтін, М. Мамардашвілі). Вивчаються окремі складові
психологічної культури: компетентність у спілкуванні (Т. Гордон,
Ю. Ємельянов), комунікативна компетентність (Д. Уайменн, Г. Джайлс);
психологічна компетентність (Л. Колмогорова, О. Холодкова); соціальнопсихологічна компетентність (А. Сухов); соціальна компетентність
(В. Куніцина, Р. Хінтч, Р. Ульріх, К. Рубін, Л. Роуз-Крэснор); інтелектуальна
компетентність
(М. Холодна);
самосвідомість
(Л. Божович,
І. Кон,
І. Чеснокова); компетентність як психосоціальна якість (Е. Еріксон); ціннісносмислові утворення (О. Асмолов, М. Коган, В. Франкл); психологічноа
компетентності викладача (Ю. Варданян, О. Гура, А. Деркач, В. Зазикін,
Н. Лісова, І. Міщенко, О. Полуніна, C. Brumfit, F. Kleppel, S. Savignon);
основні теоретичні підходи щодо механізмів та форм розвитку психологічної
компетентності викладача (О. Гура, Б. Дьяченко, Е. Зеєр, І. Зязюн,
Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Панчук, І. Яремчук); зміст психологічної
компетентності викладача ВНЗ (О. Бондаренко, С. Максименко, М. Томчук,
В. Ягупов, І. Яремчук), викладачів іноземної мови в умовах вищих військових
навчальних закладів (О.Волобуєва, І.Герасимчук, Н.Гоцуляк, О.Гринчишин);
у контексті суб'єктивного переживання людини (Л. Дьоміна, І. Ральникова);
вікові особливості освоєння психологічної культури в умовах стихійного
становлення
і
спеціально
організованої
педагогічної
діяльності
(Л. Колмогорова, Д. Каширській, І. Стельченко).
Зазначені наукові і науково-практичні розробки є вагомим внеском у
дослідження проблеми формування психологічної культури особистості в
умовах сучасних суспільних змін. Однак подальший перспективний розвиток
освіти, як важливого соціального інституту, має бути спроектований в
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професійно обумовлену культурно-психологічну діяльність та зміцнення,
посилення особистісно детермінованого усвідомлення психологічної цінності
людини [2]. Переорієнтація світової і вітчизняної психології освіти у напрямі
наближення до ідеалів людиноцентризму, перехід до парадигми «спілкування
між культурно-історичним досвідом людства та культурним досвідом того,
хто навчається» тощо актуалізують потребу у розробці нових її форм і
методів, побудованих на засадах взаємної поваги і співпраці суб’єктів
освітнього процесу [3]. На це спрямовані нові парадигми сучасної освіти, які
покликані докорінно змінити, передусім, ціннісний і мотиваційний потенціал
освіти, зробити її особистісно значущою для кожної людини, суб’єктсуб’єктною і полі суб’єктною. Проте, у процесі реформування української
освіти, з одного боку, вони ще не досягли системної науково обґрунтованої
методології, з іншого, – «прищеплюються» на тлі не лише здобутків, але й не
вирішених проблем старої системи освіти, невизначеності загальнолюдських
ідеалів і конструктивних стратегій розвитку людини та суспільства.
Без формування та розвитку загальнолюдської культури особистості
учня, у цілому, та психологічної культури, зокрема, неможливо у сучасному
інформаційному суспільстві формувати нову систему цінностей, в якій
володіння знаннями, вміннями і навичками є необхідним, але недостатнім
результатом освіти. Тому формування психологічної культури особистості
учнів у сучасній школі має стати центральною, головною метою освіти;
осередком культурно-освітнього середовища, що передбачає підвищення
загальної культури усіх суб’єктів освітнього процесу і самоцінності кожної
особистості у поєднанні з вихованням національних і загальнолюдських
цінностей. Такий статус психологічної культури особистості, її психологічної
компетентності, зокрема, ґрунтується не лише на здобутих людством знаннях,
а й на здатності продукувати нове, виявляти інноваційне мислення.
Виняткової значущості і нового звучання у зв’язку з цим набуває ідея
психологізації, психологічного супроводу навчально-виховного процесу,
реалізація якої залежить від всієї у цілому освітньо-культурної ситуації, та
від психологічної культури усіх суб’єктів освітнього процесу, зокрема, у
якій живе та розвивається особистість [1-4]. Однак реалізація цієї ідеї зі
свого богу потребує істотного вдосконалення самої системи психологічного
супроводу освіти, що склалася в Україні. Підставами для цього є невирішені
проблеми, зокрема: проблеми із упровадженням досягнень академічної
науки в практику; незадовільний рівень професіоналізму багатьох
практичних психологів, потребою удосконалення програми професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних
працівників з метою підвищення рівня їхньої психологічної компетентності
та психологічної культури [3]. Поряд з цим існують проблеми усунення
соціально-психологічних чинників, «які перешкоджають системному
реформуванню вітчизняної освіти на гуманістичних засадах. Основними
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серед них є: психологічно-захисна самоідентифікація багатьох педагогів із
застарілими освітніми моделями, які обмежуються імперативним
утвердженням певних незмінних позицій [3, 147]. Таким чином стає
очевидним, що найважливішим фактором і умовою створення і підтримки
гуманізації освітнього середовища виступає психологічна культура, яка
розкривається в культурі педагогічної діяльності та культурі педагогічної
взаємодії. У педагогічному контексті це має передбачати формування у
вихованців психологічної компетентності та психологічної культури [4].
Діти виховуються у відкритому соціумі, тому знання ними прав, обов’язків,
психологічних особливостей особистості щодо ставлення до інших людей,
набуття досвіду міжкультурного спілкування, оволодівання психологічними
знаннями та психологічною культурою, – є обов’язковою складовою
ціннісного виміру сучасної школи. Тому культурологічна функція шкільної
освіти зумовлює оновлення її змісту на засадах гуманітаризації, розкриття
взаємозв’язку людини з природою і суспільством, виховання громадянської
та екологічної відповідальності, у фокусі якої, безумовно, знаходиться
психологічна культура. Відтак, ідеальною метою сучасної освіти повинна
виступати «Людина культури» та культура Людського Буття [5]. У цьому
контенті, на нашу думку, виняткової значущості і актуального звучання
набуває ідея формування та розвитку психологічної культури особистості, її
психологічної компетентності, зокрема, у дітей молодшого шкільного віку.
Без своєчасної реалізації цієї ідеї, яка є, на нашу думку першочерговою та
актуальною, неможливе розв’язання проблем формування особистості, її
здатності використовувати здобуті знання в житті і практичній діяльності
без орієнтації на фундаментальні людські цінності та психологічну
культуру, зокрема. Модернізація як поворот освіти до людини і його
життєвих компетенцій вселяє певний оптимізм і надію на просування
нашого суспільства до справді культурного і гідного людини стану. Тому
стає очевидним, беззаперечним та актуальним факт поглиблення вивчення
та розуміння проблеми формування психологічної культури особистості
молодшого школяра не лише як багатофакторного стрижневого механізму
формування «загальнолюдської культури», а в розумінні психологічної
культури як інтегративної якості особистості, як механізму формування
психологічної компетентності та здатності молодшого школяра до
толерантної взаємодії, – проявляти себе як ефективного, духовного
«суб’єкта», учасника рівно взаємної «суб'єкт-суб'єктної» взаємодії;
споживача психологічної допомоги, що дозволяє дитині цього віку виходити
за межі ситуативної стимуляції діяльності «тут і тепер» та самостійно
активно-вибірково і ініціативно-відповідально здійснювати діяльність та її
регуляцію, що забезпечує актуалізацію духовного потенціалу молодшого
школяра та ефективне вирішення «психологічних задач», формування
«клієнта» психологічних запитів щодо ефективної самореалізації.
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Отже, виходячи з вищесказаного, сучасна психологічна наука не може
залишатися осторонь не лише від процесів модернізації освіти, які
відбуваються нині в усьому світі, і в Україні зокрема, а й від внутрішніх
процесів, – переосмислення гуманітарної функції психологічної науки у
цілому. Актуальність проблеми, її недостатня розробленість у психологічній
теорії та практиці, а також необхідність розв’язання означених
суперечностей зумовлюють подальше вивчення, обґрунтування та пошуку
можливостей
поліпшення
розкриття
гуманістичного
потенціалу
психологічної науки в освітній сфері.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЧИННИКА
ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інноваційні зміни в Україні, зокрема в системі охорони здоров'я,
потребують нового підходу до вивчення психологічних чинників, які
впливають на ефективність діяльності медичних працівників. Медична
галузь займає одне з найважливіших місць у формуванні довіри людей до
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держави. Особистісний потенціал є одним із чинників досягнення успіху в
ефективності професійної діяльності, який на сьогоднішній день до кінця не
вивчений. Розвиток і виявлення особистісного потенціалу медичних
працівників збільшить мотивацію, що створить сприятливий емоційний
клімат в колективі загалом та ефективність професійної діяльності, зокрема.
Підвищення рівня здоров’я, працездатності і трудової активності громадян
безпосередньо пов’язане з доступністю і якістю медичної допомоги.
Активність кожного працівника в питаннях підвищення ефективності
професійної діяльності забезпечує принципово нову якість надання
медичної допомоги населенню, засновану на вивченні особистісного
потенціалу як психологічного чинника впливу на ефективність професійної
діяльності медичних працівників і оволодінні мотиваційним механізмом для
його реалізації.
Реалізація особистісного потенціалу передбачає зняття невідповідності
між домаганнями людини, рівнем успіху, на який вона розраховує, її
планами, цілями і оцінкою їх реального досягнення, що супроводжується
задоволенням діяльності, передбачає максимальний розвиток здібностей та
вдосконалення професійних якостей. Специфіка роботи медичного
працівника передбачає, що основним інструментом діяльності, окрім
спеціальних медичних послуг, виступає його власна особистість.
Психологами вивчались психологічні аспекти особистісного потенціалу як
чинника подолання професійних криз управлінця [1, с.128] проте
малодослідженим є особистісний потенціал у медичних працівників. Тому
особлива увага науковців мусить приділятися розвитку професійно
важливих особистісних якостей цих фахівців (О. Аніщенко, Г. Балл,
С. Батишев, І. Вітенко, В. Ораховський, В. Стрельніков та ін.). Аналіз
наукової літератури показав, що саме проблема особистісного потенціалу
медичних працівників як чинника ефективності їх професійної діяльності не
отримала належної уваги у дослідників.
Мета дослідження теоретично обґрунтувати і дослідити психологічні
особливості особистісного потенціалу медичних працівників як чинника
ефективності їх професійної діяльності.
Аналіз наукової літератури показав, що дослідження особистісного
потенціалу (Д. Леонтьєв) розглядається поряд з такими потенціалами: трудовий
(А. Вишняк, Е. Радаєва, Р. Федосова, Е. Хохлова): інтелектуальний (А. Деркач,
Дж. Капрарі, В. Марков, Е. Селезньова, Д. Сервон, В. Шуванов); самовизначення,
самореалізації (Д.Леонтьєв); організаційний (Ю.Ємельянов), професійний
(И.Маноха); творчий та комунікативний (І.Воронюк, В.Моляко, А. Хорошун,
О. Шульган, Л. Орбан-Лембрик); духовний (К. Абульханова-Славська, К. Петров,
О. Фролов, В. Шадріков, Д. Паригін); енергопотенціал (С. Максименко) та ін.
За словами Гордеєвої Т.О. «поняття особистісного потенціалу допомагає
перейти від аналізу розрізнених характеристик до системного комплексного
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аналізу індивідуально-психологічних особливостей особистості, що лежать в
основі психологічного благополуччя та ефективності діяльності. Оптимізм як
уміння конструктивно (оптимістично) мислити і позитивно оцінювати своє
майбутнє є комплексним утворенням, що впливає на вміння цілеспрямовано
діяти в зовнішньому світі, реалізовувати і протистояти впливу важких
життєвих обставин, зберігаючи психологічне благополуччя» [2, с.112].
Необхідно зазначити, що особистісний потенціал медичних працівників
в умовах інноваційного розвитку характеризується не ступенем їх
підготовленості, а можливістю використовувати свої потенційні можливості
в довгостроковій перспективі – з урахуванням віку, освіти, практичного
досвіду, ділових якостей, життєвої енергії, рівня мотивації, успішності.
Варто відмітити, що зазначена проблема імпліцитно розглядається
сучасними психологами за такими напрямами: ефективність трудового
процесу в медичних установах (В. Алєксєєва, М. Блохіна, Г. Вялкова,
І. Глотова, І. Денісов,
В. Кучеренко, Ю. Міхайлова,
А. Решетніков,
В. Стародубов, І. Черепанова); психологічні особливості професійної
діяльності медичних працівників (О. Бондарчук, І. Вітенко, І. Вольперт,
М. Ельштейн, С. Максименко, В. Ніколаєнко, В. Ташликов, М. Кабанов,
К. Патонов та ін.); взаємостосунки лікаря і пацієнта (С. Боткіна, О. Грандо,
І.Завілянського, О.Іванюшкіна, Р.Лурія, Н.Магазаника, М.Мудрова та ін.) [3, с.6].
Підвищення якості надання медичних послуг в даний час більш, ніж
будь-коли раніше, виявляється в ефективності професійної діяльності
медичних працівників. Сучасні технології вимагають не тільки високої
кваліфікації медичних працівників, а й розвиток їх потенціалу, пошук
резервів його раціоналізації. Здатність особистості виконувати свої
функціональні обов’язки незалежно від зовнішніх умов, в тому числі в
несприятливих умовах, є незаперечною цінністю як в повсякденному житті,
так і у багатьох сферах професійної діяльності.
Отже, попереднє вивчення і аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури
з проблеми дослідження особистісного потенціалу медичних працівників
виявив його значення як чинника ефективності професійної діяльності.
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Дитко Р.Р.,
студентка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,
Україна, м. Київ
ДЕПРЕСИВНИЙ СТАН СУЧАСНОГО СТУДЕНТА: ПРИЧИНИ
ТА НАСЛІДКИ
Депресія – збій у роботі психіки людини, передумовою якого постало
порушення душевного спокою до стану афекту, тобто втрата зовнішніх
виражень та внутрішніх переживань настрою. За статистикою наданою
ВООЗ на депресію хворіє близько 350 мільйонів людей різних вікових груп.
За їхніми оцінками, кожна четверта людина матиме протягом свого життя
якісь порушення у сфері психічного здоров’я [1]. Депресію розуміємо як
широке розповсюдження психічних порушень, що характеризуються
смутком, втратою інтересів, нездатністю отримувати задоволення та радіти,
почуттям провини або низькою самооцінкою, порушенням сну, зменшенням
апетиту, почуттям втоми та поганою сконцентрованістю. Проблеми та
розлади психологічного характеру доволі поширені, спричиняють
страждання людей, суттєво впливають на якість життя, продуктивність
праці, а тому потребують належного трактування і терапевтичної допомоги
[2]. Констатуємо те, що психічний стан людини є особистісний, а тому
потребує індивідуального підходу.
Серед попередніх досліджень для нас корисними виявились наступні:
М. Миколайчук (проблеми порушення психічного здоров’я студентської
молоді, зокрема депресивних розладів, та пошуку ефективних шляхів їх
подолання),
Л. Клевець
(психологічні
причини
психосоматичних
захворювань
студентів),
М. Гребняк,
О. Агаркова,
І. Нагорний
(донозологічний стан психічного здоров’я студентів зумовлений навчальновиховним процесом), П. Бондарчук, М. Денисенко, Н. Кондратюк, В. Лисак,
О. Олексієнко, О. Письменна, В. Слабкий, Г. Шпак, Л. Ященко, Ю. Ященко
(схильність до самогубства та депресії) тощо.
Мета роботи полягає в аналізі причин та наслідків депресивних станів
сучасних студентів (на прикладі вітчизняних).
Сьогодні депресивний стан доволі поширений в Україні через
незадовільні макроекономічні, соціальні та політичні настрої, що впливають
на рівень життя людини та соціально-економічну кризу загалом суспільства.
Люди піддаються депресії через неможливість задовольнити свої потреби,
через низький рівень доходів та їх високу поляризацію. За таких умов
людині притаманне прагнення до екзистеціональної безпеки.
Соціально-вразлива група населення – молодь, зокрема, студентство.
Для них сприйняття життєвих умов виступає кульмінаційною точкою
кризи свідомості. Розуміння того, що дедалі важче стає задовольняти свої
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потреби у повноцінному відпочинку, підвищенні здатності до навчання і
професійності, розвитку інтелектуального й культурного рівнів,
піклування про здоров’я спонукає до впадання в глибоку психічну кризу.
Наявність депресії у молоді призводить до: зниження мотивації у навчанні
й самовдосконаленні, погіршення стану здоров’я, апатії до оточуючих і
подій, уникнення спілкування, відсутності стресостійкості та боротьби за
власне «Я», зниження моральності та зневіри в продовженні життя.
Сучасна українська медицина, хоча і навчальні заклади (медичного та
гуманітарного напрямків) випускають щорічно тисячі психологів, на
даному етапі становлення України як незалежної держави поки не здатна
допомогти молоді та населенню загалом у лікуванні депресії. Причина
досить прозора – відсутність попиту населення у такому лікуванні через
брак коштів і через не усвідомлення важливості терапевтичного
втручання. Депресивні стани у студентів виникають на різних етапах
студентського життя: від адаптаційного до фінального. Розглянемо
детально стреси, які породжують депресії у студентів-першокурсників
(рис.1). Спонукальними причинами стають як зовнішні, так і внутрішні
фактори, але ступінь впливу на особистість різна, а отже, і реагування на
проблеми та стреси індивідуальне. Подекуди гострі реакції на стреси
породжують депресію. Вплив одних проблем на психічний стан студента
підсилюється іншими проблемами, що зумовлюють стрес під впливом
зовнішніх і внутрішніх факторів, які пришвидшують появу депресії або ж
спочатку породжують депресивний стан. Такий процес є основою
концепції когнітивної вразливості суб’єкта [6].
Стреси, що породжують появу депресії можна розглядати як певний
алгоритм, який діє подібно до комп’ютерної програми. Якщо молода особа
досить гостро сприймає стресову обставину чи проблему, її переконання
формує стратегію вирішення, не реагує на другорядні переконання і
підсилює вирішення впевненістю, то ймовірність виникнення депресії
низька. При появі сумнівів у правильності вирішення проблеми,
негативний результат породжує виникнення депресії. Зазначимо, що
індивідуальні особливості придають певного забарвлення депресивним
переживанням та проявам. Важливо взяти до уваги і фізичний стан
здоров’я студента. Як доводять британські вчені, суть депресії полягає в
тому, що причиною захворювань є імунна система людини, що перестає
функціонувати у звичному режимі та вносить зміну у відчуття світу та
його сприйняття [3].
Науковці також пов’язують наявність депресії через біохімічні зміни у
мозку. Недостатність серотоніну, нейромедіатору, спонукає депресію.
Насправді доведено, що такий дисбаланс виникає після того як людина
довгий час знаходилася у сумному, вразливому стані. Саме з такої причини
лікарі рекомендують приймати антидепресанти з метою нормалізувати
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роботу мозку та нервових подразників. Як наслідок, в депресії виробляється
у надлишку гормон стресу кортизол, що є токсичним, небезпечним та
ядовитим для гіппокампу.
Для студентів фінального курсу навчання, одними із пріоритетних
першочергових завдань постають: державна атестація, отримання диплому,
працевлаштування. Ці завдання породжують переживання, далі це
переростає у проблему, що може спричинити стрес. Для депресивного стану
не має значення черговість впливу тих чи інших факторів, все залежить від
психічного стану молодої особи та її психологічних характеристик. Для
прикладу, випускники, які демонстрували більш високі показники
дизфункціональних установок, частіше реагували симптомами депресії на
негативний результат при подачі заяви на місце бажаної посади, аніж
випускники без ознак когнітивної уразливості. Зауважимо, що такі
спостереження швидше описують легкі депресивні епізоди, ніж депресії з
повною розгорнутою клінічною картиною хвороби.
Вражаючи небезпечна статистика констатує, що за даними Державної
служби статистики України, кiлькiсть населення в нашiй державi за останнi
три роки скоротилася на 2 мiл. 773 тис. осiб. Психологи та науковці
підрахували, що наша держава посідає перше місце серед європейських
держав за кількістю самогубств – на 100 тисяч осіб у нас припадає 22
самогубства. Смерть від суїциду займає 3-є місце в Україні після природної
смерті і смерті від зовнішніх причин [4].
Щоб попередити самогубства на рівні глибокої кризової депресії у
студентів, варто запровадити щомісячні психологічні тести з метою
виявлення психічних станів студентів. Зрозумілим є те, що навчальні
заклади повинні збільшити чисельність персоналу через відкриття
додаткових ставок. Найбільш ефективним буде відкриття ставки для
спеціаліста-психолога на 100-150 студентів. Це колективна відповідальність
міністерств, навчальних закладів, батьків – врятування молоді від небезпек
породжених депресією [5].
Висновки. Уникнення, залежність, пасивна агресія, гістріонізм,
нарцистизм, антисоціалізм – це розлади, які найчастіше зустрічаються серед
молоді. Вони дають підставу для висновку про те, що хворим на ранній
стадії депресії притаманна більш дизфункціональна стратегія поведінки і
особистісні установки. Апріорі, психологічний стан кожної людини
особливий, а тому лікування депресії та виведення людини з депресивного
стану абсолютно індивідуальне.
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Студент-першокурсник під час адаптаційного періоду в навчальному закладі
Стреси, що спонукають до виникнення депресії та депресивного стану
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Рис. 1. Стреси першокурсника в період адаптації *
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ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,
Україна, м. Дніпро
ПСИХОЛОГІЧНЕ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОСТІ В ЛЮДИНІ
На сьогодні проблема формування особистості залишається
актуальною. Для багатьох людей вагомим фактором, який визначає
формування їх індивідуальних якостей є віра. Взагалі, термін релігійне
почуття, описаний у багатьох вітчизняних, так і зарубіжних дослідників,
таких як В. Джеймс, Г.В.Ф. Гегель, Ф. Шлейєрмахер, а богослови взагалі
вважають, що це почуття притаманне кожній людині [4].
Релігійні почуття становлять складову ціннісно-смислової орієнтації
людини. Вони є важливим елементом її свідомості та дієвим регулятором її
поведінки. Мотивація в вірі пов’язана з тим, що віра задовольняє
психологічні потреби, тобто надає заспокоєння. У багатьох віруючих,
мотивом є віра в спасіння душі. Їх ціль в житті, створити все так, щоб після
смерті їх душа потрапила до раю [2, с.3].
Досить розповсюдженою є мотивація, яка пов’язана з поняттям
традиційності. Віра існувала і буде існувати. Якщо людина з самого малечку
звикла дотримуватися обрядів, відвідувати церкву, вона буде надалі
продовжувати виконувати ці дії, навіть якщо не буде відчувати необхідність
у сповідуванні віри.
Данина моді є ще одним фактором, який спричиняє віру. Це не є власне
переконання, найчастіше людина не орієнтується в питаннях віровчення,
вона приходить до церкви та виконує обряди [2, с.3].
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Віра виникає в людині й тоді, коли вона має інтерес у предметі своєї
віри. Соціальні причини створюють систему суспільних відносин, що
існують у повсякденному житті і сприяють утворенню віри. Вона виступає
як певна система необхідних життєвих орієнтирів, які допомагають людині
відчувати і формувати уявлення про світ, знаходити своє місце в ньому.
Формування релігійності відбувається під впливом зовнішніх факторів:
релігійна родина, діяльність проповідників та ін. Усі ці чинники в комплексі
і формують «внутрішні умови» релігійності [1, с.3]. Таким чином,
створюється своєрідний внутрішній світ, який сприймає об’єктивність і
змінює її відповідно до своїх потреб і стандартів.
В сім'ях, де релігія виступає фоном виховного процесу, де батьки
моляться, говорять про Бога як про абсолют, про вищу істоту, який визначає
все в цьому світі, створюється загальна соціально-психологічна обстановка,
що сприяє формуванню релігійності дитини. Тільки з'являється у дитини
свідомість, зараз же вона виявляє жвавий інтерес до Бога, пізнати якого вона
прагне. Зазначена риса являє собою психологічну передумову для
формування релігійності.
Ще одним фактором, що впливає на формування релігійності людини, є
релігійна громада. Релігійна громада являє собою об'єднання віруючих, які
належать до певного релігійного напрямку. Релігійних індивідів об'єднує в
громаду насамперед спільне визнання віровчення. Проте, слід зазначити
позицію ряду авторів в психології релігії, згідно з якою основні джерела
релігійності людини лежать або в глибинах її психіки, або у «зустрічі»
людини з Богом (святим, надприродним тощо), що відбувається в її
свідомості [3, с.4]. Соціальні впливи відіграють важливу роль, але їм
відводиться другорядне значення. Тим не менш недооцінювати роль
релігійної громади не слід, оскільки останнє виступає в якості інтегруючої
соціальної підстави, яка постійно підкріплює силу віри.
Проте визначальний вплив на формування релігійної особистості
відіграє сама людина, її індивідуальні переваги.
Якщо людина виконує релігійні приписи, не наділяючи свої дії
глибокими внутрішніми змістами і вірою (наприклад, він може регулярно
відвідувати церкву, дотримуватися посту, святкувати релігійні свята, але
при цьому не мати глибокої віри і слабо розуміти догматичні питання), то
його тип релігійності можна назвати зовнішнім. Якщо ж людина робить
акцент в першу чергу на вірі, моральному самовдосконаленні, добре
розуміється в ученні, то його тип релігійності можна позначити як
внутрішній. Людина може часто відвідувати церкву та виконувати релігійні
обряди, а інколи людина взагалі не має ані найменшої уяви про таке поняття
як віра але дотримується вище перелічених моментів, підтримуючи
традицію. Зрозуміти настільки дійсна глибина віри дозволяє такий показник
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як довіра: довіра священнослужителю в церкві, але далі виникає наступне
питання, бо буває сліпа чи розумна довіра, зовнішня чи внутрішня згода [2].
Розглянемо такі показники релігійної віри, як сліпа і розумна довіра.
Критерієм оцінювання глибини релігійної віри при розумній довірі є ступінь
розуміння, сліпа ж довіра виключає розуміння, бо основа такої довіри – це
навіювання [4, с.111]. Наприклад, дитина у віруючій сім’ї спочатку тільки
бере приклад з батьків, абсолютно не розуміючи значення цих чи інших
обрядів та молитов. Розумна довіра має в своїй основі інтуїцію, чуттєві
переживання. Суть такої довіри полягає в тому, що вона знаходиться у
відповідності з принципами розуму, спостереження та досвіду. Важливі
фактори такої довіри, це розуміння, чому вона довіряє.
У своїй свідомості людина надає об’єктові релігійної віри суб’єктивних
характеристик. Надалі цей об’єкт в реальності сприймається лише через
якусь призму суб’єктивної оцінки. Але така оцінка може відповідати, а може
й не відповідати, сутності сприйняття. Віра показує, що людина фактично
вірить не самому об’єкту, а тому, що створює свідомість і надає ті якості
об’єкту, що формуються в уяві, звідси можна сказати, що предметом віри є
уявлення або видумана модель, що створюється у свідомості людини.
Отже, релігійна віра, для багатьох людей є вагомим фактором, який
визначає формування індивідуальних якостей особистості. Вона заснована на
особливостях людської психіки, яка виступає системою необхідних життєвих
орієнтирів, які допомагають людині відчувати і формувати уявлення про світ,
знаходити своє місце в ньому. У людини є не тільки матеріальні, але й духовні
потреби, тому віра не виникає на порожньому місці і має цілий ряд причин
соціального, психологічного характеру. Вона стає важливим елементом
свідомості та дієвим регулятором поведінки людини.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ
В динаміці показників здоров'я дитячого населення України
спостерігається несприятлива тенденція, зокрема, підвищується частота
вроджених і спадкових захворювань, кількість дітей, які народилися з
травмами та патологією центральної нервової системи, збільшується частота
ускладнень вірусних і паразитарних захворювань. Наслідком цього є
збільшення загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами.
За офіційними даними Департаменту медичної статистики Міністерства
охорони здоров'я України, за останні п'ять років рівень дитячої інвалідності
в Україні збільшився на 9,4%. Івано-Франківська область посідає четверте
місце в Україні за кількістю виявлених дітей (26,8%), які потребують
корекції фізичного або розумового розвитку, після Житомирської обл.
(27,8%), Чернігівської обл. (29,6%) та м. Севастополь (29,6%).
У структурі причин інвалідності серед дітей на першому місці хвороби
вроджених аномалій – 23,1 %, на другому хвороби нервової системи –
21,5%. Найчастіше причиною інвалідності є дитячий церебральний параліч
– 38,8%. Розлади психіки та поведінки – 15,9 %, у тому числі розумова
відсталість різних ступенів – 84,1%, хвороби вуха та соскоподібного
відростка – 7,3 %. Хвороби ока та придаткового апарату – 6,7 %
[А.А. Колупаєва Л.О. Савчук. Діти з особливими освітніми потребами та
організація їх навчання. Науково-методичний посібник, К., 2011].
Така ситуація свідчить про пріоритетне значення створення
інклюзивного освітнього середовища, в якому діти навчаються у системі
масової освіти за загальноосвітніми навчальними програмами, що
пристосовані до потреб дитини з особливими освітніми потребами.
Питанню інтегрованого навчання та виховання дітей із порушеннями
психофізичного розвитку приділяли увагу Л. Аксьонова, В. Бондар,
Є. Бондаренко, М. Веденіна, М. Власова, О. Глоба, В. Григоренко,
П. Горностай, Г. Іващенко, Б. Пузанов, О. Установ та ін. В Україні окремі
аспекти проблеми інтегрованого навчання висвітлюються у працях
А. Колупаєвої, М. Сварника, В. Синьова, Н. Софій, М. Шеремет, В. Тарасун,
О. Таранченко, А. Шевцова та ін. Більшість дослідників вказують на
необхідність впровадження нових форм освіти, які б сприяли інтеграції
людей з особливими потребами у суспільство.
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У зв’язку з цим для психолога, який здійснює психологічний супровід
інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, серед пріоритетних
завдань є запобігання появі у хворої дитини психопатологічних рис під
впливом особливих умов її розвитку, запобігання затримці у здобутті знань,
розвитку особистості, інфантилізму, стимулювання адекватного ставлення
до дефекту, віри в можливість його компенсації.
Важливою є просвітницька робота з іншими дітьми та педагогами
школи, спрямована на роз'яснення особливостей контингенту дітей з вадами
в розвитку та необхідності адекватного ставлення до них. Не менш
потрібною є оптимізація спілкування дитини з батьками.
Ці завдання реалізуються через такі основні напрями роботи психолога,
який здійснює супровід інтегрованого (інклюзивного) навчання у напрямку
психологічної діагностики, психологічної корекції, психологічного
консультування, психологічної реабілітація та психологічної підтримки.
Як зазначається в Листі МОН «Про організацію психологічного і
соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» при здійсненні
психологічної діагностики психолог повинен проаналізувати відповідність
інструментарію (стимулів) відповідно до особливостей психофізичного
розвитку дитини, адаптувати їх до можливостей дитини та критично
відбирати методики, які дозволяють використати потенціал дитини.
При використанні діагностичних методик обмеження можуть бути
пов’язані зі способом життя обстежуваних, їхніх соціальних зв’язків і
відповідних знань та уявлень про навколишній світ. У зв’язку з цим необхідно
передбачати можливі труднощі, пов’язані з процесом сприймання самих
зображень, відрізняти їх від розуміння чи нерозуміння сюжету, логічних
зв’язків у ньому. Оскільки можуть виникнути труднощі зі сприйманням
малюнків, вони не повинні бути надміру стилізованими та складними.
Таким чином, психолог повинен приймати рішення, які методики
включати при діагностичному вивченні та яким чином стимульний матеріал
повинен бути адаптованим. Водночас, рекомендовано провести обговорення
методик та способів їх адаптації під час засідання методичного об’єднання
практичних психологів. [Про організацію психологічного і соціального
супроводу в умовах інклюзивного навчання Лист МОНмолодьспорт № 1/9529 від 26.07.12]
З урахуванням вади розвитку та потенційних можливостей дитини
організовується й психокорекційна робота. Більшість дітей з особливими
освітніми потребами можуть бути долучені до роботи до корекційної групи.
Однак, психологу необхідно заздалегідь оцінити та продумати альтернативні
вправи з урахуванням потреб розвитку дитини. Корекційна робота має бути
спрямована на розвиток усіх видів сприймання, особливо зорового і
слухового, на базі яких розвиваються вищі психічні функції. Важливим
принципом корекційного впливу є усвідомлення того факту, що йдеться не
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пpo неслухняність, лінощі, впертість та недисциплінованість, а про наслідки
порушення розвитку, з якими дитина може впоратись лише за підтримки і
кваліфікованої допомоги дорослих. [Терещук, А.Д. Психологічна допомога
дітям з порушеннями емоційної сфери// Проблеми загальної та педагогічної
психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН
України / За ред. С.Д. Максименка., 5 (14). стор. 351-359]
Таким чином, провідна роль в гармонізації особистісного розвитку
дітей з особливими освітніми потребами належить психологу, який
повинен здійснювати психологічне обстеження з метою визначення
структури дефекту, напрямків корекційного впливу, потреби у
підключенні інших спеціалістів (психіатра, невропатолога, дефектолога,
соціального педагога), надавати дитині та її сім’ї психокорекційну та
психотерапевтичну допомогу.
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THE PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF SOCIONOMIC
SPECIALISTS’ PERSONAL PROGRESS AND FAMILY
EDUCATION
The life experience and professional knowledge, skills are important for
successful professional activities, but there is no perfect age to start personal
business. Most people in order to take the first step, wait for the financial support
or help from the family. Good health is a natural need for successful professional
activities. A large amount of work and psychological stress requires normal
emotional state, which largely depends on the emotional state of the family. It is
important to be ready to cede personal interests in order to achieve success and
work tirelessly until the goal is reached at the initial phase of professional
activities, as well as at the next stages of the development.
Many domestic and foreign psychological researchers consider individual
progress within the psychotherapeutic practice: as the problem of personal
growth, development of self-identity, adaptability to external conditions of life,
the problem associated with the formation of personality (J. Atkinson,
D. Makkeland, A. Maslow, Y.M. Orlov etc.).
The role of family relations in the establishment and development of
personality success in professional activities can not be overstated, whether the
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influence of parents and family education, or the relationship between spouses.
Family relations play an important role in the business and personnel decisions,
but they are too limited by a narrow circle of close relatives. Most workers are
married before the start of professional activities. The support of a spoese can
play a great and significant role, especially when a woman is making a
professional career. Family usually can provide a financial support and show
understanding and psychological support. In modern stage of society
development the character features of modern specialists’ psychological portrait
are developed and organized intuition, creativity, constant desire for selfactualization and self-realization, focus on the end result and the system of
psychological defense.
He notices that the main problem is the adaptation to a particular social
organization and the problem on subject’s self-realization through business
activity, innovation [3]. In the studies Y.P.Ilin concluded concerning the
correlation between motivation and personality traits, noting that the
characteristics of motivation, being consolidated, become properties of the
personality [2]. The researcher B.H.Ananiev notices that the psychological
potential of the personality is the driving force of society development and may be
exhausted and filled at different levels of activities, so you should clever treat the
human resources [1]. The conscious analysis and assessment of personal
capabilities and achievements becomes the key in creating psychological potential
of the personality.
Actually the personality is in conditions of continuous changes, which are
caused by peculiarities of cognitive, emotional and regulatory areas of the psyche.
As a basic empirical referents of psychological potential of a successful personality
consist of: psychological stability; self-esteem; sense of social support; personal
referentness; the level of conflict; moral and ethical normativity [4].
According to a quality feature the set of indicators of psychological potential
in all subjects of life is the same, but there are significant differences in the
dynamics and mechanisms of their accumulation and regulation. Consequently,
the interest in the problem on psychological potential of the individual is caused,
firstly, by the limited resources very of mind; secondly, by possibilities of flexible
distribution and redistribution of these means between various channels of
regulating behavior [5].
The success of every person in his personal life and family in most cases
provides him/her with an opportunity to be happy and to enjoy life. Therefore
there is need for successful professional activities, which as well as a family,
needs a lot of attention and long-term training. The personality often admires it
and great success in careers typically is found in a certain polarity to family
happiness. Sometimes the person is plunged into work, and children are
sacrificed to the public interests. Thus knowledge of the theory of education,
academic ranks and level of culture is not always conducive to success in
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personal family. The success of parents in professional activities often excludes
the success of their children. Based on empirical studies we distinguish the
following conditions of success: balance between personal and professional;
choice of short, relatively easily accessible goal as a guarantee of success,
which is a part, an element of long life perspective, but according to the law of
motivation the goal will be achievable only in the case of the average level of
motivation, i.e. when the person enjoys the process of activities; availability of
family emotional support, forming a power of "Me" of the personality as a
regulatory function in unusual situations of interaction; the ability to build
productive relationships with others, come into contact and out of it; physical
and mental health provides an opportunity to focus on the subject of activities as
long as possible; the ability to take pleasant, as well as negative information,
recognition of errors, causing a contradiction of dissatisfaction with oneself,
which is the impetus for self-improvement; developing a sustainable interest in
the chosen subject of activities, development of spatial imagination,
purposefulness, motivation of need in success and stimulating creativity,
innovative solutions of tasks in intensive interpersonal interaction; the ability to
use reserves of environment; efficient use of time, giving up past events;
success as a result of the expected plan [5].
Success is still external evaluation of the certain process of activities,
communication, where a personality feels a certain satisfaction, stress relief,
relaxation, and completeness of business. A design of life way enables to play
symbolically those elements of personality’s future, which he/she needs to feel
complete happiness [5].
Conclusions. It is found that the psychological potential is based on the
aggregation of mental and psychophysiological properties of the personality. It is
established that family education, emotional family support and family traditions
play a key role in the psychological potential of personal progress and
professional development of socionomic specialists’ personalities, formation and
development of personality’s progress in professional activities, which contribute
to the formation of personal “Me” of the personality as a regulatory function in
unstandard situations of interaction. It is mentioned that the family is the place of
development, formation and deepening of professional self-determination of the
personality: the image of the professional, Me-concept of a successful
professional are being enriched and corrected, the acceptance and self-realization
of oneself as a professional takes place, the relation to the profession is being
reviewed. Family and autobiographical scope of professional formation of
socionomic specialists’ personality defines the limits of their personal progress by
means of actions of acme-content that reflect psychological potential of personal
progress, professional and personal competence by their importance and
significance for a specialist.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ФОРМУВАННІ «Я-КОНЦЕПЦІЇ»
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Психічне здоров'я дитини – стан душевного благополуччя, емоційного
комфорту, впевненість у своєму майбутньому пов'язана з відчуттям
захищеності свого «Я». Психічно здорова дитина характеризується
гармонійністю розвитку, врівноваженістю, адаптивністю, а також духовністю,
орієнтацією на саморозвиток і самоактуалізацією. Гармонійний особистісний
розвиток і фізичне здоров'я сприяють успішній адаптації дитини у соціумі.
Психічно здорова дитина має обов’язково позитивну «Я-концепцію».
«Я-концепція» виступає досить стійкою системою різноманітних
усвідомлюваних і неусвідомлюваних уявлень особистості про себе, які
поєднуються з її емоційно-оцінним ставленням до цих уявлень і
виявляються у поведінці.
До структури «Я-концепції» належать три компоненти: 1) когнітивний –
реальні, ідеальні та дзеркальні уявлення особистості про себе; 2) емоційнооцінний – самооцінка, самоставлення, самоповага; 3) поведінковий –
самоконтроль. За характером змісту компонентів виокремлюється позитивна
(адекватна самооцінка, позитивне самоставлення, самоповага і т. ін.) і
негативна (неадекватна самооцінка, негативне самоставлення, самозневага і
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т. ін.) «Я-концепція» [1]. Провідними психологічними механізмами розвитку
«Я-концепції» особистості є рефлексія та самоконтроль, а чинником –
взаємини із значущими іншими.
У молодшому шкільному віці триває становлення самосвідомості та «Яконцепції»: з’являються нові соціальні, емоційні, інтелектуальні та фізичні
характеристики у змісті «Я-реального», «Я-ідеального», «Я-дзеркального»
(когнітивний компонент «Я-концепції»), самооцінка (емоційно-оцінний
компонент «Я-концепції»), самоконтроль (поведінковий компонент «Яконцепції») та рефлексивна позиція як новоутворення цього віку.
Значущими чинниками розвитку «Я-концепції» молодших школярів є: нова
соціальна ситуація розвитку дитини; характер стосунків та оцінки з боку
значущих інших (передусім батьків і вчителів); психологічними
механізмами – рефлексія та самоконтроль [2].
Становлення компонентів «Я-концепції» дітей молодшого шкільного віку
характеризується певними гендерними та динамічними особливостями.
Когнітивний і поведінковий компоненти «Я-концепції» дівчаток є схожими до
відповідних компонентів хлопчиків, які на один-два роки старші від них.
Особливості становлення «Я-концепції» учнів 1-х і 2-х класів є подібними, як
і в школярів 3-4-х кл., однак вони відрізняються від тенденцій у 1-2-х класах.
Когнітивний компонент «Я-концепції» учнів 1-2-х класів вирізняється
низьким
рівнем
сформованості
когнітивної
складності
та
диференційованості. Однак, у порівнянні з дівчатками, у більшої кількості
хлопчиків сформовано не всі його модальності та характеристики.
Когнітивний компонент «Я-концепції» школярів 3-4-х класів має високий
рівень сформованості когнітивної складності та диференційованості.
Водночас у порівнянні з хлопчиками когнітивний компонент «Я-концепції»
більшості дівчаток характеризується високим рівнем сформованості,
складності та диференційованості, наявністю усіх модальностей і аспектів у
його складі. У 1-2-х класах значно менше гендерних відмінностей у
становленні емоційно-оцінного компонента «Я-концепції» на противагу 3-4м класам. Більшість дівчаток мають загальну адекватну самооцінку на
противагу хлопчикам, які вирізняються загальною неадекватною
самооцінкою. Зокрема хлопчики високо оцінюють власні учнівські та
особистісні якості, дівчатка – лише учнівські характеристики. Самооцінка
усіх молодших школярів загалом є нестійкою та ситуативною. У порівнянні
з дівчатками, більшість хлопчиків вирізняються високим рівнем
особистісної тривожності. У порівнянні з хлопчиками, поведінковий
компонент «Я-концепції» значної кількості дівчаток характеризується
обґрунтованістю, обдуманістю та раціональністю у прийнятті рішень;
високим рівнем усвідомлення власних можливостей, мотивів і прагнень;
когнітивною складністю і диференційованістю ставлень до інших людей;
позитивним ставленням до своїх дій, поведінки чи думок і високим рівнем
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розвитку самоконтролю. Поведінкові реакції, особливості мотивів, прагнень
і ставлень до інших людей у хлопчиків співпадають з такими мотивами,
прагненнями та ставленнями дівчаток, які за віком на один-два роки
молодші від них [3].
До динамічних особливостей становлення поведінкового компонента
«Я-концепції» належать такі: кількість учнів з перерахованими вище
позитивними характеристиками у 3-4-х класах значною мірою є більшою у
порівнянні з відповідною кількістю школярів 1-2-х класів; у 3-4-х класах
переважають прагнення покращити взаємини з ровесниками та прагнення,
які пов’язані з майбутнім, у 1-2-х класах – прагматичні бажання [3].
Більше хлопчиків і менше дівчаток молодшого шкільного віку
вирізняються негативною «Я-концепцією», проявами якої виступають:
неадекватна самооцінка, високий рівень тривожності та низький рівень
розвитку самоконтролю.
Найпростіші психологічні механізми розвитку «Я-образу» учнів
початкових класів – приписування бажаних характеристик і привласнення
думок значущих інших про власне «Я» – перешкоджають становленню
адекватних уявлень про себе більшості хлопчиків і дещо меншій кількості
дівчаток. Основними психологічними чинниками та механізмами формування
«Я-концепції» в молодших школярів є: взаємини із значущими іншими;
рефлексія та самоконтроль [3].
Формування «Я-концепції» у хлопчиків і дівчаток молодшого
шкільного віку передбачає здійснення розвивального впливу на її
когнітивний, емоційно-оцінний і поведінковий компоненти. Виявлені
гендерні особливості становлення «Я-концепції» молодших школярів
потребують спеціальної організації цього впливу: спершу використовується
групова форма роботи, згодом – у парах «дівчинка-хлопчик» (першою у парі
яке-небудь завдання виконує дівчинка, другим – хлопчик). Така організація
призводить до зменшення відмінностей у «Я-концепції» хлопчиків і
дівчаток та сприяє подоланню її негативних проявів.
Провідними психологічними та педагогічними умовами формування
«Я-концепції» особистості молодшого шкільного віку є: створення для
дитини як у школі, так і вдома сприятливого психологічного клімату,
атмосфери психологічної підтримки, доброзичливості та комфорту;
змістовне та адекватне оцінювання вчителями індивідуальних досягнень і
результатів учіння кожного школяра; розвиток мотивації досягнення успіху
в дітей як вчителями, так і їх батьками; формування у дітей потреби й
навичок самопізнання та самоконтролю.
Теоретичним підґрунтям створеної програми з формування «Яконцепції» у дітей молодшого шкільного віку виступають принципи
особистісно орієнтованого навчання та виховання з врахуванням гендерних
особливостей на основі диференційованого підходу. Впровадження цієї
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програми передбачає використання активних засобів впливу на провідні
психологічні чинники і механізми формування «Я-концепції» молодшого
школяра.
Програма з формування «Я-концепції» сприяє актуалізації її основних
чинників і механізмів, що призводить не лише до збільшення кількості
соціальних, інтелектуальних, емоційних і фізичних характеристик у
модальностях «Я-реальне», «Я-дзеркальне» та «Я-ідеальне» когнітивного
компонента, до розвитку стійкої та адекватної самооцінки, зниження рівня
тривожності та підвищення рівня самоконтролю у хлопчиків і дівчаток
молодшого шкільного віку, а й до зменшення відмінностей між ними [3].
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ОСОБЛИВОСТІ І РОЛЬ КОГНІТИВНОЇ ТЕОРІЇ СТРЕСУ
Не дивлячись на загальновизнану актуальність проблеми і велику
кількість досліджень, у сучасній психології визнається відсутність єдиної
теорії і загальноприйнятого визначення поняття стресу (Бодров В.О.,
Мельников В.І.). Залежно від того, який аспект виникнення і протікання
стресу виділяється науковцями в якості основного, ними розвиваються різні
концепції і пропонуються різні моделі розуміння феномену стресу.
131

Відомими є така, що стала вже класичною, біологічна теорія стресу
Г.Сельє, у межах якої він розуміється як «загальний адаптаційний синдром»;
теорія фрустрації С.Розенцвейга; психоаналітичне розуміння стресу як
тривоги та напруження (З.Фрейд, Ф.Александер). Не дивлячись на суттєві
відмінності у розумінні «території» протікання стресу, виділені підходи
об’єднує спільне бачення стресу як результату (наслідку) дії певних (сильних,
надмірних, таких, що вимагають пристосування) чинників на індивіда.
Р. Лазарус, ідеї якого у сфері проблематики стресу називають
когнітивною (іноді транзактною) теорією, запропонував розглядати стрес як
результат оцінки ситуації самим суб’єктом. Стресова ситуація визначається
дослідниками (Р. Лазарус, С. Фолман) як результат зв’язку між людиною і
середовищем, яка оцінюється людиною як обтяжуюча або така, що
перевищує її ресурси, і така, що наражає на небезпеку її благополуччя [2].
Загроза (одне з центральних понять у концепції Р.Лазаруса) розглядається
ним як стан очікування суб’єктом небажаного впливу зовнішніх умов.
Якість і інтенсивність емоцій, поведінка людини залежать від когнітивної
оцінки значущості реальної (або такої, що тільки антиципується суб’єктом)
взаємодії з середовищем.
Між дією стимулу і реакцією на нього суб’єкта, вважає Р. Лазарус,
включені проміжні змінні, які опосередковують дію впливів ситуації, і ці
змінні мають психологічну природу: оцінка загрози, передбачення наслідків
тощо. Останні не є тільки простими функціями сприйняття, тут задіюються
більш складні механізми пам’яті, абстрактного мислення, уяви, набутих
навичок тощо. Захисні механізми (або механізми подолання) загрози
залежать як від характеристик ситуації (її сили, часових меж, якісної
своєрідності), так і особистісних факторів (інтелекту, мотивації,
сформованості тих чи інших механізмів психологічного захисту, системи
переконань суб’єкта тощо). Особливо підкреслюється у цьому контексті
важливість враховування індивідуального неповторного характеру
структури особистості кожної людини, що зумовлює відмінності оцінки
загроз і подолання стресу різними людьми.
За визнанням Р. Лазаруса, його теорія найбільш чітко відображає
наявність взаємозалежних відносин між стресом і здоров’ям.
У сучасній психології в якості особистісних факторів збереження
здоров’я науковцями висуваються різні поняття і конструкції: особистісний
адаптаційний
потенціал
(А.Г. Маклаков), особистісний
потенціал
(Д.О. Леонтьєв), життєстійкість як особистісна диспозиція (С. Мадді),
психологічний особистісний ресурс (А.І. Зінченко, К. Муздибаєв, С.Хобфол,
І.П.Шкуратова та ін.), «структурний атрактор хвороби» (В.А.Ананьєв,
О.Б. Нєстєрєнко), поведінкові патерни (А, В-типи особистості) (Р.Розенман,
М.Фридман) та ін. Останнім часом дедалі більшої популярності набувають
дослідження особливостей способів подолання людьми складних життєвих
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ситуацій (копінг-стратегій) як факторів, що визначають особливості
життєдіяльності людини, зокрема вразливість щодо стресів, успішність
соціалізації, навчання, професійної реалізації [1]. Ідеї Р. Лазаруса і
С. Фолкман про копінг, його різновиди і зв’язок з успішністю
життєдіяльності,
зокрема
збереження
здоров’я,
продуктивно
використовуються сучасними науковцями у їхніх дослідженнях.
Р.Лазарус і С.Фолкман виділяють дві основні стратегії копінгу: копінг,
спрямований на регуляцію емоцій (пасивний), і копінг, спрямований на
управління проблемами (активний). Вважається, що в цілому активні дії
більш ефективні як в контексті діяльності людини, так і стосовно
результатів її здоров’я. Люди, які ефективно долають завдяки поведінковим
і когнітивним способам негативні впливи ситуацій, меншою мірою
відчувають стресогенну дію цих ситуацій, почувають себе більш
благополучно. Копінг діє в таких випадках трьома способами:
1) попереджаючи виникнення травматичних подій (тим самим виконуючи
антиципуючу функцію), 2) дозволяючи індивіду уникнути або 3) розв’язати
наявну складність [2].
Отже, когнітивна теорія стресу акцентувала увагу на ролі
психологічних факторів у розвиткові стресу, а також плинному характері
взаємодії (транзакції) людини і середовища. Саме положення цієї теорії
дозволяють впевнено зробити висновок про те, що 1) однакові зовнішні
події можуть бути або не бути стресовими для різних людей, – особистісні
когнітивні оцінки зовнішніх подій визначають ступінь їх загрози для
конкретного суб'єкта, і 2) люди можуть однакові події в одному випадку
сприймати як стресові, а в іншому як звичайні, нормальні. Психічна
активність, від якої залежить міра стресу, проявляється як в оцінці ситуацій,
їх інтерпретації і диференціації, так і у виборі того чи іншого способу
поведінки в ній (копінгу). Особливості цієї психічної активності, шляхи
розвитку і оптимізації їх у напрямку набуття людиною більш ефективних
можливостей протистояння стресу продовжують бути предметом
дослідження сучасної психології.
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ВОЗРАСТ В ЗЕРКАЛЕ ФИЗИОГНОМИКИ
Физиогномика – увлекательнейшая наука, которая помогает изучить и
описать особенности человека в зависимости от формы его лица.
Физиогномика – это также метод определения типа личности человека, его
душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт
лица и его выражения.
В восьми случаях из десяти человек воспринимает другого человека по
впечатлению о внешнем виде. Важнейший элемент в физическом облике
человека – его лицо, и большинство людей в процессе общения чаще всего
обращают своё внимание на лицо собеседника и на его глаза. Не нужно быть
слишком внимательным наблюдателем чтобы отмечать на лице, в осанке,
походке и в целом во всем внешнем облике человека следы прожитых лет.
Годы изменяют все части тела, но эти изменения более заметны на лице.
Лицо – одна из характеристик внешности человека. Зная ключи чтения
лиц, владея соответствующим умением снять информацию с лица
собеседника, можно значительно обогатить свою технологию общения.
Многие психологи считают, что каждое душевное движение или страсть с
помощью нервных окончаний передаются одному или другому лицевому
мускулу, который и приходит в соответствующее напряжение. Таким
образом, чем чаще нас обуревает какая-либо одна постоянная эмоция, и
соответствующий мускул чаще других будет приходить в напряжение, тем
более других он будет напрягаться и в соответствии приобретет более
заметные для глаза размеры.
Такой непропорциональный рост лицевых мускулов и сообщает лицу то
или иное выражение, которое может стать доминирующим в мимике
человека. Например, если у человека преобладают переживания и чувства
печального характера, то и лицо его в конце концов приобретает достаточно
яркое печальное выражение. И наоборот, под влиянием частых радостных
впечатлений на черты лица наносится живой и веселый отпечаток. Таким же
образом, по мнению физиогномистов, и все остальные качества характера –
мужество и трусость, человеколюбие и ненависть, скупость и щедрость –
оставляют на лице более или менее глубокие и продолжительные следы. Не
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случайно многие философы древности утверждали: во второй половине
жизни человек сам отвечает за красоту и выразительность своего лица.
Изучая особенности выражения человеческого лица, В.Б. Шапарь
раскрывает его специфику у представителей различных поколений. В
детстве человек имеет короткое и широкое лицо, выделяющийся большой
лоб, не имеет ни одной морщинки, кожа мягкая и упругая, присутствует
розовый румянец. А округлые очертания придают веселый и грациозный
вид. В юношестве начинается усиленный рост лицевых костей: удлиняется
нос, щеки начинают бороздиться линиями, определяющими черты, в
следствии чего они утрачивают округлую форму. У парней на подбородке и
по бокам щек появляются волосы – щетина или даже борода. Если до этого
представители обоих полов имели почти одинаковую физиономию, то
теперь мужское лицо стремительно начинает меняться, а девушка еще
некоторое время сохраняет грациозность детства [7, с.137].
С началом зрелости черты лица еще больше проявляются и
углубляются. Пережитое оставляет отчетливые но не сильно заметные
следы, которые постепенно становятся все глубже и наконец становятся
неизгладимыми. В возрасте около тридцати лет черты лица становятся
менее подвижными, но более выразительными. Некоторые люди навсегда
остаются при округлых формах и сохраняют черты юности. Но следует
заметить, что обычно такие люди мало способны к сильным переживаниям
и более склонны к чувственным наслаждениям, чем умственным. К старости
кожа на лице становится сухой, морщинистой и неизменно сохраняет
одинаковый цвет. Мышцы лишаются подвижности, поэтому черты
опускаются и стягиваются к подбородку, что придает лицу печальный и
недовольный вид [7, с.137].
Чтобы научиться лучше определять возраст человека по его чертам,
нужно обратиться к восточному учению об физиогномике. Оно гласит, что
каждый год человеческой жизни отражается на его лице. И для этого лицо
нужно разделить на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. И отдельно
стоит выделить четвертую часть. Эта часть лица человека – уши. Они
отражают возраст человека с самого его рождения до подросткового
возраста (14 лет).
Верхняя часть лица, а если быть точнее – лоб, отражает жизненный
путь человека. По этой части лица получают информацию о жизни с 15 до
30 лет. Идеальный лоб, правильная форма и здоровый цвет кожи,
свидетельствует о прекрасном состоянии тела и духа [2]. Средняя часть –
промежуток от бровей до кончика носа, отражает годы от 31 до 50 лет.
Гармоничная сбалансированность этой зоны свидетельствует об
упорядоченности психики [2]. А вот нижняя часть, а то есть – верхняя губа,
рот и подбородок отвечают за период с 51 до 77 лет, и говорят о преклонном
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возрасте. Правильные формы этой зоны свидетельствуют об
уравновешенности характера.
Таким образом, психология мимики очень разнообразна и позволяет
выявить весьма тонкие и едва уловимые характеристики человеческой
натуры. Выражение лица, мимические линии изменяются под влиянием
эмоций и возраста. Замечая мельчайшие изменения в выражении лица
можно получить большой объем информации о малознакомом человеке, что
позволит избежать недопонимания в общении.
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СПЕЦИФІКА МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У БАНКІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ
Міжособистісна взаємодія банківських працівників, в ході соціальноекономічно обумовленої спільної трудової діяльності, досі залишається поза
увагою дослідників. Необхідність вивчення внутрішньо-групових процесів у
банківських колективах зумовлена розглядом взаємовпливів як суб’єктсуб’єктних характеристик учасників цього процесу, так і впливом ситуації
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на поведінку працівників. Велику роль у здійсненні взаємодії відіграє
система взаємних очікувань (експектації), які пред’являються працівнику і
виробничій групі. Загальноприйняті очікування дають можливість оцінити
поведінку певного працівника і прийняти рішення щодо продовження
взаємодії чи перевести її у ситуаційну. Якщо очікування з обох сторін
виправдовуються, то виникають нові експектації, які вже будуть пов’язані з
особистісними якостями даного працівника, з його привабливістю, з його
статусом, способом виконання виробничої ролі, яка проявляється у стані
задоволеності стосунками [1].
Міжособистісні відносини в банківському колективі характеризуються
організаційно-технологічною взаємодією, статусно-рольовими взаємозв’язками, адміністративно-психологічними взаємовпливами та емоційнораціональним взаємопізнанням. Система міжособистісних відносин у
трудовому колективі, в силу своєї внутрішньої психологічної обумовленості
і складності, в більшості випадків, важко помітна, часто організаційно не
оформлена і стихійна. Між тим вона є надзвичайно важливою, оскільки на її
основі, як зазначає Л.Д. Столяренко [3], формуються змістовні складові
колективу: взаємні вимоги та норми діяльності; постійні міжособистісні
оцінки, переживання та співчуття; психологічне і фахове суперництво та
змагання; наслідування і самоствердження.
Тому, на нашу думку, психологія виробничого середовища [5]
передбачає вивчення розвитку особистості у реальній системі умов,
зовнішніх ситуацій і мотивів, які впливають на фахівця, що включають до
себе систему об’єктивних і суб’єктивних елементів адаптації, які
об’єднуються у діяльності фахівця (Н. Чайкіна, 2014).
Часто взаємовідносини людей, що працюють разом, їх зв’язки і
контакти бувають складними і багатоплановими. Дослідники розрізняють
[2] ділові відносини рівності, коли фахівці мають однакові права і
функціональні обов’язки та ділові відносини підпорядкування, коли фахівці
підкоряються субординаційному принципу. У банківському колективі
взаємовідносини будуються на паритетних і субординаційних засадах, які
регламентуються
офіційним
документом:
інструкцією,
статутом,
постановою і адміністративним наказом банку, щодо обов’язків і ділових
контактів кожного спеціаліста.
Нами було здійснено дослідження 40 працівників Департаменту
операційного обслуговування банку, із яких 20 чоловік – працівники відділу
регіональної підтримки і 20 працівників відділу обслуговування телефонних
звернень. Аналіз результатів свідчить про сприятливий соціальнопсихологічний клімат у колективі банку, відповідно до індексу групової
згуртованості (0,75 у групі ВРП і 0,64 у групі ВОТЗ). 85% працівників банку
оцінюють загальну психологічну атмосферу як сприятливу для праці. У
секторі ВРП: 50% мають середній рівень задоволеності мікрокліматом у
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колективі, 35% – високий і 15% – низький. У секторі ВОТЗ: 45% мають
середній рівень задоволеності взаємовідносинами у колективі, 30% –
високий рівень, а 25% – низький рівень. Наявність такої сприятливої
соціально-психологічної атмосфери в колективі банку знижує вірогідність
фінансових помилок і збитків.
Застосувавши соціометричний метод, було виявлено, що працівники,
які незадоволені мікрокліматом у банківському колективі відносяться до «не
прийнятих» (30% – ВРП та 35% – ВОТЗ), що ускладнює їм міжособистісні
стосунки в діловій сфері та організацію трудової діяльності. Тому необхідна
постійна підтримка позитивного соціально-психологічного клімату, яка
може утримати і стабілізувати незадоволеного працівника, а отже, запобігти
«просочуванню» секретної інформації.
Вивчення ведучих особистісних якостей, які проявляються у
міжособистісних відносинах банківського колективу, за методикою Лірі
показало, що для більшості працівників в обох групах (ВРП і ВОТЗ)
приблизно в рівній мірі властиві прояви дружелюбності і агресивності, а
порушення цього дисбалансу часто призводить до поліпшення чи
погіршення
психологічного
самопочуття
фахівця.
Психологічне
самопочуття і настрій, як характеристика психічного стану людей, свідчить
про якість соціально-психологічного клімату в колективі, а прояви
агресивності у банківському колективі часто виступають як захисні реакції
від перенапруження в роботі і комунікативного дисонансу між колегами.
Окрім цього, багато хто з них надмірно формалізує взаємостосунки з
клієнтами, не надаючи належного значення психологічним чинникам
(наприклад, приязненої посмішки).
Вивчення особистісного позиціонування кожного працівника банку
показало, що 55% є прийнятними в колективі і 15% є лідерами, в число яких
входить і керівник. Наявність неприйнятних (30% – ВРП і 35% – ВОТЗ)
вказує на порушення міжособистісних стосунків, що потребує вживання
негайних заходів для поліпшення ситуації. Стійке і відносно високе
фінансове забезпечення банківських працівників не компенсує негативного
впливу хронічного стресу на їх життя і роботу, в наслідок доволі жорстоких
загальних професійних вимог. Нерідкі випадки прояву невмотивованої
дратівливості: люди стають агресивними у стосунках один до одного,
зриваються на крик або похмуро мовчать. Окрім наявності хронічного
руйнуючого стресу в банківській сфері є ще деякі особливі причини, що
зумовлюють
необхідність
організації
спеціалізованої
соціальнопсихологічної підтримки в банках.
Здійснений нами аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що
характер міжособистісних стосунків безпосередньо пов'язаний із існуванням
у колективі сприятливого психологічного клімату, було виявлено залежність
між рівнем задоволеністю працею і мікрокліматом в колективі, внутрішньо138

груповими процесами та міжособистісною взаємодією працівників, оцінкою
їх взаємовідносин і особистісним позиціюванням кожного. Більш низькі
показники у Відділі обслуговування телефонних звернень, можливо
пов’язані з дистанційною роботою з клієнтами та більшою автономністю
робочих дій. В цілому ж між працівниками структурних одиниць різних
відділів Департаменту операційних звернень виявлено більше спільних
показників, а ніж розбіжностей, що пов’язано із специфікою обов’язків та
видом банківської роботи.
Всі ці процеси і явища зумовлюють необхідність у більш ефективній
роботі менеджменту банку і у запровадженні посади психолога, який би
враховував зміни у запитах, потребах, особливостях людських стосунків та
періодично проводив тренінги-спілкування, зважаючи на мету, цілі,
завдання і інтереси сторін чи окремих груп у банківському колективі, а
чинники, які перешкоджають формуванню сприятливого клімату,
виступатимуть основними мішенями корекційної програми.
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ПОДОЛАННЯ СЦЕНІЧНОГО СТРЕСУ
МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ
За своїми характерними особливостями публічні виступи музикантів як
і виступи ораторів, акторів, спортсменів можна віднести до стресових
ситуацій. У цьому випадку основним стресором для них є глядацька
аудиторія й усвідомлення того, що кожна їх дія відслідковується й
оцінюється іншими людьми.
Концертний виступ є певним підсумком всієї роботи музиканта над тим
чи іншим музичним твором, мета якого – донести до слухачів його зміст.
При цьому, музикант-виконавець переживає серйозне нервово-психічне
навантаження, стрес [1]. Знаменитий актор, режисер і педагог
К. Станіславський зосереджував увагу на тому, що публічні виступи, в свою
чергу, закріплюють, фіксують те, що відбувається на сцені та всередині
самого виконавця. І, при цьому, будь-яка дія чи переживання, що
підкріплюються творчим чи іншим хвилюванням, яке викликане
присутністю глядацької аудиторії, закарбовується в емоційній пам’яті
сильніше, ніж у звичних умовах на репетиціях [2].
Як зазначає С.Сабурова, вихід на сцену, можна назвати «лакмусовим
папірцем» професіонала-виконавця – це своєрідна «вершина форми»,
найвищий емоційний і психофізіологічний стан, який носить стресовий
характер [3, с.65]. Ю. Цагареллі зосереджує увагу на тому, що будь-який
сценічний виступ може розглядатися «як підсумкова діяльність в
екстремальних умовах» [4]. Після такого впливу названих факторів у
виконавця виникає певне перевантаження. Це відбувається тому, що
свідомість знаходиться під сильним натиском психофізіологічної стресової
«атаки» та здатна розцінювати сценічну діяльність як небезпеку для життя
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та здоров’я, а за психофізіологічним показником стан музиканта на сцені
подібний зі станом спортсмена в процесі старту. У такій ситуації свідомість
застосовує захисні функції – це звуження об’єму сприйняття та м’язові
спазми, провали в пам’яті тощо. При цьому, емоції, які слугують спусковим
механізмом стресової реакції, дуже архаїчні та сильні, здатні стерти всі
«цивілізовані» налаштування, тобто весь підготовчий етап [1].
Проблема адекватної поведінки на сцені породжена безпосередньою
виконавською практикою. Більшість фактів із історії виконавської
майстерності підтверджують, що навіть самий досвідчений музикант не
застрахований від провалу на сцені, якщо він не готовий до виступу. Рівень
підготовки виконавця залежить не тільки від його минулого досвіду чи
майстерності, але й від того, що відбувається із суб’єктом перед початком
виконання, від його способу реагування на сценічну ситуацію, яка завжди
залишається стресогенним фактором [5]. На думку Ю. Литвиненко:
«Безперечно, якісна підготовка до виступу є основою професіоналізму
музиканта-виконавця й одним із основних умов успішності концертної
діяльності. Однак, окрім професійних завдань в музичному виконанні існує
й інший не менш важливий аспект – психологічний. Психологічна
підготовка виконавця до публічного виступу передбачає формування
вольову саморегуляцію музиканта, яка основана на об’єктивному контролі
власних дій і гнучкій корекції їх за необхідності. Тобто, психологічна
підготовка означає здатність виконавця успішно реалізовувати свої творчі
наміри в стресовій ситуації виступу перед аудиторією» [6, с.2].
Психологічна підготовка до концерту, на думку Л.Бочкарьова, – проблема
психолого-педагогічна. Як зазначає автор, психологічним аспектом
формування стану готовності виступає організація діяльності та формування
установки у відповідності з характером, умовами конкретного публічного
виступу [1, с.285].
Для досягнення оптимальних результатів у процесі підготовки, на
думку Ген Цзинхена, необхідно забезпечити такі умови: 1) здійснити
психологічну підготовку, яка містить формування механізмів захисту
організму від стресу, тобто створити максимальну психічну cтійкість, у тому
числі сформувати навички перетворення негативних факторів впливу
естради на позитивні; 2) створити певні резерви різних сторін виконавської
діяльності – художній, технологічний, психологічний запаси стабільності та
мобільності процесу відтворення вокального твору на сцені, а також своєї
індивідуально-особистісної стійкості при його здійсненні; 3) навчитися
максимально реалізовувати на сцені власні приховані можливості та
резерви, які сприяють досягненню вищих результатів, стимулюванню стану
натхнення. [7, с.243]:
Подолання сценічного стресу є дуже складним процесом. Робота зі
сценічним стресом має будуватися на основі індивідуального підходу щодо
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розвитку сценічної рефлексії, створення позитивних психологічних
установок, вироблення навиків конструктивного, творчо-позитивного
ставлення до виникнення екстремальних ситуацій (непередбачуваних). Крім
цього, з метою попередження та подолання сценічного стресу, окрім
формування сценічної культури та музичної в цілому, потрібно
зосередитися на формуванні психологічної культури як такої в музикантіввиконавців. Робота з подолання сценічного стресу вимагає створення
відповідного інструментарію діагностики, корекції та психотерапевтичної
допомоги [8].
Сучасна прикладна психологія має широкий арсенал засобів регуляції
психічних станів людини в процесі професійної підготовки до того чи
іншого виду діяльності, але дослідженню ефективних технологій щодо
роботи зі сценічним стресом приділено дуже мало уваги. У зв’язку з цим, в
перспективі подальших наших розвідок ми плануємо проаналізувати
здобутки психологічної науки в створенні стратегіального психологічного
інструментарію щодо дослідження та подолання сценічного стресу
музикантів-виконавців.
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РОСІЙСЬКО-ЧЕЧЕНСЬКІ ВІЙНИ ТА ПРОГОЛОШЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ЯК ВИЯВИ ОПОРУ І БОРОТЬБИ
З РОСІЙСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ
Якщо проаналізувати політичну історію Російської Федерації,
вимальовується картина постійних територіальних конфліктів та воєн. Від
зародження перших державних утворень і до сьогодні, Російська Федерація
була учасником більше ніж 40 масштабних військових конфліктів, що
припадають на кожне століття. Та якщо самі російські війни багаторазово
виступали предметом дослідження науковців з усього світу, їх вплив на
історію найближчого сусіда – України, залишається не з’ясованим.
Очевидно, що будучи у складі Радянського Союзу, чи Російської Імперії
у раніші періоди, Україна несла на собі усі тяготи пов’язані з військовими
конфліктами. Однак, нас більше цікавить еволюція ставлення європейських
країн до партнерства з Україною під впливом російської агресії. Як
змінювалися вектори зовнішньої політики самої України, так як російські
війни наближали нас до незалежності.
Хронологічні рамки статті охоплюють період двох Російсько-Чеченських
війн з 1994 по 1999 рр. На цей час припали і перші самостійні кроки
незалежної України та перші досягнення на міжнародній арені. На скільки
вони залежали від агресивної політики сусіда, Російської Федерації – питання,
з’ясування якого і є метою написання статті.
У Буремні 90-ті роки, Радянський Союз розвалювався на очах, одна за
одною почали з’являтися новоспечені незалежні країни. Та якщо Українська
РСР мала чітко прописане у Конституції СРСР право на вихід із Союзу, Чечня
таким привілеєм не володіла. Незважаючи на це 8 червня 1991 року Джохар
Дудаєв проголосив незалежність Чеченської Республіки. Очевидно, СРСР не
міг прийняти таку непокору і 7 листопада 1991 року Борис Єльцин підписав
указ про запровадження надзвичайного стану у Чечено-Інгуській Республіці
[3]. До літа 1992 року Росія завершила введення своїх військ на територію
Чечні. Такий розвиток подій змінив вектор зовнішньої політики Росії, що
тимчасово спрямувала усі погляди на Кавказький регіон.
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В цій ситуації Україна чітко зрозуміла, отримати незалежність є єдиною
можливістю позбавитися впливу Росії. А військова агресія у Чечні
продемонструвала усе небажання Росії втрачати цей вплив і засоби якими
вона готова його відстояти. Процес розпаду СРСР, запустився повним ходом.
У серпні 1991 року Державний комітет з надзвичайного стану спробував
завадити відокремленню Республік, та не витримав всенародного опору.
24 серпня 1991 року, за 1.5 місяці після початку російської кампанії у
Чечні, Україна ухвалила найважливіший в історії документ – Акт
проголошення незалежності [1]. На підтвердження Акту, Верховна Рада
України вирішила провести 1 грудня 1991 р. республіканський референдум
що повністю підтвердив прагнення народу до створення самостійної
держави – України.
Світове товариство не поспішало з визнанням самостійності України,
вичікуючи, як розгортатимуться події. У тому числі спостерігаючи за тим, як
далеко зайде Росія у війні в Чечні, та чи не загрожує подібна ситуація Україні.
Однак, результати референдуму стали поштовхом, який запустив процес
світового визнання незалежності. Починаючи з 2 грудня 1991 року
незалежність України була визнана всіма колишніми радянськими
республіками та іншими світовими державами. А 26 лютого 1992 р., коли
російські війська вели уже повноцінну військову кампанію у Чечні, Леонід
Кравчук підписує Гельсінські угоди з ЄС. Подальша дестабілізація в Росії
подарувала Україні ще кілька договорів, що регулюють економічну співпрацю
з Європою [4, с. 42].
Початок 1993 року приніс перші наслідки військових протистоянь в
Чечні. 9 січня Чечено-Інгушська Республіка перестала існувати. Чечня –
фактично стала незалежною, хоча і не визнаною жодною країною, в тому
числі Росією, Республікою. Інгушетія – увійшла до складу Російської
Федерації. Період з 1991 до 1994 рр. був часом існування незалежної Чечні.
Однак, 30 вересня 1994 року російська авіація почала обстріл території
Чеченської Республіки. Ця подія започаткувала багаторічну криваву боротьбу,
що закінчилася аж у 1997 році поразкою Росії.
Військова агресія Росії в Чечні призвела до чергового зближення України
та ЄС. 14 червня 1994 року підписано Договір про партнерство і співпрацю.
Вже в листопаді цього ж року підписано ще дві угоди «Спеціальну
резолюцію» і «Спільну позицію щодо України». У 1995 році Україна стала
членом Ради Європи. У травні 1996 року Україну прийняли до
Центральноєвропейської Ініціативи. У цьому ж році затверджено «План дій
Європейського Союзу щодо України» . Вересень 1998 року відбувся перший
щит Україна ЄС. Тож роки 1994-1998 принесли небачений прогрес у
євроінтеграційному процесі України, що увінчалося затвердженням
«Стратегії» інтеграції до ЄС [2, c.64].
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Після поразки у першій Російсько-Чеченській війні, Російська Федерація
на деякий призупинила свою мілітарну агресію, та взялася за відновлення і
нарощування військової сили. Цей період позначився помітною втратою
інтересу до долі України з боку Європейських країн, аж до початку нової
війни.
Друга Російсько-Чеченська війна розпочалася 30 вересня 1999 році і
закінчилася перемогою Росії. Партизанська боротьба в Чечні триває і досі, та
формально ця територія підпорядковується РФ.
Чергове посилення Росії оживило стосунках Україна-ЄС. 14 вересня 2000
року прийнято декрет президента України що затверджував «Програми
інтеграції України з Європейським Союзом», який став основним
інструментом у реалізації європейських прагнень українців. Саме з цього часу
бере свій початок тісна співпраця між Україною та Європою, кінцевою метою
якої оголошено інтеграцію з ЄС.
У ході написання статті, за допомогою співставлення фактів, автор
прийшов до висновку, що інтенсивність і результативність співпраці на лінії
Україна-ЄС тісно залежить від агресивності зовнішньої політики Росії.
Російсько-Чеченські війни, підштовхнули Україну до більш рішучих дій, та
дали можливість прийняти найважливіші державні документи. Ці ж тенденції
прослідковуються і у ставленні ЄС до перспектив партнерства з Україною.
Спочатку обережна і вичікувальна позиція, швидко переросла у активні дії з
початком введення російських війн у Чечню. Затишшя ж на лінії фронту,
принесло затишшя у відносинах Україна-ЄС. Ця тенденція прослідковується і
у теперішній ситуації в країні, та дає відповідь на багато гострих питань, що
залишаються на порядку денному України сьогодні.
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Денисюк О.В.,
аспірант кафедри історії Національного університету «Острозька академія»,
Україна, м. Острог
ІДЕЯ ТА МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ
ВІДРОДЖЕННЯ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ
Ідея та місія університету є фундаментальними поняттями які від
самого зародження університету як корпорації рівних професорів та
студентів, були тією основою, що до цих пір утримує університет від
остаточного перетворення на промислову корпорацію. Впродовж розвитку
університету він в першу чергу набував певних національних ознак
водночас маючи в основі переважно стандартні чи англійські чи німецькі
моделі. Глобалізація вплинула і на нього також розмиваючи національні
відмінності і призводячи до прагнення до так званого «світового
університету».
Найстаріші європейські університети створювали за підтримки
католицької церкви – як школи при кафедральних соборах або загальні
школи. Вони мали наддержавний статус середньовічних цехових
корпорацій, діяльність яких охоплювала весь католицький світ [6].
Університет бачиться місцем основним завданням якого є не виробництво
знань а відтворення «освічених людей» – інтелектуалів всіх професій [6].
Ще більш коротко і точно формулює ідею університету кардинал Ньюмен:
«Університет це місце де навчають універсального знання». Важливою для
розуміння поняття ідеї є також версія іспанського філософа Хосе-Ортеги-іГассета, котрий зауважує, що «Університет означає інститут, який
допомагає звичайному студенту стати культурною людиною і хорошим
спеціалістом» [5, с.60-66].
Таким чином, ідея та місія університету, досить часто ототожнюються,
але водночас вони стають тією основою, що рухає університетом як
важливою суспільною інституцією.
Із здобуттям Україною незалежності перед вітчизняними вишами
постала та ж проблема яку вирішували і продовжують вирішувати
європейські університети. Тобто, забезпечити себе ідеєю та місією яка б
виправдовувала їхнє існування в очах суспільства. Причому варто
наголосити, що в умовах конкуренції та ринкової економіки, такі речі мають
надавати університету індивідуальності порівняно з іншими. Проте через те,
що система вищої освіти в державі зберігає деякі характерні риси радянської
моделі. У першу чергу, це стосується значного впливу держави на всі сфери
діяльності університетів. Але є й суттєві відмінності. Насамперед, це істотно
інше бачення місії університетів. В СРСР періоду розвиненого соціалізму
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вона зазвичай передбачала зосередження уваги на формуванні світогляду та
професійних компетенцій. Разом з тим, в СРСР розуміли необхідність мати
різні з погляду їхніх місій вищі навчальні заклади [1]. Важливою
відмінністю, також, є те, що через різке зростання частки випускників шкіл,
що продовжують навчання у ВНЗ, високий рівень безробіття та брак
фінансування, діяльність переважної більшості університетів сьогодні
зосереджена на наданні так званих освітніх послуг. Натомість традиційні
напрями діяльності університетів, навіть якщо вони й присутні в
деклараціях, на практиці практично згорнуті.
Проте варто відзначити, що зовсім інша справа із іншими навчальними
закладами, а саме тими які не мали радянської спадщини , були створеними
у незалежній Україні, а точніше відроджені. Тобто, ці навчальні заклади, а
саме таким вузом є Острозька академія декларували глибоку закоріненість в
історії, оскільки вели свою історію від середньовіччя [2, с.46]. А
відродження і повернення собі історії є певною місією. Острозька академія
XVII ст. була створена як культурно-освітній центр в місті, що належало
князям Острозьким і було центром їхніх володінь, а відроджуючи Острозьку
академію у 1994 році її промоутери змушені були доводити життєздатність
вузу в маленькому містечку без належної матеріальної бази та
інфраструктури [3, с.85-88]. Саме в цей період закладається ідея
університету, яка декларується у вихованні не просто студентів, а державної
еліти, а також досягненні університетом статусу своєї попередниці [7, с.153,
165]. Університет позиціонує себе не лише як навчальний заклад, як
культурний центр [4]. Цьому і сприяє активне вивчення власної історії вузу
та краю і створення власного музею, котрий цим займається.
Таким чином для Національного університету «Острозька академія» на
відміну від багатьох інших вітчизняних закладів не потребувала створювати
для себе певну місію, адже саме її відродження та подальше функціонування
має в собі і місію і ідею університету. Острозька академія в своїй основі має
ті важливі принципи, що забезпечують легітимність університету як
інституції і визначають його як важливий суспільний інститут, а саме ці
принципи як зазначалося вище і є важливими для місії університету.
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аспірантка кафедри історії і політології Національного університету
біоресурсів і природокористування України,
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВЗАЄМИН УКРАЇНИ З
ПОЛЬЩЕЮ (1918-1939 рр.)
Наукова робота досліджує особливості та визначає закономірності
взаємин української і польської держав в політичному житті та на місцях в
часи існування Другої Речі Посполита [1], відтворює загальну картину подій
та їх подальший вплив на взаємини двох країн.
Актуальність роботи зумовлена потребою об’єктивного дослідження
суперечливих подій між українським і польським народами в досліджуваний
період, більш детально дослідити стратегічні стосунки між українським та
польским народами у складний час між світовими війнами. На сучасному
етапі налагодження відносин стратегічного партнерства між Україною і
Польщею болючою перешкодою залишається малодосліджена історія
співжиття українсько та польського народів у часи Другої Речі Посполита.
Необхідно відмітити, що Польща на даний час залишається найбільшим
стратегічним партнером у ЄС та сприяє подальшій європейській інтеграції
України [2].
Метою роботи є здійснення комплексного дослідження, на основі
сучасної історіографії та документальних матеріалів,
громадськополітичних процесів країни, аналіз політичних акцій українських та
польських організацій, виникненя конфлікту між ними, з’ясування причини
та наслідки політики польського уряду щодо української меншини між 1918
та 1939 роками.
Для досягнення поставленої мети було поставлено декілька завдань:
– розглянути концепції, які стали основою для формування урядової
політики щодо українського питання;
– дослідити погляди українського політикума та інтелігенції щодо
Польської держави;
– проаналізувати суспільно-політичні настрої українського народу до
політики польського уряду у міжвоєнний період.
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Політику польських урядів [3] в національному питанні на території
західної України можна умовно поділити на три періоди:
1) 1921–1925 рр. – характеризувався домінуванням доктрини польських
національно-демократичних сил [4], що означав лише польський
мононаціональний характер культурного життя та поступову асиміляцію
інших народів. Така політика здійснювалась методами уніфікації
національних окраїн. Відбувалась колонізація у вигляді військово-цивільного
осадництва, придушення будь-яких проявів національно-визвольних рухів,
адміністративний тиск у політико-культурній і релігійній сферах;
2) у 1926−1934 рр. [5] відбувається зміна програмних засад урядової
національної політики, уряд оголосив режимом «санації» – офіційної
політики асиміляції національних меншин Польщі. Дана програма у
національному питанні
переслідувала
мету замінити
політику
денаціоналізації нацменшин федералістською програмою поступової
державної асиміляції. Ця політика полягала в тому, щоб завдяки певним
поступкам досягнути лояльного ставлення національних меншин до
Польської держави;
3) у 1935–1939 рр. у політиці «санації» спостерігається різкий поворот
вправо [6]: була затверджена нова концепція – «політика зміцнення
польськості Речі Посполитої» тобто політика примусової національнодержавної асиміляції національних меншин. Значне зростання ваги
військових у суспільно-політичному житті Польщі, пропаганда
організаціями пілсудчиків національних форм польського тоталітаризму
спровокували популяризацію націоналістичних ідей, активу зівала
радикальні концепції розв’язання українського національного питання. Цей
період відзначався посиленням полонізаційного тиску практично в усіх
сферах життя національних меншин.
Отже, польська політика не досягла бажаних результатів [7]. Усіма
своїми діяннями український народ показав, що може власними
національними силами відстояти і збудувати власну державність.
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РОМАН-ДОКУМЕНТ А. КУЗНЄЦОВА «БАБИН ЯР»
ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Документальний роман Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр», без сумніву, є
однією з найцікавіших книг, яка повністю захоплює читача від самого
початку. У передмові автор зауважує, що в книзі висвітлена тільки правда, а
слово «документ» у підзаголовку цього роману означає, що в ньому наведені
лише справжні факти і документи [1]. Можна цілком погодитися з відомим
істориком Юрієм Шаповалом, який наголошує, що «Бабин Яр» є не просто
літературним текстом, а саме джерелом, яким слід користуватися для
розуміння правди воєнних років [2]. Але слід зазначити, що, крім жахливих
подій Другої світової війни, в романі описуються й інші складні та трагічні
сторінки нашої історії. У творі також порушуються гострі політичні,
культурні, етичні та інші проблеми, які залишаються актуальними і сьогодні.
На початку свого роману А. Кузнєцов піддає критиці соціалістичний
реалізм, який зобов'язував писати не стільки так, як було, а так, як це
повинно бути. Він назвав цей метод фальшивим та лицемірним і зауважив:
«Я відмовляюся від нього назавжди» [1].
У романі критикується радянський колгоспний лад. Зазначається, що у
колгоспах селяни працювали гірше ніж під час кріпосного права. Якщо при
кріпосному праві поміщик залишав їм дні для роботи на себе, на своєму
маленькому полі, то в колгоспі люди не мали і такого.
А. Кузнєцов згадує жахливі події голоду 30-х років ХХ ст. і зазначає,
що цей голод був викликаний штучно за наказом Сталіна. Посилаючись на
твори У. Черчилля, автор пише, як Сталін у розмові з ним обронив фразу,
що йому тоді знадобилося ліквідувати опір десяти мільйонів противників:
«Десять мільйонів, – сказав він, піднявши руки. – Це було страшно. Це
тривало чотири роки» [1].
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У книзі описується випадок, коли окупанти в Києві друкували
звернення до людей, щоб вони використовували в якості їжі каштани і
пояснювали з науковою точністю, скільки в них знаходиться поживних
речовин. А. Кузнєцов з приводу цього зазначив наступне: «Каштани ми
давно поїли. Диваки німці, знайшли кого вчити, що можна їсти, – українців,
які пережили голод тридцятих років!.. Ми самі кого хочеш навчимо» [1].
На прикладі власної сім’ї описується несправедливість, яка існувала в
СРСР між тими, хто вступив у партію та безпартійними. Мати А. Кузнєцова
була старанним і талановитим вчителем. Багато разів її збиралися
нагородити, але навіть крихітної премії не дали, тому що вона була
безпартійною. Її знайомі вчительки, що вступили у партію, їздили
безкоштовно на курорти і були нагороджені орденами. Були випадки, коли
бездарний педагог, який не міг нічому навчити дітей і розвалив свій клас,
висувався на високі посади. Такий клас віддавали матері А. Кузнєцова для
відновлення і їй доводилося працювати вдень і вночі. «Але в партію вона не
пішла, для неї це було просто дико» [1].
Піднімає питання А. Кузнєцов стосовно жертв сталінських репресій і
відношення деяких комуністів до цього. І тут, зазначає він, якісь «чесні
комуністи» стали бити себе в груди і кричати, що вони, виявляється, нічого
не знали. Або, що знали, але вірили, що таким чином знищуються справжні
вороги. Автор роману називає їх лицемірами, тому що в душі вони все
чудово знали і розуміли. Лише той, хто не хотів знати – «не знав». А.
Кузнєцов з цього приводу розмірковує: «… якщо на секунду повірити і
допустити, що так звані «чесні комуністи», які взялися диктувати світові
умови життя, бачили, розуміли і мислили, як п'ятирічні діти, – то тоді ще
страшніше» [1].
Автор у своєму романі описує проблему радянських військовополонених.
Він зазначає, що з жодними полоненими німці не були такими жорстокими,
як з полоненими Радянського Союзу. Ці люди опинилися без усякого
захисту, або хоча б якої-небудь формальної допомоги міжнародного
Червоного Хреста, тому що Сталін поставив Радянський Союз поза сферою
його дії. Але ще більш вражаючою була доля радянських полонених після
розгрому Німеччини. За наказом Сталіна всіх, хто не помер в німецькому
полоні, заарештовували і відправляли в Сибір, тобто з німецьких
концтаборів у радянські.
У романі порівнюються два тоталітарні режими – гітлерівський та
сталінський. Між садизмом обох сторін, як зазначає автор, принципової
різниці немає. У Гітлера було більше винахідливості та звірства, в
душогубках і печах гинули громадяни чужих націй і завойованих країн.
Сталін до цього не додумався, «зате загибель обрушилася на своїх
співгромадян» [1].
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Значимість роману «Бабин Яр» важко переоцінити. Ще раз зауважимо,
що автор у своєму творі торкається різних гострих питань, які й на
сьогоднішній день не втрачають актуальності. Заслуговують на велику
повагу слова А. Кузнєцова: «Моя тенденція – у викритті всякого насильства,
всякого вбивства, будь-якої неповаги і знущання над людиною» [1].
Отже, документальний роман «Бабин Яр» Анатолія Кузнєцова є
важливим історичним джерелом, який допомагає більш детально зрозуміти
та осмислити складні й трагічні сторінки нашої історії.
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РОЗРОБЛЕННЯ ОСНОВ ПОРОДНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
В НАУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСОРА М.А. КРАВЧЕНКА
Стандартизація є одним із інструментів управління народним
господарством. Державні стандарти призначені концентрувати передовий
досвід і новітні досягнення науки та техніки, пов’язуючи їх з перспективами
розвитку народного господарства. Тим самим стандарт перетворюється на
норму суспільно необхідних вимог до якості продукції. Стандартизацію слід
розглядати як практичну діяльність, як систему управління та як науку.
Стандартизація, насамперед, спрямована на: комплексне нормативнотехнічне забезпечення всебічного вдосконалення управління народним
господарством; інтенсифікацію суспільного виробництва та підвищення його
ефективності; прискорення науково-технічного прогресу; раціональне й
економне використання ресурсів. Стандартизація і сертифікація продукції
набувають особливого значення в умовах євроінтеграції, що спрямовується на
вироблення єдиних уніфікованих підходів до оцінки продукції, управління її
якістю тощо.
Одним із напрямів стандартизації народного господарства є породні
стандарти, які представляють собою мінімальні вимоги за продуктивністю,
типом будови тіла та походженням, що ставляться до тварин при їх оцінці
під час бонітування, а також при апробації нових порід. Стандарти
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періодично переглядаються й уточнюються залежно від прогресу породи,
зміни вимог людини до очікуваної продукції.
Провідні вітчизняні вчені, а саме П.М. Кулєшов, Д.А. Кисловський,
Є.А. Богданов, М.Д. Потьомкін, М.А. Кравченко, Ф.Ф. Ейснер, М.В. Зубець,
В.П. Буркат та інші, надавали важливого значення породним стандартам як
одному із важелів селекційно-племінного вдосконалення тварин. Так,
доктор сільськогосподарських наук, професор М.А. Кравченко (1908–1986)
розглядав
стандарти
породи
як
відправну точку розведення
сільськогосподарських тварин, без якої не існує племінної справи. У своїй
монографії «Племенной подбор» (1957) зазначав, що ігнорування
породними стандартами у племінній роботі призводить до анархії
зоотехнічного виробництва, тоді як зловживання ними веде до формалізму,
який у творчій роботі зі створення і вдосконалення племінних стад є не
менш шкідливий [1].
Учений констатував, що стандарт породи виражає науково обґрунтовані
та офіційно встановлені мінімальні вимоги, що пред’являються до тварин
тієї чи іншої породи, виконання яких обов’язкове для всіх осіб, які
працюють з нею. Стандарт – основний напрям племінної роботи з породою
чи породною групою, виражений у комплексі ознак, які намагаються
зробити належністю тієї групи тварин, з якою ведеться робота. Породні
ознаками є ті особливості (як якісні, так і кількісні), за якими відрізняються
одне від одного окремі групи тварин чи окремі особини.
М.А. Кравченко обґрунтував, що при роботі з породою необхідно мати
кілька диференційованих стандартів. Так, для симентальської худоби слід
розробити загальний стандарт, побудований на загальних вимогах з
достатньо широкою амплітудою коливання, які охоплюють основні
характерні риси, загальні для всіх відрідь цієї породи. Для сименталізованої
худоби, окрім загальних вимог, необхідно мати інший (підпорядкований
першому), більш детальний стандарт, з урахуванням специфіки тих регіонів,
в яких її розводять. У кожному держплемрозпліднику повинні бути свої
стандарти, підпорядковані загальному, уточнені та деталізовані, побудовані
на врахуванні особливостей місцевих умов і наявного поголів’я. На думку
вченого, окремі лінії, які відрізняються тими чи іншими особливостями,
можуть і навіть повинні мати свої додаткові стандарти [2].
Кожен із перерахованих стандартів повинен мати дві форми:
1) стандарт на перспективу, тобто включати комплекс тих ознак, які бажано
отримати в даній групі тварин; 2) стандарт, що включає мінімальні вимоги
для добору тварин в даному стаді при конкретних умовах.
У своїх наукових працях М.А. Кравченко сформулював вимоги до
розроблення породних стандартів, що включали:
1. Відповідність очікуваної племінної та господарської цінності тварин
запитам, поставленим людиною.
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2. Придатність до розведення в умовах тієї зони, для якої планується
використання даної групи тварин, при цьому слід враховувати як
економічні, так і природно-кліматичні умови.
3. Стандарт повинен будуватися на реальних цифрах.
4. Порівняна стійкість стандарту, оскільки племінна справа досягає
успіху лише при тривалій цілеспрямованій роботі, що проводиться на
кількох поколіннях тварин.
5. У процесі роботи з поліпшення стада чи породи вимоги до стандарту
повинні зростати, оскільки стада та породи повинні прогресувати, в цьому
полягає суть племінної справи.
6. Стандарти та їх результати повинні проходити через публічний
показ, через публічний контроль. У цьому відношенні значну роль мають
відігравати тваринницькі виставки, починаючи з районних і закінчуючи
всесоюзними [1].
Перебуваючи на посаді заступника голови Ради з удосконалення
симентальської худоби в УРСР, а потім і голови цієї Ради, М.А. Кравченко
координував роботу практично всіх племінних заводів, періодично проводив
безпосередньо на виробництві комісійну експертизу статусу її основних
«гнізд». Завдяки орієнтуванню на породні стандарти та іншим заходам,
вдалося
досягти
значного
селекційно-племінного
вдосконалення
симентальської породи в умовах УРСР [3].
Таким чином, породна стандартизація є одним із планових заходів
селекційно-племінної роботи з породами сільськогосподарських тварин, що
сприяє інтенсифікації селекційного процесу та зростанню його ефективності;
поліпшенню якості тваринницької продукції; прискоренню науковотехнічного прогресу; раціональному використанню племінних ресурсів.
Основні принципи і форми породної стандартизації розроблено та апробовано
доктором сільськогосподарських наук, професором М.А. Кравченком.
Ефективність даного заходу була доведена ним при породному вдосконаленні
симентальської худоби, яка набула найбільшого поширення в племінних
господарствах УРСР минулого століття. Окремі положення, розроблені
вченим, варто використовувати в сучасних умовах євроінтеграції, що вимагає
зростання рівня конкурентоспроможності вітчизняних порід, відповідності
вітчизняної продукції європейським стандартам.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВО
Максимчук В.В.,
директор Головинського вищого професійного училища нерудних технологій
Житомирської області, викладач вищої категорії,
аспірант кафедри державної служби та менеджменту освіти
ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
Україна, м.Київ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ
Цілком очевидно, що розвиток економіки України залежить від
кваліфікованого і конкурентоспроможного персоналу, підготовка якого
здійснюється в системі професійної освіти. Тому закономірно, що сьогодні у
вітчизняній професійній освіті здійснюються системні реформи, спрямовані
на досягнення високих європейських стандартів якості, впровадження у
навчально-виробничий процес сучасних педагогічних та інформаційних
технологій, формування у молодого покоління професійних компетенцій та
вміння працювати в умовах сучасного ринку праці.
Так, Міністерством освіти і науки України розроблено, Урядом
схвалено та направлено до Верховної Ради проект Закону України «Про
професійну освіту», яким передбачено визначити правові, організаційні та
фінансові засади функціонування і розвитку системи професійної освіти,
забезпечення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах. Зокрема:
розширити автономію професійних навчальних закладів; створити нові типі
навчальних закладів, такі як регіональний центр професійної освіти,
професійний коледж, професійний ліцей, центр професійної підготовки
(дозволить переформатувати існуючі вузькопрофільні професійно-технічні
навчальні заклади в багатопрофільні професійні навчальні заклади, що,
своєю чергою, підвищить гнучкість закладу у підготовці кадрів відповідно
до тенденцій змін на ринку праці); розширити можливості державноприватного партнерства у сфері професійної освіти, що передбачає
утворення та спільне фінансування баз професійно-практичної підготовки,
інноваційних підприємств та запровадження спільних програм фінансування
підготовки кадрів; створити незалежні установи оцінювання та забезпечення
якості професійної освіти; забезпечити умови для участі роботодавців у
сфері професійної освіти; утворити в кожному регіоні раду стейкхолдерів
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професійної освіти, як координаційний орган з питань визначення та
впровадження політики в галузі професійної освіти [1].
Разом з тим, скорочення мережі та контингенту осіб, що отримують
професійну освіту і навчання, повільне оновлення переліку напрямів
професійної підготовки, зменшення обсягів замовлення на підготовку кадрів
та фінансування професійної освіти, а також якість професійної підготовки
кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів в Україні, яка не повною
мірою відповідає вимогам сучасного ринку праці, – ускладнюють розвиток
галузі та потребують суттєвих змін в публічному управлінні та
адмініструванні професійною освітою у більш широкому спектрі дій,
оскільки охоплюють зацікавлені сторони всього суспільства і потребують,
своєю чергою, розподілу повноважень між центральним, регіональним та
місцевим рівнями.
Зауважимо, що досвід високорозвинених країн Європейського Союзу та
США демонструє значні результати в напрямку розширення публічного
адміністрування, що передбачає лібералізацію державної влади, базується на
демократичних засадах і має на увазі партисипативну, партнерську
взаємодію між владними структурами на всіх рівнях управління [2]. У
вітчизняній науці виникає низка напрямків, що розглядають публічне
адміністрування і з позицій відмови від владної вертикалі, і як бізнеспроцес, і через призму морально-етичних аспектів та духовності, тобто з
урахуванням національної архетипіки. У той же час автор цього
дослідження акцентує увагу, на жаль, на неможливості відмови від владної
вертикалі в сучасному українському суспільстві, яке, перебуваючи під
впливом
трансформаційних
процесів,
відрізняється
істотною
диференціацією, хаотичністю і низьким рівнем суспільної самосвідомості та
самоконтролю. До цього слід додати також недосконалість законодавчої
бази та низький рівень виконання чинного законодавства.
Водночас необхідно зазначити, що в умовах економічної нестабільності
перехід закладів професійної освіти у комунальну власність можливий лише
при збереженні державних субвенцій на їх утримання і розвиток, та має
передбачати фінансування закладів професійної освіти із бюджетів різних
рівнів і джерел. Разом з тим, затвердження державного бюджету має
відбуватися лише після прийняття остаточних рішень щодо змін до
Конституції, Податкового та Бюджетного кодексів та іншого законодавства
з метою забезпечення узгодженості відповідних правових норм та
дотриманості збалансованості зведеного бюджету і всіх показників. І тільки
при забезпеченні вищезазначених умов можна буде визначати порядок
фінансування тих чи інших навчальних закладів професійної освіти України.
У нових соціально-економічних умовах модернізація професійної
освіти потребує вдосконалення організаційної структури, науковометодичного супроводу, врахування прогресивних ідей зарубіжного досвіду
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професійної освіти і навчання, запровадження інноваційних технологій і
методик навчання, розроблення і впровадження сучасних моделей
управління та фінансування, розвитку співпраці з соціальними партнерами
та виробництвом.
Нагальним стає створення державних стандартів на засадах
компетентнісного підходу, підвищення престижності професійної освіти в
суспільстві, удосконалення системи професійної орієнтації молоді на
робітничі професії, визначення основних напрямів державних і регіональних
програм популяризації професійної освіти, організації діяльності
профорієнтаційних служб і центрів професійної кар’єри.
Набуває актуальності подальший розвиток самоврядування взагалі та
учнівського самоврядування у системі професійної освіти зокрема. Адже
самоврядування – один із головних принципів діяльності учнівської
спільноти. Досвід багатьох європейських країн показує, що саме учнівське
самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а
й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів,
відповідальність за яких несуть самі учні. Безперечно, розвиток учнівського
самоврядування цікавий насамперед у контексті побудови міжрегіонального
та міжнаціонального взаємопорозуміння. Той же учнівський парламент на
національному рівні не лише вчитиме дітей приймати рішення, а й
дозволить ближче пізнати однолітків з інших регіонів України та зарубіжжя.
Наголосимо, що потребують подальшого розроблення такі питання як:
усунення суперечностей між нормативними актами щодо професійної освіти
та прийняття відповідного Закону України «Про професійну освіту»;
механізм формування державного замовлення з урахуванням реальних
потреб ринку праці; внесення змін до «Національного класифікатору
професій» (класифікатор професій ДК 003:2010) для забезпечення
відповідності міжнародній класифікації; оновлення «Державного переліку
професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах» з метою забезпечення інтегрування професій та
скорочення їх кількості, укрупнення окремих спеціальностей підготовки,
спрямованих на забезпечення можливостей навчання суміжних професій;
поетапна, поступова оптимізація мережі професійно-технічних навчальних
закладів та їх передача до комунальної власності з урахуванням науково
обґрунтованих критеріїв, особливостей соціально-економічного розвитку
регіонів і вимог ринку праці; об’єднання в єдиній системі професійної
освіти і навчання різних типів професійних навчальних закладів, що
надають освітні послуги та інші [3, c.109].
Насамперед, в умовах децентралізації управління надзвичайно
важливою буде подальша автономія професійних навчальних закладів,
повна передача їм функцій організації, здійснення та надання освітніх
послуг. Це передбачатиме їх фінансово-господарську автономність,
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розширення повноважень керівника, підвищення його персональної
відповідальності за результати управлінської роботи та якість підготовки
виробничого персоналу. Нагальною стає також потреба більш повною
мірою врахувати мережу закладів професійної освіти та визначити основні
напрями її оптимізації з урахуванням науково обґрунтованих критеріїв,
особливостей соціально-економічного розвитку регіонів і вимог ринку
праці, створення нових типів закладів професійної освіти (багаторівневих і
одно- та багатопрофільних професійних ліцеїв, багатопрофільних
професійних коледжів), інтегрованих освітньо-професійних систем
(освітньо-професійні округи, навчально-виробничі й навчально-наукововиробничі комплекси, консорціуми, кластери тощо).
У нових соціально-економічних умовах головним завданням
удосконалення публічного управління та адміністрування постає
розроблення Концепції управління професійною освітою в Україні та
науково-практичних рекомендацій щодо створення цілісної національної
системи професійної освіти, яка відповідає другому-п’ятому рівню
Національної рамки кваліфікацій.
Отже, вищезазначене свідчить про необхідність здійснення детального
наукового аналізу щодо публічного управління та адміністрування в системі
професійної освіти та визначення перспектив управління її розвитком в
сучасній Україні. Між тим, на нашу думку, сьогодні ще зарано говорити про
готовність української системи органів публічного управління до
управління професійною освітою на якісно новому рівні, адже ще чимало
треба зробити на національному, регіональному та місцевому рівнях для
відродження громад і законодавчого забезпечення їх діяльності та
посилення їх впливу на розвиток професійної освіти і навчання в конкретній
області, районі, місті, селищі, селі.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ РОЗВИТКУ ЇЇ ЯКОСТІ:
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Проблематика якості вищої освіти, у тому чи іншому аспекті
позиціонування свого складного та багатогранного змісту, постійно
перебуває у межах кола професійної уваги МОН України. Наприклад,
питання підвищення якості надання вітчизняними ВНЗ освітніх послуг,
стали предметом обговорення під час зустрічі Міністра освіти і науки
України Л. Гриневич з Послом Держави Кувейт в Україні Рашидом
Хаммадом Аль-Адвані. Зокрема, Л. Гриневич звернула увагу на потенціали
інтернаціоналізації вищої освіти в Україні для її подальшого розвитку та
визначила найбільш актуальні проблеми відповідного процесу, а саме:
неефективна міграційна політика держави щодо вирішення питань вступу та
навчання іноземних студентів; складність процедур залучення іноземних
професорів до викладацької діяльності у межах організаційної структури
вітчизняних ВНЗ. Наведені вище фактори впливу на динаміку
інтернаціоналізації вищої освіти України не є вичерпаними, а ні за своєю
кількістю, а ні за своїм змістом. Така наша позиція обумовлюється
припущенням про те, що спрощення процедур вступу до вітчизняних ВНЗ
аж ніяк не вплине на збільшення кількості іноземних студентів, так само як і
спрощення процедур працевлаштування іноземних викладачів не
забезпечить збільшення їх кількості у вітчизняних ВНЗ.
За результатами аналізу кількості іноземних студентів, які навчаються в
Україні, визначити рівень інтернаціоналізації системи вищої освіти, а також
сформулювати узагальнення щодо показника частки іноземних студентів та
напрямів підвищення якості відбору кандидатів на навчання з числі
абітурієнтів із закордону.
На підтвердження наведеного нами вище припущення про відсутність
прямого зв’язку між рівнем інтернаціоналізації вищої освіти та міграційною
політикою конкретної держави, вважаємо за можливе навести приклад
США. Більш ніж жорстка візова політика цієї країни не перешкоджає, а ні
зменшенню кількості іноземних вчених які б бажали укласти трудову угоду
з американськими ВНЗ, а ні процесу щорічного збільшення іноземних
студентів в університетах США. За результатами досліджень фахівців
Інституту міжнародної освіти (IIE) 7,1% іноземних студентів обирають
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університети США як місце здобуття вищої освіти. Кількість іноземних
студентів, які навчаються в коледжах і університетах США у 2015 році
вперше за історію країни перевищила позначку в 1 млн., що у зіставленні з
чисельністю населення може бути подано у вигляді пропорції: 1 іноземний
студент на 320 мешканців США. Для порівняння в Україні навчається лише
61 тис. іноземних студентів, що за умови співвіднесення з кількістю
мешканців України характеризується співвіднесенням: 1 іноземний студент
на 700 мешканців України.
Слід прийняти до уваги, що світова практика функціонування
університетів не містить норм щодо обґрунтованої частки іноземних
студентів, хоча більшість з іноземних ВНЗ вважають за доцільне
забезпечити її на рівні 12-15%. Наприклад, за інформацією Міністерства
освіти, культури і науки Голландії, в 2015–2016 роках частка іноземних
студентів в країні, по відношенню до студентів з Голландії, становить
10,7%, в Австрії частка іноземних студентів дорівнює 15,5%, у Швейцарії та
Великобританії – 14,9 % та 15,3% відповідно [3]. Серед лідерів за кількістю
іноземних студентів в системі вищої освіти традиційно позиціонують США
(19,7%), Німеччина (8,6%), Франція (8,2%) та Австралія (7%) [2]. При
прийнятті до уваги загальної кількості студентів у вітчизняних вишах,
частка іноземних студентів обраховується приблизно на рівні 4,4%. Слід
звернути увагу, що майже саме такий відсоток іноземних студентів
навчається в університетах Канади (4,4%) та Японії (4,2%). Цілком
очевидно,що стан розвитку вітчизняної системи вищої освіти дозволяє
залучати до її меж порівняно достатню кількість іноземних студентів, хоча
ми не можемо не звернути увагу на рівень розвитку людського потенціалу
тих країн, громадяни яких традиційно обирають Україну місцем отримання
вищої освіти. За інформацією Українського державного центру міжнародної
освіти МОН України, до так званого ТОП-10 країн за походженням
іноземних студентів, станом на 01.01.2016, входять: Азербайджан
(10313 осіб), Туркменістан (9806 осіб), Індія (6138 осіб), Нігерія (3596 осіб),
Марокко (3427 осіб), Грузія (2860 осіб), Йорданія (2519 осіб), Ірак
(2458 осіб), Китай (2084 осіб), Узбекистан (1717 осіб) [1]. Безумовно, ми не
можемо визначати рівень підготовки осіб в залежності від країни їх
походження. Разом з тим, наведені вище країни за статистикою
міжнародних експертних агенцій не є лідерами у галузі освіти, а відповідно
й загальний рівень підготовки їх абітурієнтів традиційно не є високим.
Приймаючи до уваги вище наведене, можемо сформулювати такі
основні висновки.
По-перше, слід визнати, що показник частки іноземних студентів є
похідним від якості освітнього та інституціонального середовища
відповідної країни, а отже діяльність суб’єктів управління системою вищої
освіти повинна бути зосереджена не стільки на збільшенні частки іноземних
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студентів, скільки на підвищенні рівня надання освітніх послуг, адже саме
якість вищої освіти у тій чи іншій країні у кінцевому випадку сприяє
збільшенню кількості іноземних студентів. Отже, кількість іноземних
студентів є одним з основних показників рівня інтернаціоналізації вищої
освіти та індикатором її якості.
По-друге, серед загальнообов’язкових правил щодо порядку прийняття
вітчизняними ВНЗ на навчання іноземців, слід передбачити норму щодо
рівня володіння абітурієнтом мовою викладання навчальної програми. Крім
того, слід розглянути можливість обмеження на вступ тих осіб, які мають
низький середній бал за результатами навчання у середній школі. Ця норма
може бути розглянута на рівні перехідної (тимчасової) до традиційної у
світовій практиці системи складання іноземцями вступних іспитів. На наше
переконання запровадження державою вище наведених норм, суттєво
підвищить не лише якість відбору кандидатів на навчання з числа іноземців,
а і сприятиме підвищенню якості вітчизняної вищої освіти.
Серед перспективних напрямів в організації подальших наукових
пошуків, слід звернути увагу на ті з них, які пов’язані з визначенням місця
та ролі держави у забезпеченні інтернаціоналізації вищої освіти.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ
Виклики, з якими сьогодні стикається система професійно-технічної
освіти в Україні (ПТО), у певній мірі подібні до тих, які мають чимало
країн-членів ЄС. Політична та економічна криза, демографічна ситуація,
динаміка зменшення кількості працездатного населення, в основному,
внаслідок старіння, передчасної смертності та трудової міграції, а також
наявність значної кількості некваліфікованих робітників серед загальної
кількості робочої сили, спричиняють значні проблеми з дефіцитом
кваліфікованих кадрів. Ця ситуація ще більше ускладнюється тим, що серед
батьків та молоді панує пріорітетність здобуття вищої освіти [1, с.9].
Водночас ці проблеми характеризуються ще низкою інших труднощів,
характерних саме для України – зокрема, централізована система,
успадкована ще з радянських часів, за якої повноваження щодо прийняття
рішень зосереджені в руках національних органів влади, а регіональні та
місцеві органи виконавчої влади та самоврядування мають вкрай обмежені
можливості на тлі структурних змін в економіці. Як бачимо, недостатньо
вирішеними на сьогодні залишаються питання управління системою
професійної освіти, не визначені повноваження та не врегульовані
механізми взаємовідносин органів виконавчої влади та самоврядування
щодо забезпечення функціонування як системи в цілому, так і конкретного
навчального закладу в умовах децентралізації та суспільних змін [2, с.186].
Дослідження проблем державного управління показало, що
децентралізація управління закладами професійної освіти тісно пов’язана з
державною регіональною політикою, є її складовою і водночас важливим
чинником розвитку цієї системи, що спрямована на реалізацію головного
завдання регіональної політики держави – досягти балансу між її інтересами
та інтересами розвитку регіонів. Разом з тим, специфіка закладів
професійної освіти полягає у тому, що переважна більшість з них є
держбюджетними організаціями, що зумовлює їхню залежність від
центральних органів державного управління [1, с.18].
Можна констатувати, що наразі недосконалим залишається механізм
управління системою професійної освіти, управлінська діяльність ще й досі
перебуває в полоні стереотипів радянських часів і нерідко будується на
авторитарних підходах і застарілій законодавчій базі, недостатньою є
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самостійність закладу професійної освіти у розпорядженні матеріальними і
фінансовими ресурсами. Принципи фінансування не відповідають вимогам
сучасного ринку праці [1, с.14].
Безперечно, для провадження національної реформи децентралізації
потребує удосконалення законодавча база актів, які б регламентували
діяльність місцевих громад, яким були передані функції з управління
професійними навчальними закладами та відповідного їхнього фінансового
забезпечення з місцевих бюджетів. Адже фактично спостерігається
неузгодженість місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку,
забезпечення трудовими ресурсами з реальними потребами регіону. При
цьому місцеві ради категорично заперечують можливість відволікання
власних доходів, які надійдуть до їхніх бюджетів, та спрямовування їх на
підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах
державної форми власності (ПТНЗ), які повинні бути спрямовані на
покращення життєдіяльності закладів та установ комунальної форми
власності, житлово-комунальне господарство, ремонт доріг, тепло та
водопостачання, тощо. Відмовляються місцеві органи влади фінансувати
навчання молоді з інших регіонів і населених пунктів, що суперечить
нормативно-правовим вимогам та не дає можливості молоді обирати місце
навчання, професію та навчальний заклад.
Закономірно, що набуває актуальності питання унормування передачі
більшості державних повноважень на регіональний рівень управління. Разом
з тим, слід сформувати ефективно діючий механізм державної влади, а
подальшими кроками можуть бути формування управлінської горизонталі й
надання абсолютних прав і свобод громадам та іншим утворенням громадян.
Слід зазначити, що потребує докорінних змін уся система підготовки і
перепідготовки керівних кадрів та рівень їх відповідальності. Відтак,
необхідно здійснити модернізацію змісту, форм і методів управлінської
діяльності керівників навчальних закладів та установ професійної освіти.
Адже, мета та зміст реформ у професійній освіті зумовлюють необхідність
посилення уваги до керівних кадрів, їхньої підготовленості щодо вирішення
завдань управління та адміністрування у принципово нових соціальноекономічних умовах.
Цілком очевидною є нестача оновлених професійних характеристик та
негнучка структура, що не передбачає можливостей для навчання упродовж
життя та не дозволяє проводити систематичне підвищення кваліфікації
робочої сили. І нарешті, основні «споживачі» результатів роботи ПТНЗ,
роботодавці, а також професійні спілки мають вкрай обмежений вплив на
питання ПТО на державному, регіональному та місцевому рівнях. До того ж,
їм бракує взаємоузгодженості та партнерства.
Отже, профтехосвіта в Україні потребує цілеспрямованого здійснення
комплексу невідкладних дій системного значення, які полягають у
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оновленні освітнього законодавства, упровадженні досягнень європейського
і світового досвіду управління. Ключові шляхи подолання проблем, з нашої
точки зору, в основному означені. Основний аспект – це децентралізація
усієї системи, яка у свою чергу, прямо чи опосередковано, допоможе
вирішити більшу частину вказаних вище проблем.
Водночас, практична реалізація ідеї децентралізації потребує
розроблення нових моделей освітньо-професійної діяльності. Передусім
розробка стратегії розвитку професійної освіти має грунтуватися на
адекватних прогнозних розрахунках розвитку ринку праці в освітньокваліфікаційному розрізі.
Таким чином, головна мета децентралізації полягає у тому, щоб надати
ПТНЗ, регіональним органам управління та самоврядування більше
автономії та гнучкості, щоб вони могли адаптуватися до змін в економіці та
на ринку праці на регіональному та місцевому рівнях.
Зазначимо, що для ефективної реалізації комплексу першочергових
завдань і заходів, спрямованих на модернізацію управління системою
професійної освіти України в сучасних умовах, на нашу думку, мають бути
вироблені концептуальні підходи до стратегії децентралізації у сфері ПТО,
укомплектовані органи місцевої влади кваліфікованими кадрами,
сформована цілісна система управління професійною освітою, що
забезпечена відповідними ресурсами.
Крім того, необхідним є об’єднання зусиль самих органів влади та
самоврядування, навчальних закладів і установ професійної освіти,
громадських організацій, активна участь в цьому громади регіону.
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Одеського національного економічного університету,
Україна, м. Одеса
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯК ФАКТОР
ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Входження України до європейського освітнього простору, орієнтація
національної системи вищої освіти на європейські освітні стандарти, що
детермінована вимогами інформаційного суспільства, зумовили необхідність
висвітлення стратегічних напрямів, реальних шляхів і заходів модернізаційних
зрушень у національній системі вищої освіти на тлі Болонського процесу.
Інформаційне суспільство – «суспільство знань» – потребує якісно
іншої освіти, а тому зумовлює перебудову освітніх систем їх модернізацію
відповідно до глобалізаційних викликів часу. Зокрема, нагальною потребою
сьогодення для більшості країн світу постає необхідність переводу від
усталеної адаптаційної освітньої моделі, притаманної індустріальному і
постіндустріальному суспільствам до моделі інноваційної, мета якої, на
думку Е Тоффлера, полягає у розвитку здібностей людини швидко й
раціонально адаптуватися до мінливих умов [1, с.449].
Соціокультурні
проблеми
вищої
професійної
освіти
в
постіндустріальному суспільстві обговорюють в своїх роботах О. Долженко,
С. Єркович, Г.Є. Кумбс, П. Дракер, Б. Рідінгс, Н. Руткевич, А. Панарін.,
В. Култигін, Д. Клементьев, І. Малинський, Ю. Шевченко, 3. Бауман, У. Бек,
І. Валлерстайн, Е. Гідденс, П. Скотт.
В кожній країні існує своя специфіка в системі вищої освіти, свої
проблеми і свої шляхи їх вирішення. З іншого боку, абстрагуючись від
відмінностей між країнами і системами освіти економічного порядку, ми
можемо виділити загальні тенденції в міжнародному вищу освіту, прояв
яких в реальних умовах економіки тієї чи іншої країни має різну ступінь
реалізації. Проаналізуємо основні тенденції в міжнародному вищу освіту.
Перша з них – це прагнення до трансформації, тобто до постійної зміни і
оновленню самих систем освіти, без чого неможливо їх розвиток і адаптація
до мінливих умов навколишнього життя.
Вступ університетів в епоху глобалізації сприяло виникненню
різноманітних віртуальних форм знання і освіти, що протистоять
фундаментальності в традиційному сенсі цього слова. Домінування добре
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обґрунтованих теорій зникає, поступаючись місцем штучно гібрідізіруемим
форматам практичних навичок і технологій з обмеженою зоною соціальної
відповідальності. Що стосується самих університетів, то сьогодні під
впливом зовнішніх факторів вони перетворюються в економічні корпорації,
які управляються як корпорації, але корпорації особливого роду – пов'язані з
виробництвом і розповсюдженням знань. Всі ланки університетської
структури самовизначаються за ознаками конкурентоспроможності та
прибутковості. Так, наприклад, «в США все без винятку (державні і
приватні) навчальні заклади виступають самостійними гравцями на ринку
освітніх послуг. Державна фінансова підтримка навіть державних вузів (як
на федеральному рівні, так і на рівні штатів) покриває не більше 30% всіх
витрат. Кошти, що залишилися повинні бути в будь-якому випадку
мобілізовані з інших джерел » [2, с.10-18].
Це принципово змінює природу вищої освіти. Відтепер воно стає
підприємництвом з усіма витікаючими наслідками. Найчастіше факультети,
лабораторії, наукові центри і навіть окремі професора розглядаються тепер
під кутом зору того, скільки "дохідних" студентів вони змогли залучити,
стільки зовнішніх грантів і дотацій вони "внесли в загальну скарбничку",
який їхній внесок в бренд університету на ринку освітніх послуг.
Сам навчальний процес нині має на увазі нові споживчі якості:
доступність і легку засвоюваність складних питань, створення у клієнтів
приємного почуття повноти отриманого знання, упакованность в красиві
форми (ігрові методи викладання, мультимедійність). Традиційні і строгі
формати викладання (лекція, семінар, дипломна роботи, отримання ступеня)
трансформуються в широкі, як їх характеризує сучасна соціологія,
"перетікають форми" (liquid forms) [3, с.22].
Однак слід зазначити, що все це відбувається не за рахунок зниження
загального рівня вимог та недотримання освітнього стандарту. Якість
освітніх послуг підтримується на абсолютно високому рівні, хоча, можливо,
і іншими засобами – перш за все за рахунок динамічності навчального
процесу і наявності різноманітних форматів отримання знання.
Корпоративна природа нового освіти заявляє про себе не тільки в загальних
питаннях управління університетами, але в справі конкретного формування
конкретних навчальних програм і впливу на навчальний процес.
Також слід звернути увагу, що процес глобалізації вищої освіти в
умовах сучасного суспільства має суперечливі наслідки для соціальної
структури: з одного боку, вища освіта стає більш автономним,
плюралістичним і відкритим громадському управлінню, з іншого ж боку
зростає залежність ВНЗ від ринкових сил, поглиблюється соціальна
нерівність, що виражається в формуванні нових ієрархій в глобальному
просторі вищої освіти та обмеження доступу окремих соціальних груп до
якісних освітніх послуг.
166

Структурне реформування національної системи вищої освіти, зміна
освітніх програм і проведення необхідних інституційних перетворень у
вищих навчальних закладах України здійснюється в рамках Болонського
процесу. У багатьох документах Болонського процесу зазначається, що він
не передбачає уніфікації змісту освіти, натомість кожна країна-учасниця має
зберегти національну палітру, самобутність та надбання у змісті освіти і
підготовці фахівців з вищою освітою, а далі запровадити інноваційні
прогресивні підходи до організації вищої освіти [3].
Модернізація структури вищої освіти зумовлюється необхідністю
проведення низки реформ. Задля збереженні національних надбань та
унеможливлення руйнації національної системи освіти, проводити їх
потрібно виважено, поступово, заздалегідь підготувавшись організаційно і
фінансово.
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РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ:
ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Першочерговим завданням будь-якої демократичної держави є
залучення громадськості до здійснення публічних функцій урядування.
Саме тому процес децентралізації влади став невід’ємною частиною
розвитку демократичного суспільства.
Поняття децентралізації є доволі складним і багатогранним, однак у
найширшому розумінні воно означає такий спосіб визначення та
167

розмежування завдань і функцій, за якого більшість з них передається з
рівня центральних органів на рівень нижчий і стає власними завданнями та
повноваженнями органів нижчого рівня, тобто це передача повноважень та
бюджетних надходжень від державних органів до органів місцевого
самоврядування. За такої моделі організації влади орган вищого рівня не
може втручатися в діяльність органу нижчого рівня, а такожзастосовувати
щодо нього управлінські заходи і видавати накази чи розпорядження. Межі
самоврядування органів, що виконують завдання на засадах децентралізації
публічної адміністрації, визначаються заходами нагляду. При цьому нагляд і
контроль застосовують винятково у випадках та у спосіб, передбачені
законом[1, с.21].
Децентралізація не обмежується лише рівнем територіальних одиниць,
а отже, має широке коло суб’єктів, що беруть участь у здійсненні
публічного урядування. Відповідно до цього можемо виокремити такі види
децентралізації:
1) Територіальна децентралізація – передбачає утворення органів
місцевого та регіонального самоврядування, які виконують свої управлінські
функції самостійно відносно органів державної влади.
2) Функціональна децентралізація – передбачає делегування певного
обсягу владних повноважень об’єднанням/спілкам тощо.
3) Предметна децентралізація –професійне самоврядування як система
управлінських взаємовідносин між усіма представниками певної професії,
що реалізується визначеною законом представницькою організацією, яка
перебуває під наглядом органів державної влади.
Окрім цього розрізняють вертикальну (де принципово важливе
значення відіграє обсяг повноважень нижчих владних ланок і організація
системи контролю над ними) та горизонтальну (означає розподіл та
визначення функцій і компетенції всіх інших елементів структури органів
публічної адміністрації, крім керівного органу) децентралізацію.
У політичні реалії розвинутих держав процес децентралізації увійшов ще
в середині минулого сторіччя, однак для держав Східної Європи та
колишнього Радянського Союзу він розпочався лише з 1990-х рр. Варто
зазначити, що навіть у державах, які мають відносно нетривалий досвід
запровадження децентралізації, вже сьогодні можемо спостерігати значні
успіхи у соціально-економічному розвитку. Наприклад, у Польщі з 2008 р. до
2013 р. ВВП зріс на 20%. Національний дохід на душу населення зріс на $5,4
тис. (до $12,5 тис. у 2013 р.). Середня зарплата за цей період зросла з $840 до
$1,1 тис. [5]. Сучасна Польща – це європейська держава, якій наперекір усім
труднощам і перипетіям вдалося зробити вирішальний стрибок уверх і стати
на окремий від свого радянського минулого шлях розвитку.
З 1991 р. для економіки Польщі настали доволі нелегкі часи, адже
багато підприємств, продукція яких була орієнтована на Радянський Союз,
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були змушені припинити свою діяльність. Як наслідок польський народ
зіштовхнувся лице в лице із масовим безробіттям і зубожінням. Однак саме
у цей, здавалося б, безпросвітний період було закладено міцні підвалини для
подальшої реформи: у березні 1990 р. було ухвалено нове законодавство
щодо функціонування базового рівня місцевого самоврядування – громад, а
вже 27 травня того ж року відбулися місцеві вибори вже на цій законодавчій
базі. Громади Польщі (гміни), отримавши значний обсяг повноважень, а
також велику кількість об’єктів колишньої інфраструктури у
розпорядження, активізувалися і почали діяти. З 1993 р. через політичні
труднощі і прихід до владних важелів впливу представників лівих партій
процес децентралізації влади було дещо призупинено. Через чотири роки,
восени 1997 р., на наступних парламентських виборах ліві партії програли,
на зміну їм прийшли праві політсили, які відновили процес децентралізації,
реформування місцевого самоврядування. Навесні 1998 р. реформа
самоврядування в Польщі продовжилася – було прийняте відповідне
законодавство, у вересні 1998 р.відбулися вибори до трьох рівнів
самоврядування – гмін, повітів та воєводств.
У Польщі з 1998-го р. із 49 воєводств було створено лише 16. Їхній
розмір мало чим відрізняється від нинішніх областей в Україні. А от повіти
(райони) майже не укрупнювали – вони виявилися доволі великими.
(Середній повіт у Польщі нараховує біля 83 тис. мешканців, а найменший –
22 тис). Всього в країні нині налічується 380 повітів, з них 314 – земські та
66 – міські (більші міста отримали одночасно й права повітів) та 2478 гмін.
Власне місцеві вибори у 1998 р. запустили запровадження місцевого
самоврядування на рівні повіту та воєводства, які мали займатися
питаннями, що виходили за межі повноважень найменших територіальних
одиниць – тобто гмін. Вони ж визначали центр повіту, що, по суті,
складається з кількох гмін. Таким чином, польські повіти дещо більші, ніж
українські райони, але тут розрив не такий великий, як у випадку
співвідношення
гміна-громада.
Представництво
державної
влади
запроваджувалося лише на рівні воєводства (воєводу призначає прем’єр), а в
повітах діють обрані старости. Втім, ні перший, ні другий не мають
правових, організаційних чи фінансових важелів, щоб безпосередньо
управляти гмінами – у повітів чи воєводств свої повноваження, а у гмін –
свої, вони не перетинаються. Знайомої нам ієрархічної підпорядкованості
немає – кожна самоврядна одиниця сама собі господар.
Варто зазначити, що реформування в Польщі привнесло найбільші
зміни саме на найнижчому рівні – рівні гмін (в Україні ми розуміємо
територіальні громади). Місцеве самоврядування таким чином отримало
реальне право здійснювати управління та розпорядження своїми власними
ресурсами, а також додаткові повноваження і більшу відповідальність [2].
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Попри те, що Україна має тісні стосунки із Польщею з огляду на
територіальну близькість та спільні демократичні цінності, реформа
децентралізації влади розпочалась в нашій державі значно пізніше.
17 червня 2014 р. Верховна Рада України прийняла перший з пакету
«децентралізаційних законів» – Закон України «Про співробітництво
територіальних громад». Також Парламент прийняв зміни до Податкового
та Бюджетного кодексів, які розширили фінансові можливості місцевого
самоврядування.
Головна ідея української реформи – розмежувати повноваження між
органами місцевого самоврядування та виконавчою владою і між органами
місцевого самоврядування різних рівнів з метою передачі найбільш
важливих повноважень на найближчий до людей рівень. Головним успіхом і
гарантом незворотності реформи має стати становлення громадянського
суспільства внаслідок створення дієвого механізму підзвітності органів
місцевого самоврядування перед виборцями і державою, механізму
реального впливу людей на дії і рішення місцевої влади.
Сьогодні процес децентралізації активно просувається теренами
України. На кінець 2016 р. в Україні функціонувало загалом понад 400
територіальних громад, які самостійно формують і наповнюють свої
бюджети з податків, які залишаються у їх розпорядженні та отримують
напряму від держави фінансову підтримку [3]. Об’єднання в громади
відбувається досить не просто, оскільки багато років комуністичний режим
руйнував горизонтальні зв’язки співпраці людей між собою, вибудовуючи
чітку вертикальну владу. Завданням держави зараз є відбудувати соціальний
капітал, який має стати фундаментом подальшого демократичного розвитку
України.
За основу українськими реформаторами було взято польську модель та
запозичено передовий досвід саме цієї держави, оскільки перетворення
Польщі із колишньої країни комуністичного соцтабору на успішну
європейську державу служить гарним прикладом для наслідування. Проте
попри велику кількість подібностей в державному управлінні України та
Польщі, існують певні відмінності в особливостях організації системи
влади, які потрібно враховувати. Наприклад, різниця існує в порівняльних
характеристиках базових самоврядних одиниць в Україні та Польщі.
Так, в Україні сьогодні 10279 сільських рад та 783 селищних рад, у
Польщі нараховувалось 1604 сільські гміни та 567 сільсько-міських. В
середньому в Україні на одну сільську раду припадає три сільських
населених пунктів, 1370 чоловік населення, 47 кв. км території, а в Польщі
відповідно 24 населених пунктів, 6760 чоловік населення, 134 кв. км
території. Таким чином, в Україні на одну самоврядну одиницю базового
рівня припадає, порівнюючи з Польщею, значно менше сільського
населення (майже у 5 разів), сільських населених пунктів (більш ніж у 8
170

разів), території (приблизно у 3 рази). Є також й інші відмінності. Так, в
Україні в сільській місцевості кількість мешканців на 1 кв. км складає
близько 30 чоловік, а в Польщі – 50 чоловік, на 1000 кв. км в Україні
розташовано 56 населених пунктів, а в Польщі – 181 населений пункт.
Зрозуміло, що при більш високій концентрації невеликих поселень на певній
території, як в Польщі, легше об’єднати їх в одну самоврядну одиницю.
Поділяємо думку доктора економічних наук О. Попової, що, коли навіть
найбільш вдалу модель реформування в одній країні перенести в іншу, не
враховуючи особливостей останньої, результат може виявитися
неочікуваним [4].
Впровадження системи децентралізації влади здійснюються лише на
основі добровільності, тобто не існує обов’язку об’єднуватись в громади,
визначаються лише рамки цього об’єднання. Такий підхід відрізняється від
досвіду Польщі, де іноді територіальні одиниці вимушені були
об’єднуватись заради успіху всього процесу. Для України принципово
важливо, щоб в процесі об’єднання не виникли «мертві зони», коли слабкі
громади залишаться нікому не потрібними. Початковий закон про
співробітництво територіальних громад передбачає і те, що громади можуть
розпочати зі спільних проектів, а далі вже приймати рішення. Водночас
чимало європейських експертів не вірять, що Україна зможе реалізувати
свої плани щодо виключно добровільного укрупнення громад.
Польща є одним із ключових провідників нашої держави на шляху до
децентралізації. У підготовці проекту реформи в Україні брали участь
польські експерти під керівництвом депутата польського Сейму та
колишнього мера Варшави Марчіна Свєнчіцкі. Також було створено проект
підтримки, який фінансується Міністерством закордонних справ Польщі.
Для кращої координації проекту, за підтримки Фонду міжнародної
солідарності, поляки відкрили бюро при Міністерстві регіонального
розвитку України.
Польські експерти регулярно надають українським політикам
консультації з питань децентралізації в рамках різноманітних мижнародних
форумів, конференцій і зустрічей, намагаючись обєктивно оцінити
ситуіацію та висвітлити проблемні питання. Так, Войцех Місьонг,
польський експерт, який свого часу реалізовував легендарний План
Бальцеровича, створив і запустив реформу самоврядування в Польщі,
зазначає: «Створення фінансової системи без визначення конкретних статей
фінансування в рамках реформи децентралізації, є безглуздим. А в Україні
відбувається саме так, і це є однією з основних проблем реформи
децентралізації в Україні» [5]. Він також вважає за необхідне створити
систему контролю над діяльністю органів самоврядування. «Це дуже
важливо та дуже складно насправді. Ефективність подібної системи
залежатиме саме від того, який механізм буде покладено в її основу.
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Перший принцип може бути такий: будь-які рішення органів
самоврядування можна скасувати на центральному рівні лише в тому разі,
якщо вони суперечать законодавству», – вважає експерт [2].
Отже, на сьогодні процес децентралізації влади в Україні активно
розвивається. Реформатори ідеї децентралізації у своїй діяльності частково
опираються на польський досвід, проте єдиної домінантної моделі не існує.
Найбільші успіхи досягнуті в бюджетній системі. Змінено підходи до
формування місцевих бюджетів і бюджетного вирівнювання. Вже перший
квартал поточного року показав, що громади, отримавши 5 млрд. гривень
додаткового ресурсу до місцевих бюджетів, мають кращий фінансовий
результат, ніж мали би за старої бюджетної системи. Проте можна також
зробити висновок, що Україна поки що слабко використала успішний досвід
східноєвропейських країн, зокрема Польщі в процесах демократизації. Тому
подальше просування України до Об’єднаної Європи можливе лише за
умови завершення конституційної реформи на рівні територіальної
організації влади, проведення у відповідність до Європейської хартії
місцевого самоврядування перетворення владних відносин у державі на
основі принципів субсидіарності та децентралізації.
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РОЛЬ ФРН У ВРЕГУЛЮВАННІ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ
Сьогоднішній стан відносин України та Росії є одним із
найнапруженіших у новітній історії цих двох держав. Це трагедія, що
понівечила життя тисяч людей і продовжує щоразу з іще більш нищівною
силою руйнувати будь-які дружні мости між Києвом та Москвою.
Російсько-українське протистояння розпочалося у лютому 2014 р. і було
визначено політологами як «гібридна війна». Внаслідок російської агресії
дипломатичні стосунки між державами набули конфронтаційного
характеру, хоча на даному етапі вони продовжують підтримуватися і
розвиваються здебільшого у багатосторонньому форматі. Українськоросійська криза не залишила байдужою жодну європейську державу, однак
однією із найбільш активних держав-посередників у вирішені конфлікту
стала саме Німеччина [6, с.21-22].
У лютому 2014 р. у Мюнхені відбулася чергова щорічна конференція з
безпеки, ключовою темою для дискусій якої стало кровопролитне зіткнення
між владою і опозицією в Україні. В рамках цієї конференції у Німеччині
була вдосконалена і доповнена концепція зовнішньої політики: ФРН
зобов’язувалась нести більшу відповідальність за підтримку миру в межах
регіону, а також брати активнішу участь у виробленні і виконанні
дипломатичних рішень щодо конкретного конфлікту з метою уникнення
подальшого посилення напруги між державами [4, c.103-112]. Власне ці
положення нової зовнішньополітичної парадигми ФРН почала втілювати у
процесі вирішення українського питання, яке проходило червоною ниткою
під час обговорень нагальних проблем у Мюнхені.
Варто зазначити, що до початку російсько-української кризи Німеччина
підтримувала доволі тісні стосунки з РФ. Певний час політологи і аналітики
стверджували, що співпраця з Російською Федерацією має пріоритетне
значення для ФРН і навіть називали її «адвокатом Росії». На початку ХХІ ст.
співпраця РФ-ФРН набувала все більшого значення і здійснювалася у
форматі «Петербурзького діалогу» (форум громадянських спільнот Росії і
Німеччини, створений у 2001 р. за ініціативою Володимира Путіна і
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Герхарда Шредера), пакту Путіна-Шредера (відповідно до якого
розпочалася розробка і будівництво газопроводу з Росії через Балтійське
море), окремих двосторонніх контактів тощо [3, c.84-90].
Однак прихід Ангели Меркель до основних важелів владного впливу
зробив відносини між РФ і ФРН більш холоднішими. Нова канцлер
визначила пріоритетним співробітництво зі США, але згодом стосунки
вдалося дещо поліпшити за рахунок Веймарського трикутника (Франція,
Польща, Німеччина), який почав використовуватися як форум для
обговорення проблемних питань європейсько-російської співпраці. З 2010 р.
німецько-російські відносини реалізовувалися в межах стратегії «Партнерство
для модернізації», яка була розроблена для співробітництва РФ і ЄС на
основі визначеної у 2008 р. політики ФРН щодо РФ. Стратегія мала на меті
вдосконалення політико-правової системи Росії та встановлення у її межах
верховенства права [5]. Однак вже у 2014 р. Міністр закордонних справ
ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив своє розчарування з приводу
недотримання Дмітрієм Мєдвєдєвим обіцянки модернізувати Росію, зокрема
і в рамках самої стратегії, а також через втручання Москви у внутрішні
справи ФРН та намагання дискредитувати німецьку владу.
Щодо українсько-німецьких відносин, то активізація їхнього розвитку
співпадає з початком буремних подій, пов’язаних із Євромайданом та
російською агресією в Україні. Від президентства Віктора Януковича (20102014 рр.) двостороння співпраця між ФРН і Україною розвивалася у трьох
стратегічних напрямах: 1) надання з боку ФРН підтримки Україні у процесі
реформування; 2) співробітництво в галузі енергетики, спрямоване на
налагодження транспортування енергоносіїв; 3) сприяння ФРН у
забезпеченні реалізації українських євроінтеграційних прагнень.
У Берліні 22-23 травня 2013 р. відбулося засідання німецькоукраїнської Групи високого рівня [2], під час якого українська сторона
наголосила, що співпраця України з ФРН відкриває для останньої потужний
потенціал для розвитку німецького бізнесу. Також В. Янукович підкреслив,
що підписання Угоди про асоціацію України з ЄС істотно вплине на
загальноєвропейську економічну ситуацію й сприятиме вирішенню певних
складних питань у межах європейського регіону. Німеччина в свою чергу
намагалася тоді якомога активніше підтримувати прагнення українців до
реформ і трансформацій на шляху до європейського майбутнього, однак
нових оборотів євроінтеграційне співробітництво ФРН-Україна набуло з
початком подій Євромайдану, які сколихнули всю сучасну систему
міжнародних відносин. Саме тоді Німеччина продемонструвала особливе
прагнення надати підтримку українцям та стати їхнім провідником у
європейську спільноту.
Фундаментальною основою для активізації євроінтеграційної діяльності
нашої держави стало укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
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(21 березня 2014 р. – підписана політична частина, 27 червня 2014 р. –
економічна). 26 червня 2015 р. Німеччина стала п’ятнадцятою державоючленом ЄС, яка ратифікувала цей договір, аргументуючи це тим, що кожен
народ має право сам обирати свій шлях розвитку без втручання з боку третіх
країн і ЄС повинен допомогти Києву у цьому.
15-16 листопада в австралійському місті Брисбен відбувся 9-й саміт
країн-лідерів G20, до складу яких входять як ФРН, так і Росія. Безпековий
вимір став провідною політичною темою саміту. У цьому контексті
особливу увагу було надано питанню українсько-російської кризи, з
приводу якої доволі чітко і недвозначно висловилася Ангела Меркель: «Не
можна дозволити перемогти старим уявленням про сфери впливу разом із
нехтуванням міжнародним правом. [Ми будемо протидіяти такій політиці],
як би довго це не тривало, як би складно це не було і скільки б невдач це не
принесло». Саме Німеччина найбільше посприяла виробленню спільних
позицій ЄС щодо російської агресії в Україні [8, c.34].
Таке рішуче лідерство ФРН у врегулюванні українсько-російської
кризи пояснюється тим, що, хоча після набуття чинності Лісабонського
договору у 2009 р. повноваження Верховного представника ЄС із
закордонних справ і політики безпеки розширилися, однак фактично він
виконує роль координатора, а не лідера у прийнятті зовнішньополітичних
рішень. Тому зовнішньополітичні повноваження здебільшого лягають на
плечі держав-членів, з-поміж яких Німеччина є основним претендентом на
лідируючі позиції. У свою чергу запорукою успіху і непорушного
авторитету Німеччини в межах ЄС стала беззаперечна економічна
могутність цієї держави, від якої залежать багато держав-членів ЄС, зокрема
країни «Russia’s understanders», які з огляду на залежність свого
економічного благополуччя від позицій ФРН вимушені погоджуватися із
загальними принципами політики ЄС щодо несприйняття агресії Росії.
Загалом інтереси Німеччини стосовно України можна окреслити так:
• стримування конфлікту на Сході України з метою запобігання його
поширенню на іншу частину територій нашої держави;
• запобігання загостренню соціально-економічної ситуації через
дестабілізуючі процеси в Україні;
• запровадження політичних та економічних реформ у нашій державі;
• підтримка євроінтеграційних устремлінь України як важливого
фактору в забезпеченні європейської безпеки [1].
Як бачимо, у позиції ФРН центральною є ідея стабільності – у межах
окремої держави, зокрема нашої, і, як наслідок, в усьому європейському
регіоні. Зрозуміло, що у цьому аспекті інтереси ФРН та України як ніколи
збігаються – адже обидві держави прагнуть миру в Європі, досягти якого
неможливо без припинення російської агресії. Крім того, дезінтеграційні
процеси та, як наслідок, політична криза в Україні для Німеччини є вкрай
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невигідними, оскільки через Україну пролягає основний транзитний шлях
російського газу.
Інтереси України у співпраці з ФРН, окрім чітко вираженого
політичного характеру, мають також і економічне забарвлення, адже
Німеччина активно сприяє позитивним трансформаціям економічної
системи України, а також є одним із найбільших інвесторів у її розвиток. На
разі
німецькі
інвестиції
привабити
досить
непросто
через
внутрішньополітичну нестабільність та високий рівень корумпованості у
нашій державі. Втім, хоча нові інвестори з побоюванням і обережністю
ставляться до можливих вкладів в економіку України, важливим
залишається і те, що «старі» інвестори продовжують свою діяльність у
межах нашої держави і не закривають свої бізнес-проекти.
Провідною метою стратегічних дій Німеччини, ЄС і Заходу щодо
України є перехід від військового протистояння до вирішення проблемних
питань дипломатичними засобами. Берлін доклав чимало зусиль для того,
щоб посадити Україну і Росію за стіл переговорів, результатом чого стало
підписання Мінських угод. Іншою складовою стратегії ФРН у врегулюванні
українсько-російської кризи було впровадження санкцій щодо країниагресора. Перший етап обмежувальних заходів ЄС розпочався після анексії
Криму Росією у березні 2014 р., другий і третій – у липні та вересні 2014 р.
«Ми готові, якщо необхідно, до нових санкцій проти Росії, але ми цього не
хочемо», – заявила А. Меркель на початку червня 2015 р. після саміту G7.
Водночас канцлер зазначила, що країни Заходу продовжуватимуть «вважати
Росію партнером у різних питаннях», наприклад, cтосовно ядерної програми
Ірану чи війни в Сирії. Також Берлін активно розробляє можливі варіанти
для скасування цих санкцій у майбутньому. З цією метою Німеччина
співпрацює у двосторонньому форматі з іншими впливовими державами,
зокрема з Францією, а також надає підтримку контактній групі створеній в
рамках ОБСЄ і бере участь у координуванні дій об’єднаної Європи стосовно
США. Країни-члени ЄС дедалі частіше виступають за скасування санкцій
проти Росії, однак ФРН дотримується позиції, що без врегулювання
українсько-російського питання це зробити неможливо. У цьому аспекті цілі
ФРН не завжди відповідають українським інтересам: її політика спрямована
на припинення вогню і заморожування конфлікту на сході України задля
якнайшвидшого розв’язання «української кризи».
Деякі аналітики стверджують, що якщо навіть запроваджені санкції
посприяють припиненню російсько-українського конфлікту, ситуація на
Сході України все ж залишиться складною, оскільки наша держава потребує
докорінних трансформацій в економічній сфері. Без підтримки країн Заходу,
зокрема ФРН, вирішити економічні негаразди України фактично не
можливо. Упродовж останніх років ФРН активно надавала Україні кредити
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на енергетику, інфраструктуру, залізничне господарство, а також для
подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Віддаючи належне Берліну як провіднику політики Заходу, яка включає
дипломатичний та економічний тиск на Москву і фінансову підтримку
України, водночас слід зазначити, що він вельми неохоче реагує на воєнні
аспекти кризи. Позиція ФРН полягає у тому, що українсько-російська криза не
повинна вирішуватися у військовій площині та єдино правильним виходом із
ситуації є шлях дипломатії. Відстоюючи таку позицію Німеччина відкинула
ідею можливої постійної дислокації військ НАТО у Польщі, країнах Балтії та
Румунії, яка активно обговорювалася напередодні саміту НАТО в Уельсі у
вересні 2014 р. На початку липня А. Меркель публічно відкинула цю ідею,
аргументуючи тим, що постійне розгортання сил НАТО на території східних
країн-членів порушило б умови Основоположного акта між Росією й НАТО
1997 р. Натомість Берлін підтримав альтернативну пропозицію щодо
створення нових сил швидкого реагування НАТО, і саме таке рішення було
ухвалено на саміті. Берлін усіляко перешкоджає наданню Україні засобів
летальної дії. Такі дії зі сторони ФРН вказують на те, що Німеччина
зосереджує у своїх руках основні дипломатичні та економічні важелі впливу,
однак військовий вплив залишається її «ахіллесовою п’ятою».
Отже, німецько-українські стосунки наразі знаходяться на етапі
активного розвитку і поглиблення. Важливим є і той факт, що позиції ФРН
також залежать від дій самої України. Наша держава повинна
продемонструвати готовність виконувати взяті на себе зобов’язання і
дотримуватися чітких правил гри, адже саме такі якості є
фундаментальними для співпраці ФРН з іншими державами. Для
подальшого поглиблення німецько-українських стосунків необхідно:
1) провадити більш розширений політичний діалог не лише на
президентському, але й на інших рівнях;
2) посилити міжпарламентський діалог, який би допоміг Німеччині
сформувати чіткі та правдиві уявлення про нагальні українські проблеми,
спричинені агресивними діями РФ, а також внутрішньополітичною
кризою;
3) розробити спільну стратегію українсько-німецької взаємодії, що
могла б стати наріжним каменем для оновленої політики Берліну щодо
України. Передусім у цьому контексті йдеться про активне перейняття
досвіду німецьких політиків у сфері реформування економіки українською
стороною [7].
За умови, що Україна докладе максимум зусиль та показуватиме
очевидний прогрес у вирішенні безпекових, соціально-економічних та
внутрішньополітичних питань, ситуативне партнерство України і ФРН
може стати пріоритетним і навіть стратегічним. Україні необхідно не лише
тактично залучати ФРН у процес врегулювання українсько-російського
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конфлікту, а й чітко артикулювати свої прагнення щодо стратегічної
німецько-української співпраці. Якщо ж українська сторона поставиться
безвідповідально до поставлених перед нею завдань, німецько-українські
стосунки можуть суттєво похитнутися. Тим більше, що хоча і правильність
німецького пріоритету «Russia first» була поставлена під серйозні сумніви
після початку агресивних дій РФ в Україні, варто пам’ятати, що німецька
зовнішня політика має коопераційний, а не конфронтаційний характер,
тому повернення до відносно тісних стосунків РФ-ФРН є цілком
імовірним.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ
Будь-яка група чи спільнота залежна від бажання її членів допомогти
іншим у скруті, сприяти загальному благу, демонструвати себе гідними
довіри та бути справедливими і розсудливими. Не зважаючи на цей широко
відомий аспект, менш очевидним залишається питання, чому люди в одних
ситуаціях проявляють солідарність, а в інших – ні. Таким чином, задля
створення концептуальної моделі дослідження мною було розглянуто
опорне поняття власне самого дослідження – соціальної солідарності.
В різних трактуваннях можна виявити такі смисли, в яких
використовується вираз «соціальна солідарність» та відображаються основні
вагомі відмінності від зазначених близьких понять[3]: наявність об'єктивної
функціональної взаємозалежності, взаємодоповнюваності і спільності
інтересів індивідів, груп, товариств. Має бути присутня суб'єктивна взаємна
симпатія, співчуття, співпереживання, консенсус соціальних акторів,
альтруїстична допомога, взаємодопомога або ж підтримка соціальних
акторів, їхня спільність поглядів та відповідальність акторів, що
відображається також у їхній прихильності одним і тим же нормам і
цінностям. Не останнє місце посідає загальна соціальна (групова)
ідентичність та соціальний зв'язок в самому широкому сенсі, а також
соціальна інтеграція в прямому сенсі та спільна діяльність для досягнення
певної мети. Визначним є моральний обов'язок, заснований на цінності
справедливості і що пропонує допомогу іншим людям (ближнім, соратникам
у спільній справі, які потребують, обділеним долею). Різні форми
соціальної, економічної і політичної підтримки, в тому числі з боку держави,
спрямовані на поліпшення становища певних соціальних груп і прошарків,
включаючи діяльність інститутів соціального захисту і соціального
страхування. Спільна відповідальність за що-небудь (звідси, наприклад,
характеристика солідарності як «кругової поруки» і застосування принципу
«один за всіх і всі за одного» в словнику Володимира Даля) і т. д. [4].
Все перераховане пов'язує індивідів, групи і суспільства між собою, але
по-різному. У різних теоретичних інтерпретаціях можна постійно
спостерігати висунення на перший план одних форм, різновидів або аспектів
за рахунок інших, їх змішання і, разом з тим, численні спроби їх
аналітичного розрізнення, зіставлення і протиставлення.
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Із солідарності як норми і боргу неможливо безпосередньо вивести
реальну солідарність. Насильно ж змусити індивідів бути солідарними так
само неможливо, як змусити бути вільними. Тому сама по собі ідея
солідарності, що не базується на реальній взаємній зацікавленості,
взаємному інтересі, справедливості і індивідуальній свободі неможлива,
вона не має нічого спільного з примусом і нав'язаною єдністю[5].
Серед існуючих підходів вивчення солідарної поведінки особливо
імпонуючим є такий, що описує механізми, за допомогою яких
індивідуальні характеристики суб’єкта у поєднання з соціальним,
інституційним та культурним контекстам формують солідарну поведінку.
З. Лінденберг наводить більш комплексний приклад цієї моделі та
часткового випадку цільової моделі, що зображує механізми, через які
ситуаційна складова відповідає суб’єктивному визначенню самої ситуації та
поведінки суб’єкта.
Згідно з З. Лінденбергом, під солідарною поведінкою розуміються
наступні типи поведінки [1]:
Кооперація. Це поняття відноситься до категорії загального (спільного)
блага. Его та Альтер-Его разом належать до групи, що продукує загальне
благо. Его продовжуватиме вносити вклад у спільне благо навіть, якщо
особа продовжуватиме залишатися пасивною без особливих негативних
наслідків для себе.
Справедливість. Цей термін має відношення до категорії розподілу.
Якщо можна розділити переваги та ціну та при цьому Его є фактором
поділу, особа не буде намагатись максимізувати переваги та мінімізувати
ціну, а візьме «справедливу частку» обох факторів (міра «справедливої
частки» є змінною, проте найчастіше обмежена певними нормами).
Альтруїзм. Поняття належить до площини потреби. Его буде
допомагати Альтер-Его за потреби останнього (фактори, що впливають на
ситуацію потреби та мінімальну норму допомоги у проявах солідарної
поведінки, є змінними).
Довіра. Категорія відноситься до питання ймовірності настання
бажання не виконати обіцянку перед собою чи іншою стороною. Суб’єкт
ймовірніше утримається від завдання шкоди іншим навіть за рахунок
власних інтересів.
Обачність. Цей термін відображає ситуацію ухилення від негативних
наслідків та здатність налагодити справи в умовах її погіршення (невдачі).
Цей вид солідарної поведінки передбачає використання досвіду взаємодії
конкретної особи з іншими. Вчинки можуть не підпадати під визначення
солідарної поведінки, навіть якщо особа не передбачала такого розвитку
подій. Особа може не здогадуватись, що деякі її вчинки могли заподіяти
шкоду партнеру та йдуть усупереч з його усвідомленням поняття
солідарності. У такому випадку особа змушена пояснити, чому вона діяла
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інакше (або у ситуації, коли особа знала, що така поведінка буде
неприйнятною чи були причини, що не дозволяли діяти інакше) та те, що їй
шкода, і вона змінить поведінку, якщо така кривдить оточуючих. Більш
того, якщо суб’єкт знає заздалегідь, що не стримає обіцянку, він повідомить
інших, щоб вони змогли мінімізувати негативні наслідки[2].
Термін солідарність пов'язаний як з почуттями, так і ставленнями, і
діями. Акт солідарності робить солідарне ставлення відчутним в деякому
сенсі. "А демонструє солідарність щодо B" може означати як те, що А
морально і словесно підтримує інтерес B, і що А насправді щось робить для
подальшого інтересу Б. Проте, почуття солідарності і акти солідарності не
обов'язково збігаються. Можна мати солідарне ставлення, а насправді не
діяти солідарним чином. Може також трапитися, що хтось бере участь в акті
солідарності, не маючи будь-яких почуттів солідарності до тих, кого вони
підтримують.
Визначальною характеристикою солідарного акту є те, що не існує
еквівалентності між тими, хто сприяє іншим або групі в цілому і тими, що
отримують натомість. Ті, хто кращі від інших, як правило, сприяють
найбільше, а ті, хто в найгіршому становищі отримують від інших. Акти
солідарності, таким чином, скорочують розрив між щасливчиками і
нещасними[5].
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ
ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ
Сучасне суспільство переживає складний і суперечливий період
трансформації політичних та духовно-моральних відносин і вимагає нових
підходів до процесу формування політичної зрілості молодих людей.
Підростаюче покоління є важливою складовою українського суспільства,
носієм інтелектуального потенціалу і від його здатності бути активною
творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.
Особливої уваги заслуговує дослідження політичної культури і
політичної свідомості молодої генерації, соціалізація якої протікає в
непростий період. Становлення політичної свідомості юнацтва сприятиме
віднаходженню засобів формування ціннісного ставлення до політичного
життя, що забезпечуватиме самовідтворення демократичних механізмів у
суспільстві.
Питання формування політичної культури і політичної свідомості
молодого покоління, процесу політичної соціалізації
отримали
висвітлення в науковій літературі, зокрема, в працях: І. Гердера, Г.
Алмонда, С. Верби, Б. Міллера, Р. Дучке, С. Даймонда, В. Бебика, М.
Головатого, О. Балакірєвої, П. Біленчука, М. Остапенко, А. Вишняка, В.
Ярошенко, М. Перепелиці, Т. Кузьменка.
Слід зауважити, що значна частина молоді залишилась без надійних
політичних та соціокультурних орієнтирів, не формується громадянська
свідомість, втрачаються духовно-моральні ідеали. Юнацтво пасивно
ставиться до суспільно-корисної діяльності, відчужене значною мірою від
суспільства і держави. Ефективна соціалізація молоді є необхідною
умовою сталого розвитку політичної системи України. Перспектива
подальшого розвитку суспільства пов’язана і з особливостями формування
політичної культури нової генерації, її політичними цінностями,
соціально-політичною орієнтацією, політичним вибором та ставленням до
влади.
Політична соціалізація є частиною загальної культури, яка
формується та виявляється в процесі політичного життя. Під поняттям
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«політична соціалізація» розуміють безперервний процес засвоєння
індивідом політичних знань, норм і цінностей, формування політичних
ідентичностей, витворення і трансформування власного світогляду [2].
Весь набутий соціальний досвід дозволяє молоді брати активну участь у
політичному житті, виконувати певні політичні ролі, задовольняючи
особисті потреби та інтереси. Метою соціалізації є формування в
особистості такої культури мислення і поведінки, яка б утілювала в собі
соціокультурні форми і взірці того чи іншого суспільства та дозволяла цій
особистості не тільки вливатися в соціокультурне життя, а й творчо
вдосконалювати його [1].
В процесі політичної соціалізації формуються і політична культура, і
політична свідомість. Політична свідомість – явище складне й
багатогранне. Сутність політичної свідомості полягає в тому, що вона
опосередковано відображає політичне життя суспільства у формі певних
почуттів і настроїв, поглядів, знань та ідей, які характеризують політиковладні відносини, політичні інтереси суб´єктів, які матеріалізуються у
функціонуванні політичної системи. Формування політичної свідомості
залежить не тільки від тієї об’єктивної ситуації, в якій розвивається цей
процес. Велике значення мають і такі фактори суб’єктивного характеру,
як:
– зовнішні, до яких належать інститути політичної системи,
національні та соціальні групи, різні неформальні об’єднання, під впливом
яких відбувається соціалізація особистості;
– внутрішні, що характеризують механізми світосприймання, аналізу
та прийняття рішень: потреби, інтереси, духовні цінності, індивідуальні
психічні якості людини [3].
Важливим фактором формування політичної свідомості виступає
необхідність врахування бажання самої людини відповідати запитам
політичної системи. Йдеться про вирішення проблеми мотивації,
заохочення людини, зокрема, молоді до участі у політичному житті,
запровадження системи ціннісних, а не примусових мотивів політичної
соціалізації.
Політична свідомість є важливим компонентом політичної культури.
Політична культура являє собою сукупність знань, поглядів, переконань,
духовних цінностей, принципів, засобів політичної діяльності із
врахуванням певного політичного досвіду [5]. Політична свідомість
молодого покоління є найважливішим фактором формування політичної
культури. На формування сучасної політичної культури впливають такі
чинники, як політична, економічна та ідеологічна багатоманітність
суспільного життя.
Важливу роль у формуванні політичної культури сучасного
підростаючого покоління відіграє національний менталітет, який і формує
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особливості українського політикуму. Українське молоде покоління
перебуває у стані кардинальних політичних змін, що призводить до
трансформації політичної культури, відбувається переоцінка суспільних та
культурних цінностей молодими громадянами, змінюється спрямованість
їх політичної свідомості. Саме від рівня сформованості у молоді
політичної культури, від прагнення посісти активну громадську позицію,
від розуміння відповідальності за власну долю, долю України, від рівня
політичної свідомості залежить і те, наскільки молода генерація зможе
реалізувати свій потенціал у політичному житті. Необхідне розуміння
суспільством того, що про рівень політичної культури свідчать практичні
навички демократичної життєдіяльності, уміння орієнтуватися і діяти в
існуючому соціально-політичному просторі, брати участь у прийнятті
політичних рішень та практичному їх втіленні в реальність, здатність
брати на себе відповідальність не лише за особисте життя, але і за стан
речей в країні.
Специфіка формування політичної культури молоді, опанування
політичними ролями в процесі політичної соціалізації повинна полягати в
тому, щоб намагатися здійснити перехід від молодої людини-виконавця до
появи активного творця і учасника політичних процесів та явищ, які
свідомо будуть аналізуватись та оцінюватись молодою людиною.
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ФОРМУВАННЯ «НОВОГО» СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В
УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Це пошукове дослідження спрямоване на з’ясування деяких важливих
та проблемних питань становлення та формування «нового» середнього
класу в українському суспільстві. Зокрема, нас буде цікавити питання
важливості формування середнього класу та пошук тих, хто повинен стати
його майбутньою основою.
Сьогодні ми маємо визнати, що наше суспільство і держава потребують
кардинальних змін. Змін на усіх рівнях їх функціонування. Адже, ми усі
розуміємо, що одних лише матеріальних ресурсів (яких і так недостатньо і які
використовуються і розподіляються несправедливо по відношенню до
переважної більшості населення України) для вирішення соціальних проблем
не достатньо. Сьогодні потрібні конкурентні ідеї і шляхи їх запровадження.
Суспільство потребує людей, які можуть і хочуть здійснювати перетворення у
державі і виводити її із кризового періоду. «Новий» середній клас якраз
повинен стати тією основою, на якій будуть сформульовані однакові «правила
гри» для всіх українців. Попри, здавалося б, зацікавленість у цьому процесі
реформування, усіх учасників політичного та управлінського процесів,
проблема «нового» середнього класу залишається невирішеною.
Від так наше головне дослідницьке питання: що собою являє «новий»
середній клас і які перспективи його формування в українському суспільстві
у найближчому часі.
Чим нас не влаштовує «старий» середній клас? У постсоціалістичних
країнах, до яких відноситься і Україна, до «старого» середнього класу
відносять професіоналів та тих, хто обіймав керівні посади (лікарі, вчителі,
директори заводів, службовці та працівники адміністративного апарату) у
колишньому СРСР. Варто визнати, що це були добре освічені люди, але хоча
вони і займали високі позиції у тій системі, проте не достатньо багато
заробляли, а отже не могли накопичувати необхідний власний фінансовий
капітал. А ті, хто мав змогу накопичувати, фактично втратили свої
заощадження після розпаду Радянського Союзу. Це призвело до погіршення
життєвих стандартів середнього класу, і на соціальній драбині представники
«старого» середнього класу ставали на один щабель з найбіднішими
представниками робітничого класу. Багато людей втратили роботу внаслідок
перебудови виробництва.[1] Фактично, зникли межа, яка розділяла «білих та
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синіх комірців», як називали представників середнього та робітничого класів.
І якщо за родом занять та рівнем освіти відмінності зберігалися, то за рівнем
доходів встановився фактичний паритет. Утворився розрив між рівнем освіти,
кваліфікації та рівнем отриманих доходів.
Така ситуація не могла не впливати на ефективність функціонування
української держави. Відсутність цілеспрямованої політики формування
«нового» середнього класу в Україні, призводила до тяжких наслідків як для
економіки України, так і для суспільства в цілому. Від так утворилася
ситуація при якій, «старий» середній клас втратив свій вплив та розчинився,
а «новий» ще не сформувався.
Не зацікавленими у формуванні «нового» середнього класу були і
залишаються українські олігархи. Модель функціонування економіки і
держави загалом, побудована за їх безпосередньою участю, не передбачає
потужного та впливового середнього класу. Зокрема, 14 березня 2013 року
фонд Ріната Ахметова «Ефективне управління» організував дебати на тему
«Для розвитку української економіки середній клас не обов’язковий».
Учасники цих дебатів ставили за приклад для наслідування Південну
Корею, Індію та Китай, які зробили ставку на підтримку великого бізнесу,
експорту та залучення прямих іноземних інвестицій. А вже потім, зайнялися
формуванням середнього класу.
Також, прихильники тези про те, що для розвитку економіки України
середній клас не обов’язковий, під час дебатів заявили, що країна може
сконцентруватися на задоволенні зовнішнього попиту. «Цікаву»
аргументацію з цього приводу навів президент ТОВ «Компанія експертного
консультування «Неокон» М. Хазін: «Попит може бути внутрішній і
зовнішній. Високий внутрішній попит означає наявність великої групи
населення із пристойними доходами – це і є «середній» клас. А от якщо
держава працює на зовнішній попит – то може бути зростання ВВП при
відносно бідному населенні.[2] Як бачимо, потребу неформування
потужного середнього класу хочуть перевести у наукову дискусію.
Чому важливе формування в Україні «нового» середнього класу? Ми
повинні констатувати, що у тих українців, які самі себе відносять в Україні до
середнього класу існує гіпертрофоване уявлення про межі та критерії цього
класу, а також про його роль у житті держави і суспільства. Незважаючи на те,
що більша частина українців, у принципі не може дозволити собі серйозних
витрат та придбання для сім’ї товарів тривалого користування (лише 0,4%
можуть собі дозволити) [3, с.8] значна частина респондентів (45,7%) відносять
себе до представників середнього класу [3, с.6].
Найбільш раціональним поясненням цієї ситуації є те, що у свідомості
майже половини громадян України, уявлення про їхнє місце в соціальній
структурі пов’язуються насамперед з даними про середній дохід та простим
відчуттям і бажанням не відносити себе до нижчого класу [3, с.12]. Цим наші
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громадяни істотно відрізняються від жителів розвинених країн, які відносять
себе до тих чи інших соціальних класів залежно від того, який рівень споживання
(кількість і якість благ), вони можуть собі дозволити на свій заробіток.
В умовах зниження рівня життя значної частини населення України, що
спостерігається з 2009 року, «новий» середній клас повинен розділяти два
полюси соціальної драбини – багатих і бідних, не даючи їм змоги
зіткнутися. Середній клас завжди має бути зацікавлений у збереженні
добробуту в державі. Тому формування «нового» середнього класу, якому
властивий спосіб життя, притаманний країнам з розвинутою економікою,
має стати головним пріоритетом для модернізації України.
Представники «нового» середнього класу мають стати основним
джерелом надходження податків до державної та місцевої казни. І,
відповідно, основним механізмом контролю за справедливістю розподілу
податкових надходжень. Уже сьогодні, фактично уся система державних
фінансів тримається на дрібних внесках мільйонів працюючих українців.
Саме пересічний українець, а не промислові гіганти чи олігархи утримує
величезний державний апарат, оплачує державні закупівлі і сплачує рахунки
за усіма соціальними зобов’язаннями.
На жаль, зв’язок «мої гроші – податки – державні витрати» у
представників «старого» середнього класу, майже ніхто не усвідомлює, за
винятком приватних підприємців, які власноруч відносять кошти до
державної скарбниці. Проте, якби не гроші працівників та споживачів, то не
існувало б двох третин державних доходів. [4]
Хто має входити до «нового» середнього класу в Україні? Якщо
об’єктивно подивитися на соціальну структуру українського суспільства, то
можна побачити, що український середній клас має значний потенціал для
свого становлення. Клас середніх та дрібних власників сьогодні поки не є
основою для формування майбутнього середнього класу через незадовільні, з
точки свободи підприємництва, умови ведення бізнесу (Україна посідає 80
місце – із 190 – за легкістю його ведення) [5, с.6] та через надто велику частку
тіньової економіки. За часів незалежності України неодноразово
проголошувалося, що розвиток підприємництва є одним із пріоритетів
державної політики. Як зазначає О.В. Рябічко, головна проблема, з якою
стикається система державного управління в Україні, – відсутність чітко
сформульованої та виконуваної державної політики у сфері підприємницької
діяльності; надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб’єктів
підприємництва; підвищення адміністративних бар’єрів [6].
Водночас, прошарок фахівців, які мають достатній освітній, культурний
потенціал і може претендувати на виконання відповідних функцій «нового»
середнього класу мають невідповідний рівень матеріального благополуччя
(він не є середнім по країні). Наприклад, середня заробітна плата в Україні
станом на кінець 2016 року становила 5183 грн., в той же час, середня
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заробітна плата працівників зайнятих у сфері освіти (3769 грн.), охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги (3400 грн.) Натомість, заробітна
плата зайнятих у сфері державного управління та оборони 5953 грн.,
професійної, наукової та технічної діяльності – 8060 грн. та у промисловості
(5902) – перевищують середній рівень заробітної плати в Україні [7, с.31].
То ж приблизно 40-45% українських громадян мають потенційні можливості
входження до середнього класу – відповідну освіту, професію, бажання
працювати за умови належної оплати їхньої праці.
Ці дані яскраво підтверджують, що покращивши умови ведення
дрібного й середнього бізнесу, з одного боку, та піднявши розмір заробітної
плати людей, що за освітою і статусом можуть увійти до середнього класу, з
іншого, держава може визначально вплинути на формування «нового»
середнього класу.
Отже, можемо констатувати, що в українському суспільстві є потреба у
формуванні «нового» середнього класу. Представники цього соціального
утворення мають стати фундаментом для розвитку та модернізації України.
Структурно до цього класу найближче, на сьогодні, знаходяться малі та
середні підприємці та фахівці. Проте, в силу відсутності цілеспрямованої
політики формування середнього класу, вони ще не мають необхідного
впливу на модернізаційні процеси в Україні.
Спрямованість економічних, соціальних та інших реформ має
підпорядковуватись інтересам «нового» середнього класу в Україні. Саме
середній клас може стати надійною опорою ринково-демократичних реформ.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ВИЩИХ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ПОКАЗНИК ДЕМОКРАТИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ
Розвиток сучасного суспільства, його демократизація та глобалізація,
диктують необхідність створення нових форм співпраці та взаємодії як між
окремими особами, так і між їхніми об’єднаннями, інститутами тощо.
Відповідно, виникає потреба і в нових формах комунікації, які
відповідатимуть вимогам оперативності,
доступності, прозорості,
ефективності та якості. Що стосується політики, то вона сьогодні не лише
ґрунтується на комунікації, вона може розглядатися передусім як
комунікація.
Політика є багатогранним суспільним явищем: однією зі сфер
суспільного життя; особливим видом суспільних відносин, передусім
великих соціальних груп, пов'язаних із реалізацією влади в суспільстві;
засобом узгодження соціальних інтересів; боротьбою за оволодіння
державною владою та участю у її здійсненні; організацією та
функціонуванням держави й політичної системи в цілому тощо. У
найзагальнішому вигляді політика є діяльністю з керівництва та управління
суспільством на основі публічної влади [175,с.]. Багатоаспектність політики,
відповідно,
обумовлює
складність
політичної
комунікації
та
неоднозначність її тлумачень.
Політична комунікація входила і входить до сфери зацікавлень багатьох
вчених. Серед них: Л. Пай, Ж.-Р. Шварценберг, Л.Р. Посікера, Ж.-М. Котре,
К. Санне, Б. Кретон, Е. Бернайз, Д. Берло, Р. Катц, П. Лазарфельд,
В. Ліпман, Л. Перлінг, М. Розенберг.
Дослідженню тих, чи інших аспектів політичної комунікації в Україні
присвячено праці дослідників: І. Арістової, В. Бебика, Т. Безверхнюк,
Ю. Ганжурова,
Н. Дніпренко,
Н. Драгомирецької,
В. Дрешпака,
А. Єрмоленка, О. Зернецької, С. Кащавцевої, В. Конецької, В. Королька,
В. Малиновського, В. Лісничого, Т. Ляпіної, Н. Нижник, Г. Почепцова,
Т. Притиченко, В. Різуна, Є. Ромата, В. Рубцова, С. Серьогіна, М. Томенка,
Є. Тихомирової, Ю. Шемшученка, О. Шахтемірової та ін.
Аналіз літератури за темою дає підстави зробити висновок про те, що
комунікація більшістю науковців визначається як процес взаємодії за
допомогою повідомлень, змістом яких є управління суспільством,
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здійснення влади. Ця взаємодія відбувається в різних формах: від приватних
зустрічей керівників держави до випуску спеціальних інформаційних
видань, від розповсюдження передвиборчого компромату на конкурентів до
ухвалення законів. В. Бебик вважає, що політична комунікація – це процес
передачі і обміну спеціальною політичною інформацією, що циркулює між
частинами політичної системи, між політичною і суспільною системами, а
також між суспільними групами та індивідами [1, с.28].
О. Шиманова пропонує таке визначення: «Політична комунікація – це
процес, в ході якого відбувається спілкування між органами влади,
політичними партіями, громадськими організаціями і рухами, посадовими
особами і населенням» [4] .
Щоб забезпечити легітимність своїх дій, заручитися підтримкою
громадськості органам влади необхідно налагоджувати постійний діалог із
суспільством, інформувати про проекти та ухвалені рішення, вивчати та
враховувати думку громадян під час їх прийняття, залучати представників
інститутів громадянського суспільства до самого процесу розробки і
прийняття суспільно важливих рішень. Як раз цим, зовнішнім комунікаціям
найбільше приділяють уваги дослідники.
Однак, не слід недооцінювати роль комунікації між органами державної
влади та всередині цих інституцій, яка забезпечує ефективність та
результативність їх діяльності.
Наша мета з’ясувати, що визначає внутрішню комунікацію між
органами державної влади та всередині цих інституцій та зробити висновок
про відповідність даної комунікації вимогам поступу суспільства.
Без вдосконалення політичних комунікацій між гілками влади України
важко розраховувати на стабілізацію політичних відносин та сталий
суспільний розвиток. Політичні комунікації повинні об’єднувати, а не
роз’єднувати тих, кому суспільство довірило владу. Політичні комунікації
мають носити характер діалогу центрів прийняття державних рішень у
процесі реалізації ними своїх ключових функцій [2].
Вищими органами державної влади в Україні є Верховна Рада,
Президент і Кабінет Міністрів України. Саме вони, презентовані їх
очільниками є найбільш впливовими суб’єктами політичної комунікації.
Для того, щоб стати ефективним механізмом узгодження позицій
центрів прийняття державно-управлінських рішень, здійснювана Верховною
Радою, Президентом і Кабінетом Міністрів України політична комунікація
має спрямовуватися на виконання завдань, продиктованих принципами
демократичного політичного врядування, за якого всі гілки державної влади
перебувають не в стані конфронтації і перетягування повноважень, а в
єдності і чіткості щодо повноважень, які передбачені основним законом
країни. Саме Конституція України та інші закони держави є основним
джерелом та регулятором комунікації вищих органів державної влади.
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З моменту здобуття незалежності і до нині в Україні триває пошук
ефективних механізмів врегулювання відносин між гілками влади, аби
унеможливити зловживання владою з боку котроїсь і мінімізувати
конфлікти між ними. Триває конституційний процес, що виявляє себе,
передусім, в зміні форми правління, виборчої системи, реформуванні
місцевого самоврядування, сприянні розвитку громадянського суспільства.
Ці процеси свідчать про демократизацію політичної системи. Як пише
російський політолог А. Мельвіль, «Історія становлення та розвитку
демократичних норм і практик говорить про те, що демократія – це процес,
процес розвитку, розширення й оновлення ідей та принципів, інститутів і
процедур» [3, с.124]. Тобто впровадження демократії є процесом, що
відбувається постійно. Поступово виписуються нові, демократичніші і
дієвіші форми і механізми комунікації між інститутами влади та всередині
них. З іншого боку, комунікація сама є рушієм демократичних процесів,
даючи можливість з’ясовувати альтернативи, в діалозі знаходити точки
дотику різних інтересів і цінностей, консолідувати сили на досягнення
поставлених цілей.
Отже, як уже зазначалося, основною метою комунікативної взаємодії
між Верховною Радою України, Президентом, Кабінетом Міністрів повинно
стати досягнення взаєморозуміння та організація взаємодії в реалізації
завдань єдиної державної політики.
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Україна, м. Львів
РЕФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОПОЗИЦІЇ
ГРУПИ "НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ"
Політична система в Україні неодноразово зазнавала суттєвих
трансформацій, починаючи з моменту її становлення у 1991 р. до
теперішнього часу. Сучасні зміни в політичній системі України, попередній
досвід її реформування, аналіз проблем й пошук шляхів їх вирішення
підвищили актуальність даної проблематики та загострили інтерес не тільки
науковців та політиків, але й пересічних громадян.
Проблеми становлення та трансформації політичної системи України
стали предметом дослідження багатьох українських вчених, зокрема: В.
Горбатенка, О.Лященка [2], О.Пухкала [5], В.Ребкала [6], Ф.Рудич [3] та
інших. Зазначені проблеми, також вивчала і львівська група науковців та
громадських активістів "Народний суверенітет" – Т.Дяків, В.Ткачук,
В.Щербина, М. Зінько, Р.Карачевський [1]. Група проаналізувала сучасні
проблеми та недоліки політичної системи та розробила проект змін
впровадження яких, на думку авторів, дозволить усунути ряд негативних
явищ. Ідеологічним підґрунтям шляхів подолання існуючих проблем, група
називає ідеологію республіканізму.
У своїй праці "Проект зміни політичної системи влади в Україні" група
"Народний суверенітет" робить спробу аналізу стану суспільства та
основних політичних проблем, а також пропонує актуальний план
вирішення проблем. Запорукою побудови успішного суспільства і держави,
на думку авторів, є "відповідність суспільних та державних механізмів
країни світобаченню її громадян, їх уявленням про справедливу та
ефективну владу". Проект групи "Народний суверенітет" передбачає
заміщення існуючої представницької демократії на реально підконтрольну
суспільству представницьку демократію, щоправда не вказуючи на
відмінності між цими поняттями. Зміни в суспільно-політичному устрої
планується здійснити через "впровадження нового правового регулювання
чотирьох ключових інститутів держави (місцеве самоврядування, виборча,
судова та правоохоронна системи) і двох визначальних інститутів
суспільства (функціонування праці та функціонування власності).
Розмірковуючи над питанням моделі функціонування ключових інститутів
держави і суспільства, автори приділяють значну увагу стосункам
суспільства і держави на рівні місцевого самоврядування, основна роль в
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яких відводиться територіальним громадам на які покладаються функції
формувати органи місцевої влади, механізми контролю за ними і механізми
стосунків з представниками держави на районному рівні. Формування
державних інститутів повинно, здійснюватися за принципом субсидіарності,
тобто на вищий рівень влади передаються тільки ті функції і повноваження,
які не можуть бути реалізовані на нижчому рівні [4, c.7].
Для реалізації даної моделі групою розробників пропонується прийняти
спеціальний закон "Про територіальні громади", у якому визначається:
процедура оформлення правосуб'єктності тергромади та зміст її типового;
спосіб формування владних структур знизу вгору за принципом
субсидіарності; роль і місце активних громадян та їх об'єднань в реалізації
місцевого самоврядування, контролі за його функціонуванням та взаємодією з
предаставниками держави. Проектом пропонується обирати/відкликати
голову ТГ на підставі закону без участі представницьких та виконавчих
органів влади вищих рівнів з фінансуванням виборчого процесу за кошти ТГ.
При цьому участь політичних партій у місцевих виборах (до рівня районної
ради включно) не передбачається. Стверджуючи що сучасна виборча система
створює можливості для масштабної політичної корупції та торгівлі голосами,
розробники пропонують законодавчо закріпити наступні положення: базовим
рівнем місцевого самоврядування є місцева територіальна громада, а базовим
рівнем структур державної влади є район. Формування представницької та
виконавчої влад на цих рівнях відбувається без участі партій; ліквідувати
інститут депутатів районної ради і встановити, що районна рада формується з
числа голів ТГ; виключити будь-яке втручання партій, представників
Президента, інших державних структур в процес виборів голів ТГ і
формування районних рад; встановити практичний механізм відкликання
обраних осіб будь-якого рівня з вичерпним переліком підстав, в тому числі з
причини втрати довіри. Окрім даних вимог, автори не пропонують жодних
шляхів впровадження та механізмів, з чого можемо зробити висновок що,
концепція виборчої системи України ними поки що не сформована [4, с.6].
Щодо судової системи, автори тільки планують її розробити
відповідною експертною групою, хоча бачення місця і ролі правоохоронних
органів вже окреслено. також розроблено принципові засади
функціонування праці та функціонування власності які передбачають
трансформацію податкової та пенсійної систем.
З метою висвітлення власних ідей та донесення концепції до
суспільства авторами було взято участь у низці заходів, таких як:
регіональний круглий стіл спільно з учасниками Ініціативної групи "Перше
грудня" (Львів, 2012 р.), семінари і зустрічі на теми "Реформування
місцевого самоврядування", "Зміна системи функціонування праці",
"Соціальна доктрина церкви", 2 жовтня 2013р. видано публікацію "До засад
Третьої української республіки" [4, c.6].
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Сучасні конституційні норми України містять ряд недоліків, починаючи
від важкореалізованого принципу народовладдя та обмеження повноважень
місцевого самоврядування до неефективної системи механізму стримувань і
противаг. Реформи політичної системи України відбувались несистемно, без
чітко встановленої мети. Політичні сили, які ініціювали політичні
трансформації ставили собі за мету збільшення чи зменшення повноважень
Президента України за рахунок збільшення/зменшення повноважень уряду чи
парламенту. Все залежало від перебування даної політичної сили у провладній
чи опозиційній частині парламенту та готовності політичних сил йти на
компроміси з метою задоволення власних вузьких інтересів, суспільний
інтерес за таких умов часто нехтувався. Як наслідок механізм стримувань і
противаг фактично не діяв, а державне управляння виходило за рамки закону і
переходило в режим "ручного управління". Суспільство та інститути
громадянського суспільства були фактично усунуті від можливості впливати
на цей процес. Сучасні політики, говорячи про політичну реформу,
здебільшого мають на увазі чергову зміну системи взаємовпливу між гілками
влади та збільшення ваги партій у політичному житті сучасної України таким
чином повертаючись до помилок минулих реформаторів забуваючи що
політична реформа передбачає значно глибші трансформаційні процеси.
Отже, подальше результативне та якісне реформування політичної
системи України є неможливим без чітко розробленої наукової концепції з
зазначенням кінцевої мети реформ, плану дій та активної участі інститутів
громадянського суспільства, які мають мати реальні важелі впливу на цей
процес.
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Гусєв А.В.,
к.соц.ком., доцент кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара,
Україна, м. Дніпро
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК PR-ІНСТРУМЕНТ У СПОРТІ
З розвитком нових медіа, зокрема таких як соціальні мережі, змінилися
механізми функціонування ЗМК, що, звісно, вплинуло і на висвітлення
спорту з боку ЗМІ та безпосередньо PR-комунікації у спорті. Спортивні
організації та клуби починають активно використовувати інтернет-сайти і
соціальні мережі, що дозволяє їм отримувати більше інформації про
уподобання своїх уболівальників та охоплювати все більші аудиторії, і це,
звичайно, призводить до росту прибутків як від уболівальників, так і від
спонсорів.
Соціальні медіа кардинально змінили обличчя сучасної системи
комунікації, ставши її незамінною частиною. Поширення інформації на
різних пристроях і платформах надає користувачам більше вибору і доступ
до новин тоді, коли їм це зручно. Зараз є можливість вибирати з величезної
кількості інформаційних потоків. Як зазначає С. Квіт, «…інтернет дозволяє
ввести цілий ряд послуг, які поза ним неможливі або дуже складні для
споживача» [1, с.155]. Це означає, що все стає зручніше: споживачі більше
не чекають новин або передачі, яка повинна початися в певний час на
телеканалі, або виходу газети. Тепер потреба в інформації може бути
задоволена миттєво саме за допомогою нових медіа, в тій формі, в якій хоче
цього людина. До того ж нові медіа дають можливість впливати на контент і
навіть у певній мірі самому користувачеві бути творцем медіаповідомлень.
Тож саме інтерактивність є ключовою характеристикою нових медіа. Вона
стала наслідком неймовірно швидкого зростання точок доступу до Інтернету
і медіаконвергенції.
Звичайно, ці зміни впливають на висвітлення спортивних подій взагалі і
на футбол зокрема. Соціальні мережі стають одним із головних елементів
маркетингу, комунікації в спорті. Скажімо, використання мережі Facebook –
один із способів більше залучати фанатів у життя клубу, проводити
ефективну PR-комунікацію. Сучасний спортивний піар працює «як частина
управління або менеджменту і дозволяє ідентифікувати ключові аудиторії
спортивних організацій та їх взаємозв'язок» [2, c.24]. Звичайно, головною
особливістю PR-підтримки спортивних подій є саме спортивна специфіка:
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без високих спортивних результатів досягти високої популярності, а
значить, прибутку майже неможливо для будь-якого об'єкта спортивної
індустрії. Саме в нових медіа полягає майбутнє спортивного PR. У
розвинених країнах уболівальники приносять організаторам змагань левову
частку виручки, оскільки купують квитки, абонементи, підписуються на
платні трансляції та клубні телеканали, користуються фан-атрибутикою.
Замість цього вони хочуть видовища, і чим краще, яскравіше це видовище за
якістю, тим більше буде вболівальників, тим щедріше кожен з них буде
витрачати свої гроші. Слід ураховувати й те, що увага вболівальників не
вічна, і сприймати її як належний додаток до завоювання трофею не варто.
Увагу вболівальників мало заслужити, її треба підтримувати, власне, це і є
одним з основних завдань PR у спорті. Раніше це найчастіше досягалося за
рахунок постійних публікацій у газетах, присутності на екранах телевізорів,
але зараз футбольні клуби активно працюють в інтернет-просторі. Саме
вболівальник є ключовою фігурою для спортивного PR, оскільки ефективна
робота з глядачем – запорука успішності клубу або спортсмена в
індивідуальному виді спорту.
«У футболі розвиток бренду має кінцеву мету: привести вболівальника
на стадіон, – каже колишній виконавчий директор «Шахтаря» зі стратегії,
комерції та маркетингу Джо Палмер. – Це веде до зростання рекламних і
спонсорських
надходжень,
продажу
атрибутики» [3].
Природно,
вболівальники цікавляться практично будь-якою інформацією про життя
клубів, гравців, стадіонів. Соціальні медіа дозволяють установити контакт з
аудиторією, і якщо раніше головним інструментом онлайн-маркетингу був
офіційний сайт клубу, то тепер це Facebook, Twitter та інші соціальні медіа,
які допомагають охопити максимальну кількість фанатів, у тому числі й
потенційних. У той же час і самі фанати за допомогою цих же мереж
сприяють розширенню аудиторії клубів, адже чим більше вони говорять і
пишуть про улюблену команду, тим більше привертають увагу своїх друзів і
знайомих. Спонсори зацікавлені у відповідній репутації своїх «підопічних»,
яка дозволяє сформувати позитивний імідж їх компанії. Ідеальний глядач –
це вболівальник, лояльний до бренду (спортсмену, клубу), а тому його
поведінка залежить від результатів команди і більш-менш передбачувана.
Тож соціальні мережі поступово стають невід'ємною частиною футбольного
бізнесу. Всі європейські клуби ведуть активну роботу в соціальних мережах.
Особливо виділяються клуби Англії та Іспанії. Так, на акаунти Barcelona, в
різних соціальних мережах, підписано більше 182 мільйонів користувачів,
Real Madrid – 174 млн, Manchester United – 102 млн, Chelsea – 72 млн,
Arsenal – 58 млн, а Liverpool – 54 млн користувачів [4]. В Україні однією з
найпопулярніших команд є «Шахтар», про що свідчить кількість
передплатників у соціальних мережах – близько 3 млн. До порівняння:
рівень команд із топ-чемпіонатів Європи складає: Wolfsburg – 2 млн,
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Fiorentina – 3 млн, Sevilla – 2.7 млн [4]. Тож у порівнянні з іншими
українськими командами «Шахтар» знаходиться явно займає більш високий
щабель, адже, скажімо, значно менше передплатників у багаторічного
суперника гірників – київського «Динамо».
Сучасні футбольні клуби використовують соціальні мережі в якості
просвітницьких і розважальних PR-технологій. За їх допомогою сучасний
футбольний клуб має можливість скласти велику і деталізовану базу
вболівальників. Надалі її можна поповнювати даними про участь у різних
конкурсах і розіграшах, які клуб організовує в соціальних мережах. Участь в
акціях, конкурсах та обговореннях створює у вболівальників відчуття
причетності, відчуття того, що вони є важливою і невід'ємною частиною
клубу. PR-діяльність клубів у соціальних мережах спрямована не тільки на
створення і публікацію новин та інформації про команду в зручній формі.
Це в першу чергу спосіб дати вболівальникам почуття єднання з командою,
спільності, створення тих самих довірчих відносин, які і є метою будь-якої
PR-комунікації.
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ВІД ПОДОРОЖНЬОГО НАРИСУ ДО ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛІСТИКИ
Жанр подорожнього нарису спирається на традицію, закладену
«Сентиментальною подорожжю по Франції та Італії» (1768) Л. Стерна.
«Подорож» дає автору можливість звернутися до фактів дійсності, опису
дорожніх вражень. Спостерігаючи невідомі або маловідомі явища,
нарисовець прагне якомога точніше відобразити найбільш яскраві й помітні
з них. Зазначимо, що зараз подорожній нарис – чи не єдиний різновид
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жанру, що зберіг свою популярність. Сьогодні він зустрічається в основному
у «глянцевих» журналах і на телеекранах. При цьому подорожній нарис
утратив колишній синтез з нарисом проблемним, що було характерно для
даного жанру раніше. І зараз уже прийнято говорити про тревелжурналістику.
Цей
термін
виник,
зрозуміло,
в
західному
журналістикознавстві і був підхоплений вітчизняними дослідниками. Тож,
терміном «тревел-журналістика» позначається будь-який текст (або
телепрограма), що розповідає про переміщення у просторі його автора. І
неважливо, парадну сторону тієї чи іншої країни він демонструє або показує
її реалії без прикрас, роблячи узагальнення і висловлюючи власні думки з
приводу побаченого. На нашу думку, тревел-журналістиці (принаймні, тим
її зразкам, які друкуються в «глянцевих» журналах) властива описовість,
іноді недолік гумору, ігнорування реальних протиріч і всілякого негативу,
надлишкова описовість, часто дилетантизм і т. ін. У тревел-журналістиці в
порівнянні з традиційним подорожнім нарисом значно знижений рівень
соціальної, економічної, політичної проблематики. І це природно: твори
тревел-журналістики розраховані насамперед на туристів, а відтак, рекламу
популярних чи прагнучих до цього місць (знову-таки це стосується в
основному «глянцю»). Тому ні про які з вищезазначених проблем йтися не
може. Тут, однак, треба зробити обмовку. Оскільки нарисові традиції поки
ще не забуті у вітчизняній публіцистиці, то і її тревел-журналістика дещо
відрізняється від західної (зокрема, своєю тематикою). До того ж, крім
«глянцю», подорожні нариси друкуються також у таких популярних
українських виданнях, як «Газета по-киевски», «Газета по-українськи»,
«День», «Міжнародний туризм», «Сегодня», «Україна молода»,
«Український тиждень» тощо. Скажімо, останній має постійну рубрику
«Подорожі», в якій численні автори друкують свої подорожні нариси.
Наприклад, О. Товарянська розповідає про Сванетію («Назад у
середньовіччя») [6]. Розпочинає вона свою розповідь з повідомлення, що
Сванетія – «найколоритніша місцина Грузії», яку називають «Країною
Тисячі Веж», чиї середньовічні церкви та укріплення належать до
культурної спадщини ЮНЕСКО. Авторка відзначає також дику, майже
незайману цивілізацією красу цих місць – льодовики, неймовірно холодні
стрімкі річки, нарзанові джерела, важкопроходимі стежки… Гостинність і
щирість місцевого населення – теж своєрідна прикмета цих місць, і це
змусило «переосмислити людські взаємини в межах “взяв – віддав” чи
“купив – продав”. Відтепер українських презентів братимемо із собою
значно більше» [6], – підсумовує О. Товарянська.
Інший автор того ж «Українського тижня» – О. Зінченко – в нарисі
«Четверта зона. Як живе не туристичний Лондон» [3] розповідає про
непарадний бік британської столиці і перш за все з подивом відзначає, що
всупереч усталеній думці про стриманість та манірність англійців ті
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виявилися привітними та щирими людьми: «…я був абсолютно заскочений:
Лондон – то майже 9 млн мешканців, його територія – шість Києвів! Я
перебував посеред одного з найбільших міст у світі, і зі мною віталися
абсолютно незнайомі люди, немов у карпатському селі» [3]. Звісно, віталися
не десь на Пікаділі, а в парку, проте це мало що міняє у сприйнятті
лондонців. Автор нарису відзначає, крім того, спокійне ставлення англійців
до холоду, їх переваги щодо житла (віддають перевагу невеликим будинкам,
а багатоповерхівки не люблять), намагання мати біля будинку охайний та
затишний садочок, що взагалі створює відчуття комфорту й захищеності від
суворого світу.
Суворий світ і те, як в ньому почувається людина, зображено і в нарисі
М. Гнатенко «Місто з піску і туману. На що здатна сучасна цивілізація,
нафтові гроші та відповідальна еліта» [2]. Авторка розповідає про столицю
ОАЕ Дубаї, перш за все відзначаючи, що це місто – далеко не
найкомфортніший курорт. Причина – пустеля, пісок, одвічна спека. Проте
завдяки нафтовим покладам, розвинутому нафтовидобутку, а відтак – і
великим грошам, країна процвітає. Технічний прогрес життя в пустелі
зробив комфортним. Кондиціонери тут повсюди – в готелях, таксі,
численних магазинах, хмарочосах, електричках підземки. «Страшно
подумати, – зазначає М. Гнатенко, – що було б, якби тут раптом зникла
електрика або почалися збої в автоматиці. Але нічого не зникає і не
забивається. Ось уже півстоліття» [2]. Авторка помітила, що Дубаї – це «рай
для мігрантів». Дійсно, тут можна зустріти і приїжджих із сусідніх країн
Сходу, і наших колишніх співвітчизників. Але сутичок на релігійному або
національному ґрунті не спостерігається. «Такий собі сучасний Вавілон, де
замість вежі – хмарочоси. Тут непомітно вчишся толерантності». До того ж
не те щоб безтурботне, але стабільне й передбачуване життя місцевих
жителів наклало відбиток на їх поведінку: «Ловимо усмішки всіх
зустрічних. Тут це традиція. По приїзді в Україну найбільше бракує саме
цього, а не хай-теку і розкошів» [2].
Та не тільки про далеке зарубіжжя розповідають нарисовці
«Українського тижня». Їх цікавить і своя країна, яку вони відкривають
читачеві. Скажімо, О. Зінченко розповів про красу й підступність
Карпатських гір («Красива і підступна. Що ховають ущелини найбільшої
полонини українських Карпат») [4], а про своєрідність галицького містечка
Збаража написав О. Коцарев («В облозі минулого. Туристичний “штурм”
Збаража») [5]. А от О. Апостолов у своєму нарисі «Беззахисні фортеці. Три
унікальні напівзруйновані пам’ятки оборонної архітектури» [1] пише про
такі цікаві історичні об’єкти України, як Старосільський та Поморянський
замки на Львівщині, Тарканівський форт на Рівненщині. І цей нарис – не
тільки нотатки мандрівника. В ньому подорож (як колись у класичному
подорожньому нарисі) щільно перетинається з проблемами – перш за все з
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проблемою збереження історичної пам’яті, без якої неможливе самовідчуття
себе як частини єдиної нації. О. Апостолов відзначає, що від історичних
пам’яток, описаних ним, вже мало що залишилося, і винний в цьому не
тільки безжалісний час – люди теж жорстоко ставляться до колись грізних, а
нині беззахисних споруд: зникають металеві ворота, цегла, кам’яні
огорожі… При цьому автор прямо не закликає врятувати хоча б те, що
залишилось, але створена ним реалістична картина занепаду примушую
читача замислитися не тільки над славним минулим, але й над майбутнім
країни, яка це минуле майже забула.
Як правило, в ході розповіді автор висловлює свою думку з приводу
зображуваних явищ. Традиції подорожнього нарису формувалися не одне
десятиліття, і трансформації принципово не змінили його жанрову природу,
головне в якій – «потяг до Іншого» (О. Еткінд). У ньому, як і раніше, точно
фіксуються особливості суспільного укладу, природа, архітектура, побут,
звичаї, вірування народів різних країн. І усякий раз у центрі оповіді
виявляється його автор, який висловлює своє ставлення до того, що бачить.
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СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ БЛОГОСФЕРИ 2013-2016 рр.
Постановка завдання: Інтерес до блогів і блогосфери різко виріс за
останні роки. Веб-блоги або блоги можуть виступати як у формі особистого
щоденника де кожен охочий може висловити свою думку так і переходити
до масового сервісу соціальних мереж та мікроблогінгу. З цих спостережень
випливає, що блог як форма опосередкованого людського самовираження і
блогінг в якості людської діяльності становить інтерес для вчених з різних
наукових дисциплін. Хоча тема блогосфери і знаходиться сьогодні в центрі
уваги, на жаль досліджень у цій галузі зроблено дуже мало.
Новизна: Наша робота присвячена дослідженню процесу трансформації
блогосфери що зумовлений технологічними та соціальними змінами у
суспільстві. За останні роки, значення і властивості блогосфери помітно
виросли, вона значно зміцнила свої позиції під впливом нових технологій і
потребує кардинально нового осмислення. Суспільство розвивається а разом
із ним розвиваються й цифрові технології. З переходом на Веб20 людство
отримало змогу підкорювати Інтернет створюючи власний продукт без
знання мови html. Такий технологічний прорив торкнувся майже усіх сфер
людської діяльності. Хоча блогосфера і знаходиться сьогодні в центрі уваги,
на жаль досліджень у цій галузі зроблено дуже мало.
Гіпотеза: Українська блогосфера має тенденцію до нарощування
інформаційних потоків та створення своїх позицій у якості нових медіа.
Мета: роботи полягає у виявленні тенденцій розвитку інформаційних
потоків та становлення блогосфери у якості нових медіа.
Методи: історичний метод, класифікація, порівняння, моніторинг.
Основні результати: Нами досліджено, що зростання нових
інформаційних технологій породило нові можливості для передачі і
отримання даних тому чи не найбільших трансформацій зазнала сфера
масової комунікації. У найближчому майбутньому на зміну традиційним
ЗМІ можуть прийти соціальні медіа або так звані «аматорські медіа» до яких
ми можемо віднести блоги. Зростання уваги до вивчення сучасних
соціальних тенденцій актуалізувало науковий інтерес до дослідження
української блогосфери як нового інструменту реалізації громадянської
журналістики. Значення інформації набуває нового змісту, це пояснюється
доступністю використання нових технологій, відсутністю цензури та
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миттєвим діалогом, що значно поліпшує процес комунікації між людьми.
Блоги стали популярним засобом комунікації тож традиційні ЗМІ змушені
ділити інформаційну нішу з блогерами, але разом з тим, наявність блогерів
не заперечує цінності журналістів.
Висновки: Підсумовуючи, зазначимо, що важливим етапом розвитку
української блогосфери стало зближення блогів із ЗМІ, про це свідчить
наявність блогерів-колумністів, високий відсоток професійних журналістів
серед блогерів та набуття блогами окремих рис ЗМІ. Блогосфера завдяки
своїм інтерактивним властивостям має неабиякий потенціал у реалізації
різних потреб суспільства. Вона відповідає на виклики прогресу і пропонує
безліч можливостей. Для української блогосфери характерні високий рівень
політизованості та набуття рис громадянської журналістики. Політичні події
що відбувалися в Україні 2013 року, започаткували процес зростання
інформаційних обмінів у мережі Інтернет. Блоги та відеоблоги стали новою
формою організації комунікації. Отже сьогодні медіа мають враховувати
конкурентоспроможність блогів, але в той же час намагатися побудувати
взаємовигідні зв’язки. Можна сказати, що своєю масовою присутністю на
інформаційному полі українські блогери змушують традиційні медіа
працювати оперативніше.
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СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ: ОРІЄНТАЦІЯ НА КОРИСТУВАЧА
Інформація нині стає дедалі важливішим економічним, політичним і
соціальним ресурсом людства. Її ефективне використання передбачає
вдосконалення процесів керування цим ресурсом, мобілізацію усіх активних
членів суспільства на постійну самоосвіту. За таких умов різко зростає роль
бібліотек. На сьогодні у країні набирає сили процес адаптації інформаційнобібліотечного обслуговування до змін в економічному й соціальнополітичному житті. Бібліотеки, намагаючись адекватно відповідати на
суспільні запити, наповнюють свою діяльність новим змістом –
інформатизують усі напрями своєї діяльності [3, с.38]. Для цього створена
необхідна правова база, в основі якої лежить Закон України від 9 січня 2007
року «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки» [4].
Нині відбувається переосмислення ролі й місця бібліотечноінформаційної діяльності в задоволенні потреб і запитів сучасного
користувача. Постає нове коло наукових завдань у галузі розвитку
бібліотечної справи, зокрема щодо питання застосування нових підходів до
бібліотечної роботи на базі сучасних інформаційно-комп’ютерних
технологій (ІКТ), їх організації і впровадження.
Інформаційне забезпечення є важливою ланкою робочого процесу будьякої бібліотеки. Саме від чіткої структури інформаційного простору
бібліотеки залежить створення необхідних для книгозбірні набору
інструментів, використання яких дозволить забезпечити кожному
користувачу оперативний доступ до матеріалів та документів бібліотечного
фонду, а бібліотекарям – реалізувати нові форми роботи з ними [1].
Упровадження новітніх технологій у бібліотечну практику розширює
можливості бібліотек і зумовлює перегляд концепції обслуговування
користувачів. Головним для бібліотеки був і залишається користувач, його
запити і потреби [2, с.262].
Щоб утримати свої позиції у сучасному інформаційно-комунікаційному
просторі суспільства бібліотеки мають активно освоювати нові
інформаційні
технології – видавничі,
рекламні,
телекомунікаційні,
мультимедійні, гіпертекстові, електронізацію інформаційних ресурсів,
комп’ютерну обробку інформації тощо [5, с.229].
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На сьогодні бібліотеки, маючи змогу розкрити все багатство власних фондів,
пропонують нові послуги, у них з’являється можливість максимально повно
задовольняти запити сучасних користувачів. При цьому забезпечується доступ
користувачів до електронних баз даних безпосередньо в бібліотеці; стають
доступними повнотекстові бази даних на електронних носіях, створених
бібліотекою або придбаних нею; надається доступ до інформації на новітніх
носіях інформації, відвідувачі мають змогу користуватися можливостями
Інтернету, електронної пошти завдяки відкриттю відповідних інформаційноресурсних центрів у бібліотеках; забезпечується надання правової інформації з
різних сфер життєдіяльності громадян у безкоштовній юридичній приймальні;
організовується ефективна робота з дистантного обслуговування різних категорій
користувачів; формується штат сучасних інформаційних працівників, які,
досконало володіючи електронними інформаційними технологіями, забезпечують
відповідно до нинішніх вимог організацію інформаційних ресурсів, підготовку їх
до ефективного використання та якісну доставку користувачам [3, с.58].
Виконання перерахованих вище завдань забезпечує новий рівень
бібліотечно-інформаційного обслуговування, створює умови для якісного та
швидкого публічного доступу до необхідних суспільству інформаційних
ресурсів. Умовно кажучи, сучасна бібліотека стає вузловим центром, котрий
концентрує та розподіляє інформаційні потоки.
На сьогодні стає очевидним, що з еволюцією українського суспільства
до рівня інформаційного, значення сучасних бібліотечних установ як
інформаційних центрів зростатиме.
Також нині видозмінюється, набуває нового значення, характерних рис
та особливостей робота з бібліотечного обслуговування сучасних
користувачів. У зв’язку з цим посилюється роль бібліотек як сучасних
інформаційних центрів – важливих елементів соціальної структури в
розвитку суспільства [3, с.146].
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THE FACILITIES OF DISTRIBUTION OF LIBRARY
MULTIMEDIA PRODUCTS
The implementation of multimedia information resources service in the
libraries – is the transformation of library institutions work traditional system and
their elevation to a higher level. That is why the use of multimedia technologies in
libraries setss before them the challenge not only to learn the new medium, but
also to restructure their operations.
The research problem of multimedia was observed in the scientific works of
Tawalbeh Serhan Ali [1], O. Litvinenko [2], O. Shlykovoj [3]. However, the
question of further multimedia product distribution and carrying a to the end user,
is not highlighted.
The purpose of the publication is to highlight a typology of library media
products and platforms for their dissemination.
Multimedia – the computer system and technology, which enables the
creation, storage and playback of information, including text, sound and graphics
(such as moving image and animation) [4, p.656].
These technologies attracts more attention of librarians using the most
modern method of presenting information to users. As multimedia involves a set
of methods of producing, processing, storing and transmission various kinds of
information, libraries, which are equipped with multimedia technologies have a
significant impact on the development of library services for users. The library
uses the following components of multimedia: synchronous interaction (video
conferencing), asynchronous interaction, off-line mode (for example webinars,
electronic information products). As well as, various audio clips, animated
graphics, real videos, virtual objects.
The traditional forms of library multimedia products are the virtual
exhibitions. Creating exhibitions in the virtual space allows the extensive use the
additional types of information: bibliographic, factual, information, multimedia
[5]. The virtual exhibition presents the appearance of the document: bibliographic
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description and abstract, as well as additional data – digitized extracts from books,
reviews, comments and illustrations.
The virtual exhibitions designed to perform a variety of tasks:
● to promote the book fund;
● to interest about the topic;
● to present certain books;
● to refer to other resources by subject, posted on the Internet;
● to submit the additional information about the document in different
formats;
● to ensure information support for research directions the University
scientists.
Today the virtual exhibitions evolve in terms of multimedia products. You
can use fragments of the videos with a link to their location on the website. It is
important that a dynamic multimedia virtual exhibition should contain the audio
for significant supplement of the video.
To distribute video clips, video presentations, recorded webinars,
instructional videos and virtual exhibitions or information about them is possible
with the following means:
• in social networks: vk.com, Facebook, Twitter, Linkedin, G+1;
• to export a multimedia product to video hosting: YouTube, Vimeo, Wistia,
vzaar.
Thus, the modern libraries have to extensively use Web 2.0 tools to promote
their information resources and services, using integrated approaches for creating
their own multimedia information products.
Literature
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ринкові умови вимагають від підприємств підвищення конкурентоспроможності продукції, ефективності виробництва. Це достягається за
рахунок впровадження досягнень НТП, ефективних форм господарювання
та управління виробництвом. Важлива роль в рішенні цієї задачі відводиться
економічному аналізу діяльності підприємств. Аналіз дозволяє виробляти
стратегію і тактику розвитку підприємства, обґрунтовувати плани та
управлінські рішення, здійснювати контроль за їх виконанням, виявляти
резерви підвищення ефективності виробництва, оцінювати результати
діяльності підприємств, їх структурних підрозділів та окремих працівників.
Таким чином, економічний аналіз є важливою умовою підвищення
ефективності діяльності підприємства.
Методичні підходи до економічного аналізу результатів діяльності
підприємства розглядаються в спеціальній літературі з економічного аналізу
та аналізу господарської діяльності. Тему економічного аналізу діяльності
підприємства опрацьовували й висвітлювали у своїх працях багато авторів,
зокрема: Болюх М.А., Савицька Г.В., Федорович Р.В., Чумаченко М.Г.,
Кожанова Є.П., Отенко І.П. та ін. [1-5].
Але залишається багато важливих питань, пов’язаних з економічним
аналізом діяльності підприємства, які потребують суттєвого вдосконалення.
Методика комплексного економічного аналізу передбачає певну
структуризацію її елементів, що забезпечує її науковість і можливості
організації. Методика комплексного аналізу – це послідовність певних
прийомів обробки інформації з виділенням структурних елементів методики
у двох площинах:
– за соціально-економічними аспектами (системних об’єктів аналізу,
системних цілей, системних техніко-економічних показників і системи факторів);
– за організаційно-технічними аспектами (сім системних способів і
прийомів, системи інформаційного забезпечення, системи машинного
забезпечення, кваліфіковані кадри) [7 с.78].
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Вихідним етапом методики комплексного економічного аналізу є
формування цілей і задач. В умовах ринку цілі і задачі формуються у
невизначеному внутрішньому і зовнішньому середовищі, тому вони
складаються за багатоваріантними оцінками (див. рис. 1).
Аналіз конкурентного середовища

Індикативні плани підприємства

Державні цільові
програми

Регіональні
програми

Індикативні плани
соціально-економічного
розвитку підприємства

Концепція розвитку
виробництва

Вихідна інформація
обгрунтування
програми
виробничогосподарської
діяльності

Прогноз розвитку
виробництва

Порівняння концепцій і прогнозу, оцінка оптимальних
та реальних можливостей діяльності
Формування цілей і задач менеджменту

Рис. 1. Схема формування цілей і задач економічного аналізу
виробничо-господарської діяльності [7 с.81].
Методика комплексного економічного аналізу проведена на прикладі
діяльності промислового підприємства ПАТ «Рубіжанський картоннотарний комбінат», вона має цінність, тому що досягаються оптимальні
параметри поведінки аналізованого об’єкта. Ці параметри залежать від
внутрішнього і зовнішнього економічного середовища, в якому знаходиться
об’єкт, вони мають певний діапазон зміни. Показники, що
використовуються для економічного аналізу даного підприємства, беруться
безпосередньо з даних обліку і звітності. У них знаходять відображення
обсяг та якість діяльності підприємства в цілому та окремих його ланок, що
надає
можливість
провести
економічний
аналіз
та
існуючі
внутрішньогосподарські резерви її підвищення. З погляду використання
показники поділяються на загальні та особливі, кількісні та якісні,
абсолютні та відносні [6].
Обробка інформаційних даних в ході економічного аналізу
промислового підприємства ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний
комбінат» здійснювалася за допомогою традиційних методів (порівняння,
обчислення середніх і відносних величин, ланцюгових підстановок,
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абсолютних і відносних різниць та перерахунків, прийоми розширення та
подовження факторних моделей, графічні методи, економіко-математичні
методи) [3 с.33-50].
В процесі аналізу з'ясовувалися питання забезпечення підприємства
сировиною та енергетичними ресурсами, об'єму товарної продукції і
реалізованої продукції, собівартістю реалізованої продукції, витрат на одну
гривню реалізованої продукції, наявності трудових ресурсів, використання
основних засобів тощо. За результатами економічного аналізу підприємства
можна зробити висновок, що темпи зростання об'єму виробництва
продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину
витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Ефективність використання
основних засобів на підприємстві в звітному році в порівнянні з минулим
роком збільшилась – спостерігається зменшення фондомісткості та
збільшення фондовіддачі. Позитивним моментом в діяльності підприємства
є збільшення рентабельності основних засобів. Прибуток від реалізації
товарної продукції та рентабельність продукції збільшилася в порівнянні з
минулим роком.
Таким чином, вчасний та комплексний економічний аналіз результатів
діяльності підприємства сприяє найбільш раціональному та ефективному
використанню основних засобів, матеріальних, трудових та фінансових
ресурсів, усунення зайвих витрат, підвищенню ефективності господарської
діяльності підприємства, його конкурентоспроможності.
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ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ПУНКТІВ ПРОПУСКУ
НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ –
ПЕРЕДУМОВА ПОЖВАВЛЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ
ЗВ’ЯЗКІВ БУКОВИНИ З РЕГІОНАМИ ЄС
У 2016 році Чернівецька митниця вперше забезпечила надходження до
директивного бюджету України більше як на два мільярди гривень.
Відсоток перевиконання бюджетних завдань становив 124,4%, тобто майже
на півмільярда більше від доведеного цільового показника [1, с.4].
За січень-квітень 2017 року через митні пости Буковини імпортовано
товарів в Україну загальною вагою 68,5 тис. тонн на суму 126,3 млн доларів
США та експортовано з України товарів загальною вагою 80,6 тис тонн на
суму 43,5 млн доларів США. Експертно-імпортні операції 2017 року були
зорієнтовані на європейські ринки, ринки країн СНД та ринки країн Азії.
Так з країн Євросоюзу було імпортовано 57,3 відсотка товарів та
експортовано 73% від загального товарообігу. З країн СНД імпортовано
17,6 відсотка та 15,5 відсотка відповідно. З країн Азії імпортовано
24,3 відсотка товарів та 8,5 відсотка від товарообороту склав експорт.
Торгівельними
партнерами
вітчизняних
учасників
ЗЕД
у
зовнішньоторговельній діяльності були підприємства 370 країн світу.
Впродовж січня-квітня 2017 року зовнішньоторговельні операції
фактично проводили 602 особи [2, с.1]. Та, починаючи з червня 2017 року,
коли розпочнеться дія безвізових стосунків з Європою, ці показники можуть
не лише покращитися, але й позитивно вплинути на економіку Буковини.
Але для цього необхідно відновити або створити ряд пунктів пропуску на
українсько-румунському кордоні. Саме про це йшлося нещодавно на
зустрічі представників партнерських регіонів, що відбулася з нагоди 20-ї
річниці з дня підписання партнерської угоди «Чотири регіони для Європи» у
м. Аугсбург (Швабія, ФРН) [3, с.1].
Керівники органів місцевого самоврядування та державної влади, науковці
та учасники транскордонних проектів округу Швабія (ФРН), Департаменту
Майєнн (Франція), Сучавського повіту (Румунія) та Чернівецької області
підбили підсумки двадцятирічної співпраці в рамках вищезазначеної угоди, а
також окреслити перспективи подальшого співробітництва. Заступник голови
Сучавської повітової ради пан Георге Ніца наголосив на необхідності
відновлення роботи усіх пунктів пропуску на ділянках Державного кордону
України з країнами-членами ЄС, які діяли тут до 2010 року. Для цього, за його
словами, з одного боку слід звернутися до європейських структур за
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необхідним фінансуванням, а з іншого – заручитися відповідною
підтримкою української сторони. На цьому аспекті нині сконцентрована
увага і керівництва Буковини. На його думку, значний «прорив» у
подальшому економічному співробітництві з країнами ЄС, може відіграти
відновлення роботи пунктів пропуску у Сторожинецькому, Герцаївському
та Путильському районах.
Враховуючи, що в червні набуває чинності безвізовий режим перетину
кордону з ЄС для громадян України, обласна влада Буковини змушена
вжити невідкладних заходів, аби вже менше ніж за півроку уникнути
повного колапсу на кордоні з Євросоюзом. Відкритість кордонів дасть змогу
не лише збільшити товарообіг з країнами Євросоюзу, кількість
подорожуючих, зміцнити регіональну економіку, а й висуває цілий ряд
нових проблем, які потребують оперативного вирішення.
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РОЗВИТОК ТА ПРОБЛЕМАТИКА ФОНДОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
Основним критерієм самостійної економіки є можливість країни
захищати свої фінансові інтереси та підтримувати розвиток економіки.
Фондовий ринок є суттєвим фактором економічного розвитку у наші дні,
тому його підтримка та розвиток є основною ознакою здорової економіки.
Важливою ознакою розвинутого фондового ринку є відкритість для
іноземних інвестиції та можливість прийняти їх та обробити. Для цього
нашій країні потрібна інтеграція до світового фондового ринку, що можливе
лише після усунення ряду проблем. Розвиток та проблематику фондового
ринку України знайшли відображення у працях вітчизняних науковців,
таких, як К.С. Калинець [1], Д.С Богач [2], Л.Л. Гриценко [4], В.В. Роєнко та
інших. Незважаючи на багату дослідницьку базу проблеми фондового ринку
не є усуненими та підлягають подальшого вивчення. З набуттям Україною
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незалежності та прийняттям закону про «Про цінні папери і фондову біржу»
почалася біржова діяльність у нашій країні. У цьому законі було визначено
види цінних паперів, дозволені для випуску і обертання на території
України, давалися їх характеристики, визначався порядок здійснення
операцій з цінними паперами і реєстрації їх випуску, а також
роз`яснювалися такі поняття як фондової біржі, визначалися їхні правові
положення, установки та правила. Початок біржової діяльності був
визначений приватизацією і, як наслідок цінними паперами, які називалися
«Приватизаційний майновий сертифікат». Він посвідчував право власника
сертифікату на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна
державних підприємств. Визначною подією у розвитку ринку цінних
паперів України є прийняття закону «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року. Згідно цього закону в нашій
країні вводиться національна шкала оцінки, яка характеризує здатність
позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну
суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність.
Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику
позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання
та окремих боргових інструментів – облігацій, іпотечних цінних паперів,
позик. Станом на 1 січня 1995 р. абсолютна капіталізація (обсяг капіталу, що
залучений в обіг через випуск цінних паперів) фондового ринку України
становила 4 618,9 млн. грн., у цей час в Україні функціонували 300
акціонерних товариств, з яких 200 – акціонерні товариства відкритого типу,
решта 100 – закриті акціонерні товариства [1]. Як бачимо на початковому
етапі формування фондового ринку в Україні державою були здійснені
кроки для утворення та розвитку фондового ринку. Це принесло позитивні
результати, не дивлячись на нестабільну економічну та політичну ситуацію
в країні. Але на сучасному етапі розвитку фондовий ринок знаходиться у
стані кризи, яка спричинена низьким рівнем капіталізації.
Серед основних проблемам фондового ринку виокремимо наступні. Поперше, нерозвиненість інфраструктури [2]. До цієї проблеми належать
недостатній розвиток обладнання та приміщень, які залучені у фондових
процесах. Це знижує ефективність управління та проведення торгів та
приводить до відставання нашої країни на міжнародному ринку. До проблем
інфраструктури також можна віднести відсутність єдиного центрального
дипозитарію та ринку похідних цінних паперів. По-друге, порушення прав
інвесторів. Саме ця проблема є тим фактором, який робить український
фондовий ринок непривабливим для іноземних інвесторів. Це пояснюється
низьким рівнем юридичної захищеності фондових операції, непрозорість ринку
та фактична відсутність чітких норм, що відповідають міжнародним стандартам,
та органам, що будуть слідкувати за дотриманням цих норм. По-третє, низька
кількість компаній, які реально залучені у процесах фондового ринку. Більшість
(80%) фондових бірж в Україні не брала участь у торгівлі державними
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облігаціями, а 75,27% торгів, які відбулися були здійснені однією компанією.
Це свідчить про те, що сучасному етапі розвитку фондовий ринок в Україні
розвинутий досить слабо, якщо порівнювати як із іноземними державами, так
і з пострадянськими. Наприклад Московська фондова біржа у 2015 році
зайняла 21 місце серед провідних фондових бірж з капіталізацією у 703,746
мільярдів доларів [3]. По-четверте, недостатня прозорість ринку. У
відношенні до фондового ринку це стосується недостовірності інформації
наведеної емітентом та недостатність врегулювання доступу акціонерів до
проспекту емісії. За результатами досліджень проведених міжнародним
рейтинговим агентством Standart&Poor`s та Агентством фінансових ініціатив
було виявлено що рівень прозорості складає 48,8%, в той самий час, коли цей
показник у зарубіжних країнах набагато вищий: Великобританія – 71%, США
– 70%, Франція – 68% [4] Через такий рівень прозорості іноземні інвестори
менше довіряють вітчизняним фондовим ринкам і, як наслідок, не
співпрацюють, що призводить до зниження капіталізації.
Для покращення стану фондового ринку України слід насамперед
покращити правовий захист. Це має допомогти підвищити рівень прозорості
та покращити рівень інвестиційної привабливості, що, як наслідок, підвищить
рівень капіталізації. Наступним кроком має стати покращення інформованості
громадян про фондові біржі, що призведе до залучення приватних інвестицій
населення. Щодо проблем інфраструктури, то ця проблема має бути вирішена
шляхом збільшення недержавних бірж та надання пільг новим біржам. Це
зробить галузь більш привабливою для інвесторів та забезпечить приток
капіталу. Разом з тим держава має привести фондову торгівлю відповідно до
міжнародних стандартів. Також саме держава має створити єдиний
депозитарій та стати його гарантом. Усі ці шляхи мають у перспективі мають
сприяти розвитку фондового ринку України.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРИРОДИ І ФУНКЦІЙ ЦІНИ
ЯК МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТА ПІДПРИЄМСТВА
Ретроспективний аналіз розвитку економічної теорії дозволив нам
виділити чотири підходи до визначення природи ціни (а отже і її функцій),
хронологія виникнення яких була обумовлена станом розвитку товарноринкових відносин.
Перший підхід у науковій літературі прийнято називати об’єктивним, з
огляду на розгляд усіх економічних явищ (у т. ч. вартості та її грошового
вираження – ціни) як результату дії об’єктивних чинників. На наш погляд, у
рамках цього підходу ціна виконувала обмежене коло функцій, а саме [1,
с.16; 2, с.35 та ін.]: вимірювальну – була своєрідним мірилом вкладеної у
товар праці, уречевленої праці та ін.; обмінну – складала ту кількість
грошей, яка була еквівалентною для обміну на товар (працю, землю,
капітал) аналогічної вартості; суспільну – визначалася відносинами між
людьми (з одного боку) і визначала ці відносини (з іншого); стимулюючу –
формувала меркантильні цілі учасників ринку і була інструментом
повернення коштів, вкладених у засоби виробництва, а також засобом
збагачення та розширення виробництва.
Названі функції у первісній чи трансформованій формі присутні у
наступних підходах. Тобто кожен наступний підхід вміщує попередній набір
функцій (або їх зміст), а також кілька нових, що з’являються як реакція на
ускладнення ринкових умов.
Представники другого – суб’єктивного підходу повністю ігнорували
об’єктивний характер розвитку суспільного виробництва і властивих йому
законів, у результаті чого їх теорії характеризуються відсутністю зв’язку з
практикою [3, 4 та ін.]. Відповідно змінюється і перелік функцій ціни. Якщо
теоретичні дослідження прихильників першого підходу сформували базу
для ціноутворення, що орієнтується виключно на витрати, то у другому
підході враховується також вплив на ціну суб’єктивних оцінок споживачів і
їх сприйняття цінності блага, що виявляється у появі таких функцій:
ідентифікуючої (щодо виробника) – дозволяє визначити доцільність
(доходність) розвитку виробництва певного блага; ідентифікуючої (щодо
споживача) – свідчить про цінність цього блага для представників
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суспільної групи, до якої належить споживач; урівноважувальна – узгоджує
рівні попиту та пропозиції.
Третій підхід, названий нами об’єктивно-суб’єктивний (обумовлений),
з одного боку, поєднує ідеї перших двох, а з іншого, – враховує вплив на
ціноутворення чинників, які розглядалися вченими як такі, що обумовлені
ринковою ситуацією, тобто є заданими, а не регульованими. Ці чинники
актуалізували наступну групу функцій ціни: облікова – відображає не лише
величину сукупних витрат виробництва, але й розмір прибутку; розподільча –
сприяє перерозподілу доходу між різноманітними економічними
суб’єктами, у т.ч. між галузями економіки, між підприємствами різної
форми власності, між регіонами та ін.; розміщення – стимулює переміщення
капіталів до секторів економіки та видів виробництв з більш високою
нормою прибутку; вимірювальна – на основі інформації про ціну робочої
сили, а також величину коштів, яку покупець повинен сплатити за товар, а
продавець отримати, дає можливість розрахувати величину грошових
платежів за товари та послуги, що продаються та пропонуються на ринку;
порівняльна – дозволяє враховувати співвідношення цін та визначати
корисність різноманітних товарів [5, с.42; 6 і ін.].
На підставі описаного вище аналізу ми запропонували виділяти
четвертий підхід, який також інтегрує об’єктивний і суб’єктивний аспекти
природи ціни, однак розглядає її чинники як регульовані. Не відкидаючи
функцій, включених до переліку третього підходу, ми пропонуємо
розширити цей перелік функціями, що з’явилися під впливом загострення
конкуренції і нині надали ціні характеристик важливого інструмента
комплексу маркетингу підприємства у боротьбі з конкурентами [7, c.18-24]:
ідентифікаційна (щодо якості) – свідчить про рівень якості (особливо це
стосується послуг); експансійна – дозволяє вийти на конкурентний ринок і
завоювати прихильників марок конкурентів; позиціювальна – вказує на
відповідність атрибутів товару чи діяльності підприємства заявленій позиції;
утримуюча – допомагає сформувати і розширювати коло прихильників
товару / підприємства; селекційна – сприяє чіткому окресленню меж
цільового сегмента і відповідно створенню позитивної атмосфери
споживання товару / послуги шляхом їх диференціації.
Таким чином, перші три підходи (визначені нами на основі
узагальнення класифікацій функцій ціни, широко представлених у наукових
публікаціях) зосереджені на висвітленні ролі ціни на макрорівні. Водночас
ідентифікований нами четвертий підхід вперше пропонує класифікацію
функцій ціни з урахуванням двох рівнів: макро- (рівень економічних
відносин у державі) та мікро- (рівень економічних відносин підприємства на
конкретному ринку). На наш погляд, такий підхід, пропонуючи розгляд
функцій ціни з точки зору підприємства як відкритої системи, враховує
характеристики сучасних умов діяльності суб’єктів підприємництва: по215

перше, загострення конкуренції на ринку і відповідне зростання
зацікавленості підприємців у зміцненні власних ринкових позицій; по-друге,
зростання ролі маркетингу у діяльності підприємств і посилення уваги до
розвитку кожного маркетингового інструмента, а особливо до ціни; потретє, перетворення процесу ціноутворення на процес формування
ефективної маркетингової цінової політики.
Так, внаслідок усього переліченого функції ціни на мікрорівні
розглядаються з точки зору її ролі як елемента комплексу маркетингу
підприємства, а також як засобу реалізації цінової маркетингової політики
підприємств. Можливості ефективної реалізації функцій ціни щодо
споживачів з боку певного підприємства суттєво залежать від його
взаємовідносин із контрагентами на ринку. У свою чергу, функції ціни
кожного учасника мікросередовища детермінуються станом фінансовокредитної системи у державі та ступенем державного регулювання цін.
Водночас система функцій ціни є досить різносторонньою і
різноспрямованою (внаслідок взаємодії різновекторних функцій), чим
пояснюється сучасна неоднозначність тлумачень сутності ціни, на відміну
від різноманіття визначень цього поняття, спричинених станом розвитку
товарно-обмінних процесів і економічної теорії [8, 9 і ін.]. Аналіз цих
тлумачень свідчить, по-перше, про існування ціни як комерційного
механізму з часу виникнення товарного виробництва та початку дії закону
вартості і, по-друге, про суттєву трансформацію її тлумачень упродовж
розвитку теорії ціни.
Інакше кажучи, нами встановлено взаємозв’язок між ретроспективою
наукових поглядів на сутність ціни та розширенням спектру її функцій. Крім
того виявлено, що актуальні функції ціни науковці розглядають принаймні з
трьох аспектів, а саме: з точки зору економічної теорії, економіки та
маркетингу. Погоджуючись із науковим змістом наведених у літературі
визначень (які не наводимо тут через обмеження щодо тез), вважали за
доцільне (з огляду на предмет нашого дослідження) більше уваги звернути
на сучасні маркетингові функції ціни. У результаті проведеного аналізу
наукових джерел нами запропоноване таке визначення: ціна – це
маркетинговий інструмент дійсної та перспективної диференціації товару /
підприємства на ринку, який у комплексі з розповсюдженням та
комунікаціями формує бажаний рівень попиту на пропозицію компанії з
боку цільових споживачів.
Авторське визначення відрізняє комплексний підхід, у якому інтегровані
два підходи – маркетинговий та економічний. Маркетинговий підхід
виявляється, по-перше, у розгляді ціни як маркетингового інструмента
диференціації, що у свою чергу є необхідним елементом позиціювання;
по-друге, у трактуванні ціни як елемента неподільного комплексу
маркетингу; по-третє, у наголошенні на цільовому впливі ціни, який
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виявляється у стимулюванні бажаної купівельної реакції передусім з боку
цільових споживачів (тобто охоплюється також і вплив ціни на поведінку
покупців); по-четверте, у маркетинговому світогляді, який має передбачати
результати від дії інструментів не лише у дійсний період, а й у стратегічній
перспективі. Економічний підхід відображає така думка: бажаний рівень
попиту має забезпечити економічну результативність діяльності, оскільки
саме платоспроможний попит забезпечує необхідні обсяги продажу,
прибутку та ін.
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