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П ЕРЕДМОВ А
Розроблена організаторами конференції концепція функціонального
аналізу сучасної культури в інформаційному, віртуальному просторі з
урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки
філософії, етики та естетики, теології, мистецтвознавства, культурології,
психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права
привернула увагу багатьох дослідників у вищезазначених галузях.
За увесь період проведення міжнародних науково-практичних
конференцій із заявленої проблематики ми мали честь ознайомитися з
працями понад 3500 науковців. Було видано 42 збірника наукових праць за
матеріалами конференції.
Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь період
роботи конференції утворилася активна група науковців, що із року в рік
приймають участь у наших наукових заходах, і нам, як організаторам, дуже
приємно, що деякі з них стали нашим партнерами, друзями, а, отже, ми
можемо фіксувати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації,
захист кандидатських і докторських дисертацій. І нам, безперечно, дуже
приємно відчувати свою причетність до ваших успіхів!
Ми звертаємося зі словами щирої подяки до усіх, хто відгукнувся на ідею
проведення конференції у цей непростий час, хто підтримав її надісланими
матеріалами, готовністю до співпраці. Дякуємо вам за допомогу, слушні
поради, широкий відгук, інтерес до заявленої проблематики! Сподіваємося,
що даний досвід матиме продовження іще багато років.
Шановні колеги! Ми звертаємо вашу увагу на те, що робота нашої
конференції відбувається на демократичних засадах, а отже кожний
науковець має право висловити свою позицію з різноманітних питань, іноді
досить гострих і дискусійних. І цю позицію не завжди може поділяти
редакційна колегія.
Організатори конференції готові до розширення співробітництва з
українськими та зарубіжними партнерами і запрошують керівників вищих
навчальних закладів та їх структурних підрозділів, кафедр, факультетів для
спільного продовження розпочатої роботи.

Головний редактор,
голова ГО «Соборність»

М.А. Журба
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА
Дубровская Г.Н.,
к.искусст., доцент кафедры фортепиано, струнных инструментов
и оперно-симфонического дирижирования
Одесской национальной музыкальной Академии им. А.В.Неждановой,
Украина, г. Одесса
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РИТОРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СИМВОЛИКИ И.С. БАХА
В РУССКОЙ МУЗЫКЕ РУБЕЖА ХIX-ХХ ВЕКА
К концу ХIX века в России происходили изменения, связанные с
развитием капитализма и демократическими тенденциями. Открытие первых
русских консерваторий братьями Антоном и Николаем Рубинштейнами
(в 1862 г. Петербургской, в 1866 г. Московской) дали возможность
профессионального музыкального обучения и образования.
Будучи гастролирующим пианистом, давая знаменитые «Исторические
концерты», Антон Рубинштейн изучал опыт западноевропейской
музыкальной культуры, в том числе, программы, принятые в консерваториях
Европы: Парижской, Венской и др., учитывая это при разработке учебных
программ новых русских консерваторий. В частности, в эти программы
входило изучение творчества композиторов ушедших эпох.
Наряду с другими изучалась немецкая музыка эпохи барокко, связанная с
грегорианским хоралом. В эпоху Средневековья музыка в основном была
церковной. Важной ее частью была музыкально-риторическая система, в
которую входили: тема Креста, фигуры: катабасис – поступеннное
нисхождение и анабасис – стремительное восхождение, фигуры passus
durisculus и др., а также числовая символика.
Некоторые приемы григорианского хорала, как части риторической системы,
поначалу религиозно-символического значения, стали «этемами» (по
терминологии И. Барсовой) внутренней формы музыкального произведения
европейской культуры Нового времени [2, c.60]. Они сохранились в последующие
времена (вплоть до наших) в западной и русской, церковной и светской музыке.
Церковные интонации, вплетаясь в музыкальную «ткань» светской музыки,
становились символическими.
Б. Асафьев указывал на общность некоторых музыкально-литургических
принципов в католическом и православном Богослужении: григорианский
хорал – искусство «ритмо-слово-тон-интонации», где «традиционное
возглашение в католической мессе священником искони определенной
интонации как некоей формулы, за которой вступает хор», «а в наших
4

русских монастырях подобная практика осуществлялась на музыкальной основе
восьмигласия, осуществлялась канонархом и вступавшим за ним хором» [1, с.214].
И.С. Бах, работая в церкви, сочиняя и исполняя культовые сочинения,
использовал многие из их принципов в сочинениях светских жанров, в том
числе в «Хорошо темперированном клавире», в «Искусстве фуги» для клавира,
в Сонатах и Партитах для скрипки соло, в хоровых кантатах и др. Они
пронизаны музыкальной символикой, которую расшифровывают до сих пор.
Творчество великого И.С. Баха было почти на 100 лет забыто. Из
забвения его «освободил Ф. Мендельсон, исполнив «Страсти по Матфею».
Русская музыка тоже не сразу «открыла» для себя Баха. К концу ХIХ века
русская музыка обратилась к национальным истокам, синтезируя
православные традиции с западноевропейской символикой, в том числе,
зашифрованной в произведениях Баха.
Русские композиторы на переломе XIX-ХХ столетий стремились на
национальной почве воссоздать духовно-музыкальные открытия И.С. Баха. В
частности, этим занимался Сергей Иванович Танеев. Изучая творчество
И.С. Баха, С.И. Танеев не мог не обратить внимания на баховскую символику.
Русские профессиональные композиторы, работая в области светской
музыки, писали также многие произведения и для Православного культа.
Христианскую символику можно обнаружить и в православной музыке,
например, в песнопениях «крестопоклонных» праздников (мучеников
Маккавеев, Возвижения, Крестопоклонной седмицы Великого Поста, см.
обиходное «Кресту Твоему» и «Крест хранитель» А. Архангельского), назвав
как бы общехристианской. В православно трактуемой теме Креста также
содержится восходящая ритмика
Тему Креста можно обнаружить и в произведениях С. Рахманинова,
например, в прелюдии cis-moll.
Б. Яворский открыл, что «воплощение Бахом духовной тематики в
«Хорошо темперированном клавире» – произведении светского характера –
имело множество аналогий в различных сферах немецкой культуры
баховской эпохи» доказав, что большинство баховских сочинений
«объединяется в одно стройное целое сравнительно небольшим количеством
символов в прелюдиях и фугах «Хорошо темперированного клавира» [3,
c.118]. Он исследовал творчество Баха на фоне всей эпохи, изучив
1) богословские сочинения; 2) литературу; 3) живопись; 4) основные
философские системы, связывая это с музыкальной риторикой.
Литература
1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс: Книги первая и вторая. – 2-е изд. –
Л: Музыка, 1971. – 376 с.
2. Барсова Н. Опыт этимологического анализа. К постановке вопроса. // М.:
Советская музыка, 1985.– №9 а. – С. 59-66.
3. Яворский Б. Избранные труды. Часть первая. Общая ред. Д. Шостаковича М.:
Сов. Композитор, 1987. – 366 с.
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Зуєв В.М.,
к.філос.н., доцент кафедри філософії
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
Україна, м. Київ
РОЗВИТОК ЛОГІКИ НАУКИ ЯК НАСЛІДОК СИНТЕЗУ
ЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ
Логіка науки закорінена в різних логічних теоріях, увиразнених
традиційною і сучасною, класичною і некласичною, модальною й
імовірнісною та багатьма іншими логіками. Вони відрізняються одна від
одної не тільки предметом дослідження, але й розбіжними історичними
етапами виникнення і розвитку. Зокрема, пов’язана з іменем Аристотеля
традиційна логіка, яка виникла ще в добу античності, була спрямована на
дослідження форм і законів правильного мислення та спиралася переважно
на природну мову. Аристотелівська логіка виявилася підґрунтям для
розгортання схоластичної логіки середньовіччя, тому їх часто об’єднують
під загальною назвою «традиційна формальна логіка». Як основа новітньої
логіки науки в кінці XIX – на початку XX століття внаслідок створення
універсальної логічної мови склалася сучасна формальна логіка.
Водночас логіка науки сформувалася на підставі таких логічних теорій,
жодна з яких не може претендувати на репрезентацію логічних
характеристик мислення загалом. Проте як одноціла система логічного
знання логіка науки функціонує завдяки тому, що окремі логічні теорії, з
яких вона утворена, мають низку загальних принципових особливостей.
Кожна з цих «логік» здебільшого є інтерпретованим логічним численням,
побудованим на підставі деяких загальних для всіх формальних логічних
систем принципів. Крім того, в кожному конкретному численні важливе
місце посідає аналіз проблеми його несуперечливості, повноти, розв’язання
тощо. Нарешті, різні логічні теорії тісно взаємно пов’язані між собою: одні
теорії можуть бути еквівалентними іншим теоріям, бути їх узагальненням
або частковим випадком.
Усі ці теорії виникли й успішно функціонують у межах сучасної логіки,
яку можна досить умовно розподілити на три основні розділи: логіку
висловлювань, логіку предикатів і металогіку (остання своєю чергою
поділяється на три частини – логічну семантику, синтаксис і прагматику).
Логіка висловлювань, або пропозиційна логіка є розділом сучасної логіки,
який вивчає властивості складних висловлювань, побудованих із простих за
допомогою логічних операторів кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації,
еквіваленції та інших, що позначають певні логічні відношення. Будь-яке
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висловлювання в логіці висловлювань розглядається тільки з боку
істиннісного значення безвідносно до його суб’єктно-предикатної структури
і конкретного змісту. Як розширений варіант логіки висловлювань логіка
предикатів дозволяє проаналізувати саме суб’єктно-предикатну структуру
висловлювань. А металогіка є логічною теорією вищого рівня, яка вивчає
будову логічних систем, котрі постають щодо неї об’єктними теоріями.
Вона не лише сприяє глибокому проникненню в основи логічних теорій, але
й істотно впливає на їх розвиток.
У кожному з розділів сучасної логіки залежно від визнання або
заперечення доцільних фундаментальних логічних принципів (принципу
виключеного третього, принципу взаємозамінності тощо) виокремлюються
теорії класичного і некласичного напряму, які утворюють відповідним
чином сучасну класичну логіку та сучасну некласичну логіку. Сучасна
класична логіка є напрямом новітньої логіки, в якому кожному
висловлюванню приписується тільки одне з двох значень істинності –
«істинне» або «хибне». Вона репрезентує основний зміст сучасної логіки і є
її фундаментом. Змістовну базу класичної логіки утворюють основні
поняття та принципи раціонального мислення. На рівні логічної семантики
сучасна класична логіка постає сукупністю класичних уявлень про логічні
терміни і про те, що ці терміни позначають. На рівні логічного синтаксису
вона викристалізовується в класичне числення висловлювань та в класичне
числення предикатів. На рівні металогіки класична логіка є сукупністю
уявлень про логічний вивід і несуперечливість, повноту й розв’язання
формальних систем.
Сукупність логічних теорій, які не одержують адекватного розв’язання
в класичній логіці, утворюють некласичну логіку. Остання є не лише
спробою вдосконалення класичної логіки, але й її доповненням. Змістовну
основу некласичної логіки репрезентує царина логічних досліджень, в яких
використовуються поняття, принципи і методи, відмінні від тих, що
застосовуються в класичній логіці. До некласичної логіки належать різні
логічні теорії, кожна з яких має свій власний предмет дослідження.
Наприклад, на відміну від класичної двозначної логіки, в якій
інтерпретовані вирази набувають тільки двох значень істинності, в
багатозначній логіці розглядаються різні валідні значення висловлювань –
«істинне», «хибне», «нейтральне», «можливе», «невизначене» та ін.
Надаючи перевагу математичній інтуїції, інтуїціоністська логіка досліджує
багатогранну природу існування матеріальних об’єктів. Унаслідок
критичного переосмислення інтуїціоністської логіки виникла і розвивається
конструктивна логіка, яка на основі чітких дискриптивних правил та
поняття алгоритму описує об’єкти і спосіб їх побудови. У
паранесуперечливій логіці аналізуються такі прийоми побудови логічних
числень, за допомогою яких можна довести деякі суперечливі формули, але
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заразом не можна обґрунтувати будь-яку довільну формулу. На підставі
дослідження можливостей увиразнення природної мови виникла релевантна
логіка, яка намагається виробити деякі нові логічні принципи, доречні в
практиці природномовних міркувань. Інші розділи некласичної логіки,
приміром такі, як логіка квантової механіки, структурної лінґвістики мають
переважно програмну природу або описують логічні зв’язки висловлювань
про об’єкти розгляду певних наукових теорій.
Залежно від акценту на тих або тих поняттях, відношеннях і методах у
межах класичного та некласичного напрямів сучасної логіки розрізняють
модальну логіку, логіку класів, логіку відношень, імовірнісну логіку, теорію
логічного слідування й інші логічні теорії. Зокрема, як розділ сучасної
логіки модальна логіка атестує алетичні, епістемічні, деонтичні, часові,
аксіологічні та інші модальності як додаткова інформація про природу і
типологію наявних у висловлюваннях зв’язків. Різні відношення між
класами об’єктів аналізуються в логіці класів, тоді як залежності між власне
об’єктами досліджуються в логіці відношень. В імовірнісній логіці
висловлюванням поряд з валідними значеннями «істинне» і «хибне»
приписується проміжне істиннісне значення імовірності істинності, або
ступеня вірогідності висловлювань. Теорія логічного слідування, яка
загалом розглядає відношення між двома пропозиційними формулами таке,
що завжди, коли одна формула має модель, другій формулі також
притаманна модель, розгалужується на низку проміжних теорій. Утворюючи
загальну теорію дедукції, деякі з них містить комплексна логіка, яка
розробляє знання про системи послабленого, максимального, конверсного
слідування та ін.
Спираючись на зазначені вище логічні теорії, сучасна логіка науки
продовжує формально-логічні традиції аналізу мислення, залишаючись
знання про його форми, закони і принципи послідовного, правильного
міркування. Принагідно вона є комплексним ученням про одержане з раніше
встановлених і перевірених істин вивідне знання. Тобто, в царині її уваги
завжди перебувають не тільки виникнення і розвиток знання, але й
функціонування мислення. Проте логікою, яка досліджує набуття нового
знання і розвиток пізнання та заразом виявляється теорією пізнання, є
діалектична логіка. В осерді її уваги перебувають проблеми дослідження
найбільш загальних законів розвитку мислення та досягнення істинного
знання. Водночас досвід розвитку сучасного наукового пізнання засвідчив
необхідність розробки логіки науки, яка є наслідком синтезу різних логічних
теорій. Існуючи як узагальнення принципів, прийомів і методів сучасного
наукового пізнання, логіка науки розглядає загальні закономірності
побудови наукового знання засобами діалектичної та сучасної формальної
логіки. З огляду на це логіка науки постає певною формою інтеграції
логічного знання в його спрямуванні на специфічний об’єкт, яким
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виявляється сучасна наука. Оскільки особливістю наукового дослідження
порівняно з науковим пізнанням є продукування нових знань, остільки
логіка науки є логікою одержання нового знання, а відтак і особливим
різновидом наукової діяльності. Змістовну основу логіки науки утворюють
логічні форми, форми наукового мислення, принципи та способи
функціонування наукової думки тощо. І хоча вона також вивчає формальні
мовні та змістовні категоріальні структури мислення, в її проблематиці
переважає дослідження становлення й розвитку природничо-наукового
знання і ще недостатньо враховується специфіка знання гуманітарного.
Цілком реальною є необхідність диференціації логіки науки, відмежування
від неї та оформлення в окремі самостійні логічні теорії не тільки логіки
природничо-наукових або логіки гуманітарних досліджень, але й ще більш
конкретногалузевих знань, наприклад таких, як логіка соціологічного
дослідження, логіка історичного дослідження тощо.
На жаль, цей процес різко вповільнився в другій половини ХХ століття,
оскільки в розвитку логічного знання відбувся своєрідний зсув від логіки
науки до логіки смислу. Його започаткувала розпочата ще Р. Бартом
дискусія щодо логіко-семантичних аспектів наукового дослідження,
пов’язаних з труднощами концептуалізації інтертексту як явища. На шляху
подолання цих труднощів Ж. Делез зосередився на вивченні мови, в якій, з
його погляду, смисл висловлюється і постає в трьох співзалежностях
речення: він одночасно належить предметам, реченню та репрезентує їх, не
фігуруючи жодним з них. Своєю чергою Ж.-Ф. Ліотар наполягав на тому,
що в формуванні знання провідну роль відіграє наративна форма, яка
санкціонує різні мовні ігри, увиразнені атрибутивними, денотативними,
деонтичними, аксіологічними, питальними та іншими висловлюваннями.
Для творення смислу важливим є механізм розповіді, основними
елементами якого виявляються три наративні інстанції ‒ наратор, нарататор
і актор. У мовних актах смисли одночасно реалізуються наратором,
нарататором і актором. Отже, логічні засади науки розмиваються і
нівелюються, що призводить до втрати необхідності логіки науки на шляху
виведення істинного знання.
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Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,
Україна, м. Ніжин
ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ПРИНЦИПИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО
ПІДХОДУ ДО СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
Екзистенціальна філософія права виникла в 20 ст. під впливом
екзистенціалізму , як філософії існування людського буття. Засновники різних
направлень філософського екзистенціалізму спеціально не займалися проблематикою права та закону і не залишили відповідних концепцій екзистенціальної
теорії про право, як форму суспільної свідомості, елемента культури та
цивілізації,світогляду та нормативної системи та законодавства. Однак,
розроблені ними ідеї, положення та принципи, з’явилися висхідною основою
для розвитку філософсько-правових концепцій екзистенціального направлення.
З точки зору такої філософської методології, основна мета філософії
права – це розуміння та визначення права, як екзистенціального явища в його
співвідношенні з офіційним законом (позитивним правом). В цьому контексті
екзистенціальне право виступає, як антропологічне право, що відповідає
дійсному існуванню людини, її екзистенції, а закон, правова норма – як дещо
недійсне, відчужене від людини і протилежне його екзистенціальної сутності,
як об’єктивована форма вираження «неістотного існування». Загальна ідея
екзистенціального право розуміння по різному трактується і реалізується в
різних філософсько-правових концепціях екзистенціалізму. Предметом
екзистенціальної філософії права є ідея права, його поняття, втілення в
правову реальність, а також світова воля, як соціально-природний стан
людини. Світова воля людини – буттєва (онтологічна) передумова її прав. Такі
права природні, універсальні, космічні, тобто одвічно притаманні людям як
загальнолюдське явище і зумовлює таку ж загальнолюдську цінність права.
Звідси і поняття природного права, під ним розуміють правила належної
поведінки (норми, закони), котрі випливають єдино із природи і котрі мусять
служити мірилом і методологічною базою для позитивного законодавства.
Недотримання цих імперативів є спотворення вищих розумових та моральних
засад людського життя, справедливості від природи. Природне право теж в
певній мірі примус, але примус до свободи, справедливості, гуманізму.
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Екзистенціальний підхід характеризується тим, що соціальна природа і
функції права розглядаються з позицій індивідуальної, суверенної сутності
людини, як вираження специфічних умов його конкретного буття. Існування ж
елементів саморегуляції в структурі поведінки особи екзистенціалізм пояснює
існуванням в кожному індивіді особливого духовного світу, що визначає його
мотиваційну структуру і лінію поведінки в кожній із сфер право відношень.
Прибічники цього підходу трактують право і правові інститути, як форми
індивідуальної і колективної життєдіяльності, як засоби співіснування, як
явище культурно-цивілізаційного розвитку та спосіб духовно-практичного
освоєння соціальної дійсності «правовою» людиною.
Ось чому в методологічному плані вирішальна роль відводиться
духовному, психологічному ,екзистенціальному аналізу сприйняття права і
суб’єктивної оцінки правових процесів на всіх рівнях соціальної структури.
Екзистенціалізм робить акцент на вивченні онтологічної структури права,
зводячи до абсолюту при цьому, значення зворотних зв’язків буття до право
розуміння і процесу творення нових норм. З точки зору екзистенціалістів
онтологічне буття права не стільки детермінує людську поведінку як фактор
зовнішнього впливу, оскільки уявляє собою форму самовираження особистостей,
рис людського характеру. Таким чином, світ «дійсно людського» – суб’єктивний,
він протистоїть зовнішньому світу з його соціальними проблемами.
Завдання екзистенціальної правової філософії полягає в тому, щоб знайти
«субстанцію історичної зміни права, його історичного буття» (М. Мюллер).
Основна вимога природного права як права екзистенції полягає в тому, що
необхідно виробити відповідний гідності, честі людини і цінностям людського
життя, взірець існування індивідів та їх взаємовідносин. При цьому традиційне
природно правове положення про людську гідність трактується як вимоги порядку
максимально можливої свободи всіх людей при дотриманні їх потреб і розвитку їх
здібностей.
Представники екзистенціальної, правової філософії критикують юридичний
позитивізм, який визнає лише емпіричні, реальні факти і ігнорує ідеальні,
метафізичні фактори, що призводять до трактування права як однобічного
соціологізму, біологізму.
Таким чином філософсько-правовий екзистенціалізм вивчає природнобуттєві джерела права, та його основну ідею, як міру свободи людського існування
в природному та соціальному світах.
Сфера права, правова реальність при цьому не вичерпується позитивним
законодавством, діючим правом. Останнім окреслюються ті юридичні норми, які
діють в даному соціальному часі та просторі. При цьому слід пам’ятати, що
основне світоглядне методологічне та гносеологічне питання правового
екзистенціалізму – в чому полягає основна ідея, сутність, зміст права, як форми
суспільної та індивідуальної свідомості людини, способу духовно-практичного
освоєння дійсності, елемента культури та цивілізації, міри свободи та необхідності
в людському житті.
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ДОВІРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
(ТОЧКА ЗОРУ Ф. ФУКУЯМИ)
В останні десятиріччя з’явилося відносно багато вагомих досліджень у
галузі економіки, в яких доводиться така теза: ринкова економіка спроможна
бути ефективною тільки тоді, коли вона спирається на духовні цінності,
насамперед, моральні. Власне кажучи, схожі думки зустрічалися й на початку
ХХ століття. Однак сьогодні, у ХХІ столітті, ця теза звучить як ніколи
актуально, й активно розвивається напрямок, який можна в цілому назвати
«моральні проблеми економіки». Всесвітньо відомий американський вчений
Ф. Фукуяма, праці якого незмінно викликають суспільний резонанс, на
початку 90-х років ХХ століття видав знакову книгу «Довіра: соціальні
чесноти та шлях до процвітання». Фукуяма завжди вважав, що у сучасного
суспільства не існує іншого шляху розвитку, ніж шлях ліберальної демократії
та ринкової економіки. Аналізуючи зміни у постсоціалістичних країнах, він
зауважує, що формальні закони, законодавчі акти самі по собі рідко є
гарантією політичної стабільності, економічного зростання та соціальної
справедливості. Вони, на думку вченого, повинні бути підкріплені
відповідними нормами і традиціями, насамперед, соціальною довірою.
Фукуяма пише про довіру як про цінний економічний актив, потенційне
джерело добробуту і стабільності влади [1, с.7]. Дещо в тезах Фукуями є
нагадуванням про думки К. Маркса стосовно того, що сила працюючих
індивідів багатократно примножується, якщо вони об’єднуються у великі
групи, а знання робітників та їхні професійні навички відіграють велику роль
у процесі труда. Однак американський вчений розвиває ці думки у свій спосіб.
Так, він надає дуже велике значення дослідженню категорії «соціальний
капітал». Її змістом є не сукупність людей (як інколи доводиться чути), це –
«загальноприйняті норми і цінності, які практикує певна група людей, і які
дозволяють їм співробітничати», причому ефективно [1, с.8]. Це –
нематеріальний капітал, що виникає внаслідок наявності довіри між його
членами. Вона є вторинною по відношенню до існуючої здатності людей
взаємодіяти на ґрунті спільних цінностей, які є основою довіри. Тому
апологет ринкової економіки Фукуяма намагається з’ясувати питання про
соціальні та взагалі культурні передумови такої економіки, про її ментальні
підвалини. Учений згадує у цьому зв’язку і про Україну, де у радянський
період партократія намагалася підкорити собі економіку, ЗМІ, релігію,
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профспілки, спілки письменників, національні осередки, тощо. Можна
сперечатися з Фукуямою з приводу розуміння феномену довіри у радянському
суспільстві, однак справедливим є таке його зауваження: комуністична партія
відстоювала тезу про те, що відданість партії та державі є вищою за
індивідуальні, сімейні цінності. У 90-х роках ХХ століття у пострадянських
суспільствах виникла проблема недовіри, стверджує вчений. Додамо, що вона
була й раніше: люди могли не довіряти один одному, побоюючись натрапити
на «класового ворога», «шпіона», «інформатора», просто непорядну людину,
яка може донести у «відповідні органи». Однак у багатьох залишався певний
рівень довіри до суспільного ідеалу, керівництва, яке декларувало цей ідеал як
реально здійсненний, а також у цілому до співвітчизників, з якими разом було
багато чого пережито у жорстокому ХХ столітті. Важко було відкривати для
себе історичну правду, яка викривала брехню на державному рівні, недолуге
керівництво економікою та іншими сферами, знищення інакомислячих.
Гірким було «відкриття» для себе реальної соціокультурної ситуації в СРСР.
Це підривало довіру людей до суспільного ідеалу і всередині суспільства.
Соціокультурний злам на початку 90-х років ХХ століття ще більше посилив
стан тотальної недовіри (майже всіх до всіх), що виявилося дуже небезпечним
для суспільного розвитку в цілому. Можна погодитись із зауваженням
Ф. Фукуями про джерела формування соціального капіталу та довіри як
загальнокультурного явища. Це може бути загальноприйнята релігія, набутий
спільно історичний досвід, освіта, спільна пам’ять про війну, економічну
кризу, тощо [1, с.9]. На індивідуальному рівні чи рівні певної організації це
зробити набагато легше. Люди можуть бути альтруїстами, безкорисливо
допомагати іншим, співчувати, підтримувати когось, не думаючи про
особисту користь, «просто так», як казав герой одного вже старенького
мультика, від душі, якій є притаманними людяність, щирість, мораль. Тобто, є
власне людські якості, не опосередковані грошима, владою, силою,
добробутом. Але як бути з вихованням довіри до установи, держави, людства
в цілому? Це дуже важливе питання, адже без цього є неможливим їхній
сталий розвиток. Як гармонізувати інтереси індивідуальні та суспільні (а це –
запорука довіри)? Фукуяма доводить економічну значущість ефективної
культурної політики, звертається до категорій етики, до соціальних чеснот,
таких як от: відповідальність, усвідомлення суспільного обов’язку, здатність
до співробітництва, чесність. Довіра, на його думку, це очікування членами
спільноти того, що інші її члени вестимуть себе передбачувано, чесно, уважно
до потреб оточуючих, у згоді з певними загальними нормами [1, с.52]. Деякі з
цих норм стосуються моралі, релігії, норм корпоративної етики (які базуються
на загальних нормах моралі). Слід пам’ятати про те, що суспільство – це не
окремо взяті люди, а складна цілісна система різноманітних взаємозв’язків
між ними. Справедливою є думка Фукуями про те, що економіку неможливо
розглядати як окремий суспільний феномен, поза іншими сферами життя
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суспільства (у тому числі духовною сферою), поза національно-культурним
аспектом, не враховуючи вплив системи соціокультурних чинників на її
розвиток.
Отже, з точки зору Фукуями, довіра – це універсальна культурна
характеристика, умова успішного розвитку як ринку, так і демократії, яка
сприяє інноваціям, креативності, усвідомленню людиною власної гідності,
свободи. Це – одна з умов суспільної безпеки. Люди, які не довіряють іншим,
можуть співпрацювати лише в межах формальних правил і юридично
виважених регламентів, що дуже ускладнює процес організації бізнесу.
Ідеальних контрактів чи службових інструкцій не існує. Так, до речі, вважає
не тільки Фукуяма. Там, де класичний підхід «не працює», добропорядність
робітників стає майже вирішальним чинником. Також можна стверджувати,
що одухотворення економічного життя є необхідним для реалізації концепції
сталого розвитку установи і суспільства.
Література
1. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию : пер. с
англ. / Ф. Фукуяма. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 730, [6]с.

Куриленко Т.В.,
викладач кафедри філософії
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,
Україна, м. Миколаїв
БУТТЯ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Наприкінці XX століття в людському суспільстві відбулися зміни,
пов'язані з активним входженням в життя новітніх інформаційних
технологій, які привели найбільш розвинені країни в нову постіндустріальну
стадію соціального розвитку. Масштаби цих змін змушують по-новому
поглянути на місце людини в новому світі, зрозуміти і дослідити економічні,
політичні та соціокультурні аспекти її існування.
Проблема людини та її існування була і залишається однією з
найважливіших для осмислення. Сучасність не стала винятком.
Характерною ознакою сучасного світу, принаймні стосовно західних країн, є
його постмодерний й постіндустріальний стан. В самому терміні
«постіндустріальне суспільство» підкреслюється незавершений характер
соціальних трансформацій і фіксація лише переходу від індустріального
суспільства до нового, але остаточно ще не сформованого соціального типу.
Концепція постіндустріального суспільства раніше існувала як теоретичний
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конструкт для проектування сценаріїв майбутнього та можливих шляхів
соціальних трансформацій, але з розвитком західних країн поступово
втілюється в реальність. Роботи теоретиків постіндустріалізму та
постмодернізму (Д.Белла, Е.Тоффлера, М.Кастельса, А.Турена, Ж.-Ф.Ліотара,
Ж. Бодрійяра, М. Фуко та ін.) залишаються основними у вивченні даного
феномена, незважаючи на те що останнім часом з'явилися численні
дослідження постіндустріального суспільства.
Постіндустріальне суспільство характеризується трансформацією
виробничої сфери, формуванням єдиного інформаційного простору,
всеосяжними процесами глобалізації, зміною соціальної структури, умов
існування людини, її світогляду, ціннісної системи.
Отже, поняття постіндустріального суспільства, по-перше, фіксує
принципову відмінність даного етапу від попереднього, по-друге,
підкреслює багатоаспектний і незавершений характер соціальних змін,
викликаних інформаційно-технологічною революцією.
Ключовими факторами, що лежать в основі постіндустріального
суспільства, є високий технологічний рівень і новий тип особистості. Нові
інформаційні технології впливають на соціальну структуру і на свідомість
особистості, розширюючи її когнітивні та комунікативні можливості. Умови
й рівень життя в постіндустріальному суспільстві сприяє зміні ставлення
людини до самої себе і до свого місця в навколишньому світі. Відбувається
процес трансформації цінностей та мотивів індивідуального існування.
Зміни відбуваються і у характері взаємодії особистості і соціуму, який все
більше тяжіє до того, щоб суспільство існувало виходячи з потреб та
саморозвитку особистості.
Інтерес до проблеми ідентичності не тільки виникає, а й зростає саме в
сучасному суспільстві, оскільки суттєво змінюються умови існування й
можливості людини. Буття людини в сучасному світі постає
багатовимірним. І у зв’язку з цим ідентичність осмислюється так само
множинно. Про кризу ідентичності, яка характерна для постіндустріального
суспільства пишуть багато дослідників. Цей процес пов'язаний з
втягуванням людини в глобальні економічні та соціокультурні процеси, що
породжує її відрив від традиційних, національних і релігійних цінностей,
духу рідного краю (землі). Це обумовлює втрату особистістю змістовних
орієнтацій і цінностей та виникнення необхідності в рефлексії над власним
Я. Криза ідентичності свідчить про відсутність в соціокультурному просторі
постіндустріального суспільства запропонованих моделей і способів
ідентифікації, властивих тим соціальним системам, в яких встановлена
єдина система норм і цінностей.
Комплекс питань, пов’язаних з проблемою ідентичності, актуалізують
тему буття людини. Як відомо, в філософії питання старі, але відповіді на
них мають бути віднайдені відповідно до умов часу, місця та обставин.
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Особливістю людського існування в сучасному суспільстві є те, що воно
відбувається в умовах руйнуванням усталених норм і ціннісних орієнтацій,
появою свободи у виборі своїх світоглядних та життєвих уподобань. Розпад
локальних спільнот і, як наслідок, неукоріненість людини в
соціокультурному просторі, руйнування (до певної міри) культурної
самобутності, окремішності країн і народів викликані глобалізаційними
процесами, які є новими, проте характерними для постіндустріального
суспільства. Це змінює погляд на людину, її буття. Так, людина мислиться
як індивідуалізований суб'єкт, який відчуває потребу в набутті себе і
вимушений самостійно конструювати нові соціальні відносини і власну
ідентичність. В процесі самоідентифікації особистість все більше
усвідомлює неминучий перехід від зовнішньої детермінації до
самодетермінації. Необхідність адаптації до складного соціокультурного
простору і відсутність чітких рамок для ідентифікації зумовлюють появу
фрагментованого та багатовимірного людського «Я», яке складається з суми
образів, кожен з яких відображає певний аспект існування людини.
Стиль життя в модерному суспільстві визначається історичними і
національними традиціями, наявністю зразків для вирішення життєвих завдань,
що допомагають людині осмислити й впорядкувати своє існування. Натомість
сучасний стиль життя все більшою мірою визначаються стандартами
постіндустріального суспільства. Людина відчуває правомірність свого
повсякденного досвіду, спираючись на готові схеми й моделі поведінки, попри
те, що вони містять чужі їй смисли і потреби. Характерний для
постіндустріального суспільства рольової плюралізм, зростаюче відчуження і
уречевлення людини, її орієнтація на спеціально проектовані образи, виходячи з
яких суб'єкт осмислює самого себе, ведуть до втрати людиною реальних підстав
ідентичності, внаслідок чого остання набуває фіктивний характер.
На сьогоднішній день в постіндустріальну стадію соціального розвитку
вступили західні країни, проте, помилково було б думати, що проблеми,
пов’язані з осмисленням людського існування є прерогативою лише цих
країн. Завдяки глобалізації весь світ в тій чи іншій мірі зачіпають процеси,
що зароджуються в надрах постіндустріального суспільства. А тому,
говорячи про людину в постіндустріальному суспільстві, аналізуючи
особливості її існування, досліджуючи проблеми, з якими вона стикається в
новому тисячолітті, ми описуємо і самі себе.
Сучасний світ складний і динамічний. Завдання людини – усвідомити
себе, зрозуміти «хто Я», а не просто скопіювати чужий досвід. Розширення
меж і можливостей існування стимулює особистість до пошуків
«справжнього» в своєму існуванні, до усвідомлення відповідальності за
свою власну долю, за ситуацію в світі. Справжня свобода передбачає не
тільки вибір, з яким стикаються люди в сучасному суспільстві, а й творчий
пошук нових шляхів та можливості виходу з кризових ситуацій.
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ім. М.В. Остроградського,
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ТЕМПОРАЛЬНІ МЕЖІ БІОГРАФІЇ ВЧИТЕЛЯ
Біографія людини розгортається у просторово-часовому континуумі
та має певні темпоральні межі, які неоднаково визначаються для
представників різних професій. Метою цих заміток є означення
темпоральних меж, притаманних біографії вчителя.
Однією із темпоральних меж є початок учительської біографії, який
встановлюється або з моменту внутрішнього вибору особою її
майбутнього педагогічного шляху, або ж фіксується часом її вступу до
педагогічного навчального закладу. Так, американський конкурс «Учитель
року» має розділ «Біографія вчителя», у рамках якого претенденти на
перемогу в змаганні мають розповісти про те, як вони обрали педагогічну
професію.
Ще однією темпоральною межею, завершенням вчительської
біографії, є пенсійний вік, встановлений відповідно до чинного
законодавства країни. Нині згідно з новою реформою пенсійний вік
визначається з урахуванням такого чинника як страховий стаж. На
сьогодні вийти на заслужений відпочинок у віці 60 років мають
можливість ті, у кого страховий стаж повинен становити 25 років, а у 2028
році передбачається у віці 35 років страхового стажу [1].
Водночас темпоральною межею у життєписі педагога є і його
педагогічний стаж, що визначає як можливість виходу людини на
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заслужений відпочинок за вислугою років, так і рівень матеріального
заохочення працівника під час його перебування у професії.
У той самий час педагогічний стаж асоціюється із зростанням
професіоналізму особи чи набуттям нею професійного досвіду. Проте не
можна вести мову про пряму залежність між ними.
Із питанням темпоральних меж біографії педагога пов’язана і
професійна молодість учителя, що не узгоджується із його біологічним
віком. Специфіка педагогічної професії в тому, що процеси біологічного
старіння не повинні впливати на так званий «професійний вік» учителя. Як
зазначає Єжи Аксер, «той, хто стає вчителем, зважується на те, що не
мандруватиме по життю разом зi своїм поколiнням, а назавжди долучиться
до молодих» [2, с. 22].
Молодість – це найкращий період життя, шкода лише, що проходить
вона дуже швидко, а ще стільки хочеться встигнути і зробити.
Молодість – це радість. Спробуй радіти вже зараз і твоя молодість
залишиться з тобою надовго! Бути молодим – прекрасно. Це висловлювання
із Інтернету, які ілюструють сприйняття людьми молодості як етапу
біографії. Людина шкодує за тим, що цей час так швидко проходить. Проте
Єжи Аксер називає можливість педагога перебувати у цьому щасливому
періоді життя шизофренічною вічною молодістю, пояснюючи це тим, що
діти змінюватимуться щорічно довкола дедалі старшого вчителя.
«Зростаюча рiзниця у вiцi має компенсуватися, принаймнi теоретично,
збагаченим досвiдом та авторитетом. Рано чи пiзно це повинно
спричинити катастрофу» [2, с.22].
Проблема вічної молодості вчителя – це проблема його здатності до
змін, уміння зрозуміти молоді покоління із новим поглядом на світ, який у
деяких аспектах виявляється взагалі радикально відмінним від його
власного. І досить часто сприйняття вчителями дитинства нових поколінь
відбувається крізь фільтр власного, що ускладнює налагодження
взаєморозуміння та взаємодію між учасниками освітнього процесу.
Учитель як старший за віком сьогодні ще тільки опановує ті речі, які є
звичними для людини нової. Яскравим прикладом цього є оволодіння
комп’ютерними технологіями.
Прагнення вчителів встановити тісніший контакт із учнями
проявляється у змалечуванні самого себе, що найбільш характерне
вчителям початкових класів – це використання слів із пестливими
суфіксами, наслідування дитячої поведінки.
Водночас слід відзначити і той факт, що попри досвід і майстерність
більш старшого за віком покоління вчителів, учні переважно більш
прихильні до вчителя ще недосвідченого, але молодого за віком.
Можливо, коли Єжи Аксер говорить про катастрофу від збільшення
вікового розриву між учителем і учнями, він має на увазі наслідки для
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самого вчителя – загрозу його професійного вигорання. Проте у
встановленні такого психолого-педагогічного діагнозу треба відстежувати
професійний шлях учителя. Можливо, такий його стан обумовлений не
перевантаженням роботою, не постійною складною адаптацією до молоді,
а вибором праці, яка, за визначенням Г.С. Сковороди, не є сродною для
нього. Може бути, що під професійним вигоранням приховується
небажання добросовісно виконувати свою роботу.
Водночас постійна молодість педагога, тісний контакт учителя із
дітьми – це і реалізація зв’язку поколінь у контексті взаємного навчання та
взаємного збагачення. Це й можливість для вдумливого вчителя дослідити
ефективність, наприклад, традиційних методів навчання, відстежити
перехід інновацій у традиції тощо.
Дослідження проблеми темпоральних меж біографії вчителя відкриває
поле для нових розвідок з філософії освіти, педагогіки, психології,
освітнього менеджменту, соціології, права в галузі освіти.
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
Україна, м. Ужгород
АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
В ДІЯЛЬНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
Сучасне українське суспільство постало перед проблемою консолідації
громадян на засадах національної єдності. Негативні результати затяжної
соціально-економічної кризи позначились деформаціями в духовнокультурній сфері українців. Ігнорування лінгвістичної, конфесійної,
культурної строкатості призвело до поляризації суспільства та фактичної
ізоляції населення Сходу та Півдня України.
Незважаючи на констатований протягом багатьох років статус церкви
як лідера суспільної довіри, церква в Україні відокремлена від держави.
Застаріле правове поле обмежує активну присутність церкви в суспільному
житті тобто визнано законність виключно культової діяльності. На сьогодні
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в державі відсутня політична воля для оновлення законодавчої бази.
Сподіваємось, що проголошення УГКЦ 2019 роком молитви за чесні і
справедливі вибори дасть поштовх до позитивних ініціатив. На разі чекає на
прийняття Верховною Радою України проект Закону про внесення змін до
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації"
зареєстрований 26.10.2016 року [6]. На думку Ю. Підлісного, наразі в
Україні діючих політиків, які б усвідомлювали вагу суспільного вчення
церкви і пробували на його основі творити національний консенсус.
Відсутність адекватної реакції на виклики сьогодення пояснюється рядом
обставин, зокрема секуляризованістю пострадянського суспільства,
зубожінням населення, споживацькою ментальністю, захопленням
матеріальними цінностями [5]. Наведене підтверджують результати аналізу
проведеного Національним інститутом стратегічних досліджень чинників
загальнонаціольної консолідації України, який вказує на недостатність
взаємодії соціальних чинників та відсутність політичних механізмів,
здатних забезпечити таку взаємодію [8, с.332].
Останнім часом активізувався інтерес до церков і релігійних
організацій, які претендують на впливовість у суспільному та державному
житті України. Дані Департаменту у справах релігій та національностей
Міністерства культури України свідчать, що станом на 1 січня 2018 року в
країні налічується понад 50 різних конфесійних напрямків, серед яких 74%
жителів України вважають себе православними, 8% – греко-католиками, а
решта, в межах 1 % - вірниками інших конфесій. [7].
Поліконфесійне розмаїття регіонів України вимагає особливої уваги до
з’ясування поняття «національна церква», яке не вживалось у радянській
науці, як таке, що пробуджувало національну самосвідомость вірників.
Наукова школа релігієзнавства професора А.М. Колодного розглядає
національну церкву, як церкву будь-якої конфесії, яка функціонує в певний
історичний період, опираючись на певну національну традицію і набувши
етноконфесійної специфіки, сприяє поступові етнокультури, самосвідомості
й державницького менталітету визначеної нації, користується національною
мовою як богослужбовою та має значний рівень поширення серед населення
певної країни чи території [2, с.222].
Таким чином, незважаючи на конкурентний характер міжконфесійних
відносин, до національних в Україні відносять найбільші церкви київської
традиції: УПЦ МП, УПЦ КП та УГКЦ. Дослідження національного фактуру
у доктринах УПЦ МП, УПЦ КП та УГКЦ здійснене В. Морозом демонструє,
що усім трьом конфесіям на теоретичному рівні притаманні: 1) схвалення
дієвого патріотизму і відкидання радикального націоналізму і шовінізму;
2) визнання за церквою здатності бути об’єднавчим націю чинником [3].
Сучасна доктрина УПЦ КП висвітлена у змісті документу «Церква і
світ на початку третього тисячоліття» [8]. Представлено основні ідеї такі як
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україноцентричність; позиціонування себе як Православної церкви
українського народу і пов’язане з ним; визначення церкви як об’єднавчого
щодо нації фактору; бажання мати державну підтримку; консерватизм, що
виражається в осуді розбудови громадянського суспільства з
космополітичними рисами; заклик до дієвого патріотизму; тлумачення
християнського патріотизму як любові до людей.
Позиція УПЦ МП віддзеркалена в документі «Основи соціальної
концепції Української Православної Церкви» [4]. У змісті «Основ...»
зроблено акцент УПЦ МП як складовій частці вселенської церкви. Разом з
тим визнано право вірників на національне самовизначення як етнічної та
політичної спільноти. Увагу привертають суперечності задекларовані у
документі: по-перше – відмова у праві національних чинників визначати
єдність церкви, а отже сублімативне усунення національного чинника і як
фактору визначення єдності національної церкви через її окремішність від
церкви іншої, по-друге – уникання терміну «український» та похідних від
нього, по третє – заклик до дієвого християнського патріотизму. Питання
викликає визнання нової історичної, соціальної і інтернаціональної
спільності людей, що конфісійну єдність – православного народу, що
складає враження приховування етнічного походження вірників.
УГКЦ утворена внаслідок синтезу українського християнства та
західних церковних традицій. Сучасний український науковець М. Братасюк
відзначає, що на розвиток греко-католицизму не могло не вплинути
багатовікове ототожнення з українством, яке в умовах відсутності власної
держави вберегло українців від денаціоналізації [1, с.52]. В умовах
іноземного панування УГКЦ залишалась осередком збереження своєї
української національної ідентичності, а в час переслідування радянською
владою т. зв. «катакомбної церкви» було напрацювано цінний соціальний
капітал.
На відміну від православних церков, УГКЦ не претендує на те, щоб
представляти все українське суспільство, але визнає потребу об’єднання
церков київської традиції, що є спадкоємницями Володимирового хрещення
988 р. Серед характерних рис вчення УГКЦ про роль національного чинника
вагомими на думку В. Мороза є такі: заклик до дієвого патріотизму; осуд
радикального націоналізму, шовінізму; розуміння нації як духовнокультурної спільноти; визнання потреби єднання церков – спадкоємниць
Володимирового хрещення, оскільки це єднання сприятиме національній
єдності; пов'язана з попереднім пунктом відкритість до діалогу з
православними церквами України; відкидання зведення віри виключно до
рангу однієї з національних ознак.
Отже, усе вищенаведене переконує, що найбільш чисельні християнські
церкви, що діють на Україні на теоретичному рівні засвідчують своє
стремління до злагоди і порозуміння в українському суспільстві. На
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практиці пожвавився міжконфесійний діалог та ознайомлення із
міжнародним досвідом, що відобразилось у роботі ряду форумів,
конференцій, організації спільних молитв, споруджені спільних храмів,
проведені благодійних акцій, соціальних заходів, тощо. Попри відмінності у
ставленні до національного питання православна та греко-католицька
конфесії можуть претендувати на творення єдиної національної церкви та
претендувати на роль чинника національної єдності українців.
Література
1. Братасюк М. Християнство як етноконсолідуючий чинник / Християнство і
національна ідея. – Київ. – Тернопіль. – Краків, 1999. – С. 48-53.
2. Колодний. А.М. Україна в її релігійних виявах: [монографія] / Колодний А.М.
– Львів: Сполом, 2005. – 336 с.
3. Мороз В. Поняття «нація» у вченні церков Київської традиції (УПЦ, УПЦ
КП, УГКЦ): теоретичний аспект проблеми / В. Мороз // Релігія в Україні
[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.religion.in.ua/main/analitica/
27890-ponyattya-naciya-u-vchenni-cerkov-kiyivskoyi-tradiciyi-upc-upc-kp-ugkcteoretichnij-aspekt-problemi.html (останній перегляд: 21.05.2018).
4. Основи соціальної концепції Української Православної Церкви [Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
https://orthodox.org.ua/page/sots%D1%96alnakontsepts%D1%96ya (останній перегляд: 21.05.2018)
5. Підлісний Ю.Суспільне вчення католицької церкви і політичні реалії
українського сьогодення /Ю. Підлісний/ Risu [Електронний ресурс] //
https://risu.org.ua/ua/index/studios/materials_conferences/45476/ (останній перегляд:
21.05.2018).
6. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та
релігійні організації» // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний
ресурс]// Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60346
(останній перегляд: 21.05.2018).
7. Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2018 р.) / Risu [Електронний
ресурс] // Режим доступу: https://risu.org.ua/article_print.php?id=70440&name=ukr_
2018&_lang=ua& (останній перегляд: 21.05.2018).
8. Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціальноекономічного розвитку : монографія / за заг. ред. А. В. Єрмолаєва. - К. : Нац.
інститут стратег. дослідж., 2010. - 528 с.
9. Церква і світ на початку третього тисячоліття. Декларація ювілейного
помісного собору Української православної церкви Київського патріархату [січень
2001 р.] [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/
church_doc/uockp_doc/34099/ (останній перегляд: 21.05.2018).

22

Рублевська Н.В.,
асистент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики
їх викладання Тернопільського національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка,
Україна, м. Тернопіль
ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
Надзвичайно важливою частиною роботи Тернопільського обласного
краєзнавчого музею є виставкова діяльність. Експозиції відображають
культурно-історичні події, що відбуваються переважно в Тернополі і також
в Україні.
Ряд виставок, що здійснюються у музеї, присвячені історії
Тернопільського краєзнавчого музею, Міжнародному Дню музею, також
музейній справі загалом. На них відтворюються події становлення та
розвитку музею, подається інформація про сподвижників музейної справи
як даного закладу, так музеїв України. Наприклад, «70-років від дня
народження В.А. Лавренюка – краєзнавця, історика, музеєзнавця, заслуженого
працівника культури України» (9.12–28.12.2003), «Виставка до Міжнародного
дня музеїв» (17.05–21.06.2004), «Берегиня музейних скарбів. До 120-річчя
від дня народження С. Садовської (1888–1958) – багатолітньої працівниці
Тернопільського краєзнавчого музею, головної хранительки фондів» (4.08–
5.08.2008), «Музеєві 80 років. (До Міжнародного дня музеїв)» (13.05–
21.07.2010) та ін.
Часто презентуються в музеї твори художників як Тернополя та області,
так і українських, різних часових періодів. На виставках можна побачити
роботи відомих авторів, творчий спадок яких є частиною українського
мистецтва, також сучасні митці представляють для огляду свої твори
мистецтва. «Виставка живопису. До 65-річчя Станіслава Ковальчука»
(26.03–10.04.07.), «Ювілейна виставка творів до 70-річчя з дня народження і
50-річчя творчості художника України Євгена Удіна» (11.04–13.05.2007),
«Генії світу. Іван Марчук. Живопис» (21.08–21.09.2009.) та багато інших.
Важливими є експозиції присвячені темі «Україна», історичним подіям
рідного краю, що відображають основні моменти розвитку нашої держави,
які розвивають патріотизм, любов до Батьківщини. «Етнографія –
особливість національного етносу» (28.09–7.11.07), «Символи державності»
(01.01–31.12), «Сто днів помаранчевій революції» (15.04.2005, «Україна у
нас одна» (28.03–05.04.20333), «Шлях до Незалежності, час, події, люди. До
Дня Незалежності України» (19.08–10.102014), «До 85-ої річниці підписання
Акту Злуки між УНР і ЗУНР» (20.01–26.01.2004) тощо.
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Шевченківська тематика є однією з щорічних виставок, яка є
обов’язковою частиною нашої культури, тому досить чисельно проводиться
виставок як у приміщенні музею, так і поза ним. «Образотворча Шевченкіана
Тернопільського краєзнавчого музею» (5.03–5.04.05), «Філателістична
Шевченкіана. З фондів Державного архіву Тернопільської області» (18.05–
5.06.2007), ««Не забудьте пом’янути» (до 202-річчя від дня народження
Т.Г. Шевченка – пророка вільної України» (3.03–27.11.16) та інші.
Також обов’язковими є щорічні виставки релігійної тематики, на них
можна побачити експозиції, які присвячені релігійним святам: Різдво,
Великдень. Досить чисельно експонуються роботи сакральної тема, ікони,
картини релігійного сюжету. ««Тихий вечір. Святий вечір». Колекція
листівок з родинного архіву Леник» (22.12–16.02.16), ««В об’єктиві –
сакральна спадщина». Світлини поч. ХХ – поч. ХХІ ст. із фондів музею»
(17.01.16), «Зарваниця як Всеукраїнський духовний центр (До140-річчя
Коронації ікони Матері Божої)» (15.02-01.03.) тощо.
Досить чисельно і часто відбуваються виставки, на яких представлені
твори декоративно-прикладного мистецтва, це і вишивка, гобелени, батики,
бісероплетіння, писанки тощо. «Обласна виставка творчих доробків
майстрів народних художніх промислів» (28.01–4.03.16), «Барви вишивки.
Персональна виставка І.С. Герман» (25.06–08.07.2007), «Виставка гобелену
Соломії Бутковської» (29.12–16.01.2006) та багато інших.
Отже, виставкова діяльність Тернопільського обласного краєзнавчого
музею є досить чисельною та різноманітною.
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СТЕПЕНЬ И ИНДЕКС СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Сегодня человечество стоит перед выбором своего места в мире – стать
более цивилизованным, нравственным, просто более разумным, либо
погубить и себя и жизнь на планете. С одной стороны перед нами новейшие
научно-технические достижения, сделавшие цивилизацию процветающей, а с
другой – остро нарастающая кризисная ситуация, которая грозит человечеству
полным вымиранием.
На первый план выходят проблемы взаимоотношения общества и
природы, носящие сложный и противоречивый характер. Развитие
производительных сил общества, технологий различных производств, знаний
и навыков людей привело к возрастанию их влияния на природу. Однако со
временем человечество все больше попадало в зависимость от природных
ресурсов, которая усиливалась с развитием промышленного производства. В
свою очередь это повлекло за собой ряд глобальных экологических проблем:
перепотребление первичного продукта привело к выходу человечества за
границы своей экологической ниши; производство материалов с применением
температур и давлений, гораздо выше существующих в природе, породило
горы неразлагаемых отходов; фрагментация ландшафтов вызвала нарушение
среды обитания животных и растений; сокращение видового разнообразия
снизило устойчивость экосистемы (биосферы). Все эти проблемы вызваны
вмешательством людей в природные процессы, которые было бы
невозможным без применения технических средств.
В этом и заключается диалектически противоречия взаимозависимость
общества и природы: постепенно увеличивая власть над природой, общество в
то же время попадает во все большую зависимость от нее как источника
удовлетворения материальных потребностей людей и самого производства.
Попавшее в экологический кризис человечество не знает четких путей
выхода из него. Несмотря на реализацию программ по развитию безотходных
производств,
усовершенствованию
экологического
законодательства,
экологический кризис продолжается. Становится все более очевидным, что
главная экологическая проблема заключена не в природе, а в ценностноэтических представлениях человека и общества. Взаимоотношения общества
и природы становятся глобальной общечеловеческой проблемой, поэтому без
новой системы взглядов на мир и место человека в нем будущие поколения,
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как биологический вид, обречены на физическое и духовное уничтожение.
Решение экологических и социальных проблем как глобального, так и
регионального характера возможно только при условии создания нового типа
экологической культуры, экологизации образования в соответствии с
актуальными нуждами личности и гражданского общества. То есть сегодня
проблема взаимоотношений общества и природы из чисто теоретической
перерастает в острозлободневную практическую проблему, от решения
которой зависит будущее человечества.
Только к концу ХХ века пришло осознание, что принципы гуманизма
должны соотноситься не только с человеком, но и с природой. В таком случае
гуманизм теряет свое прежнее содержание и становится экогуманизмом.
У истоков экогуманизма стояли В. Вернадский, П. Тейяр де Шарден,
В. Соловьев, Н. Рерих, Н. Федоров, Л. Толстой, О.К. Флехтхайм.
Экологический аспект гуманизма или экогуманизм является
существенным
условием
становления
экологического
общества,
гармоничного развития личности, которое требует всестороннего учета
природных факторов в индивидуальном, духовном, интеллектуальном и
физическом развитии.
Экогуманизм в отличие от традиционного гуманизма видит в природе
бытие человека. Природа есть символическое бытие человека. Именно
поэтому человек вынужден относиться к ней так же бережно, как к самому
себе.
Экологическая культура характеризует уровень развития экологического
сознания у человека и общества, в котором выражено ценностное отношение
к природной среде как жизненно необходимой. Ценности экологической
культуры человечества передаются, воспроизводятся, сохраняются
посредством экологического воспитания, которое гуманистично изначально,
т.к. цель его состоит в обретении личностью качества человеческого
отношения к природе.
В центре современного экологического воспитания находится человек со
своими жизненными проблемами. Культурные экологические доминанты и
гуманистические качества личности являются главными факторами от
степени проявленности которых зависит судьба человечества, т. е.
экологические отношения приобретают характер социально-экологических.
Таким образом, хотя техническое развитие абсолютно необходимо, но
его недостаточно. Цивилизация должна стать другой, и измениться должен
духовный мир человека. Поэтому решение проблем приходиться искать в
самом человеке, в изменении его индивидуальности, которому будет
способствовать формирование нового экологического мышления.
Проблемы становления экологического мышления и вопросы
самоусовершенствования человека находятся на стыке ряда наук: экологии,
философии, психологии, этики, педагогики, истории и др. В связи с
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важностью социальной роли и даже исторической миссии экологического
мышления в развитии и существовании всей цивилизации, ученые
обращаются к вопросам формирования общего планетарного экологического
мышления носителем которого станет человечество как всеобщий познающий
и деятельный субъект.
Экологизация мышления является новой высшей ступенью духовного
развития социума, перспективной ступенью трансформации мировоззрения
индивида. Экологичные отношения в обществе приобретают характер
социально-экологических. Возникает своеобразная экосистема с индексом
социума и степенью гуманизма.
Человек всегда свободен по определению. Но свобода – это осознанная
необходимость. Поэтому в нем заложено стремление к большой свободе, а в
социуме это возможно лишь через решение глобальных проблем. Таким
образом, экогуманизм становится духовным гарантом и коммуникатором
индивидов в социуме.
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ДО ПРОБЛЕМИ ANIMAL PHILOSOPHY
Філософська рефлексія світу тварин ситуативно або паралельно з
іншою проблематикою оприявнюється у конкретній епістемі, що
пояснюється не тільки невизначеністю й розмитістю співвідношення
людини і тварини, але й складністю перекладу та етимології відповідних
лексем у різних мовах, зокрема, грецької, латинської, німецької та
французької (див. [1, с.402-406]). Давньогрецька континуалістська онтологія
живого спродукувала троїстий поділ. Аристотелівська ієрархія живого
розгортається від найнижчого рівня, тих, чия душа наділена здатністю лише
харчуватись і самовідтворюватись (рослини), але не відчувати та рухатись
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(animaux «тварини» в нашому сенсі), мислити та говорити (людей). За
критерієм спроможність / не спроможність проживати у спільноті громадян
маємо поділ звір / людина / бог, де той, хто не здатен в спільноті жити «звір»,
«страховисько», а той, кому нема потреби у ній жити «бог» [1, с.403].
Дискретна отологія за часів християнства, ґрунтуючись на метафізичному
поділі матерія / життя / дух, номінує тварину у статусі живого, але позбавленого душі / духу. З одного боку, середньовічна філософія популяризує
створену стоїками ідею про те, що рослини й тварини створені для користі
людини, а з іншого – християнський антропоцентризм, легітимувавши
домінантність людини, сприяв ігноруванню настанови піклуватися про
тварин. Відтак, найчастіше засадничими для розгортання біному людина /
тварина були етичні принципи альтруїзму або ж егоїзму / прагматизму.
Філософська рефлексія щодо тварини кардинально змінюється з
усвідомленням людиною відповідальності щодо усього живого і, як
наслідок, послаблюється домінантність над світом тварин. Метафізика М.
Хайдеггера сутність світу фіксує через такі тезиси «камінь (матеріальне) без
світу (weltlos)», «тварина бідна у світі (weltarm)» і «людина в світі рішень
(weltbildend)». У тварині поєднується володіння світом і не-володіння ним,
спосіб її буття визначається тим, що вона володіє доступом до-. Сприйняття
інших істот тваринами розгортається на засадах «виробництва ефектів
присутності», наше спільне буття таке, що ми дозволяємо їй обертатись у
нашому світі [3]. Визначений німецьким філософом спосіб буття тварини є
деякою формою відкритості, котра однак ніколи не розкриває світ тварини
як суще. Її онтологічний статус визначається як відкритість (offen) без
розкриття (offenbar). Окреслені М. Хайдеггером ідеї більш ґрунтовно
представлені у працях Д. Агамбена, Ж. Дерріди, Ж.-Л. Нансі, М. Кларко,
К. Корсгард, А. Клері, Е. Левінаса, М. Фуко, що зумовило виникнення
самостійної філософської дисципліни – animal philosophy (у дослівному
перекладі – філософія тварин, хоча, як зазначає О. Гомілко, «дана
проблематика у нас відсутня, а відповідно, і її термінологія» [2, с.262]).
Антропологізація тварини помножена на деконструвістський аналіз
актуалізували введення поняття, що фіксує специфічні взаємини людини і
тварини – «буття з тваринами » (being with animals) (за Ж. Дерріда). Зміна
етичних засад у відношенні до тварини, феноменологічний досвід розуміння
її як Іншої, а подекуди олюднення (humanisation) тварини стають предметом
філософської рефлексії. Право на життя і право не страждати
перетворюються на максиму у відношенні людини до тварини.
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ЕКОНОМІКА ТА КУЛЬТУРА АБО ЕКОНОМІКА
ЯК КУЛЬТУРА: ДО ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У філософсько-економічному дискурсі існують два протилежні підходи –
економічний детермінізм та культурний детермінізм – найбільш відомі
прихильники яких, зокрема К. Маркс та М. Вебер відповідно, займали країні
позиції щодо питання конститутивності ролі економіки або культури в
прогресивному розвитку суспільства. На думку К. Маркса, культура виникає в
процесі економічної діяльності людей, надбудовується над базисом яким
виступає економіка, виконує роль служниці. Думка М. Вебера щодо цього
питання кардинально відрізняється від попередньої. Він був переконаний в
тому, що певна культура, зокрема протестантизм, спираючись на цінності, що
виступають її змістом, формує таку мотивацію поведінки, яка спрямовує
представників цієї релігійно-культурної спільноти до здійснення економічної
діяльності заснованої на ринково-капіталістичних принципах. Саме це, на
думку М.Вебера, сприяло становленню капіталістичних виробничих відносин.
Слід зазначити, що проблема взаємодії економіки та культури, зокрема
дослідження феномену економічна культура, й досі має фундаментальне
значення як в теоретичному, так і в практичному сенсі, особливо в контексті
необхідності усунення факторів, що найбільшою мірою обумовлюють кризу
сучасної економіки та пошуку шляхів поліпшення економічної ситуації в
Україні.
Так, відомі представники сучасної економічної та соціологічної думки,
зокрема Д. Норт, наголошують на значному впливі культури на економіку і
необхідності, в цьому контексті, створення нового інтегрованого підходу до
дослідження економічних процесів, що буде враховувати як економічні, так і
соціологічні, політологічні, культурологічні аспекти. На його погляд,
пізнавальний процес людини не лише зазнає впливу культури та суспільства,
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а є культурним і соціальним процесом у фундаментальному сенсі. Поза
культурою, що виступає транслятором знань та цінностей, неможливо
зрозуміти специфіку траєкторій економічного розвитку і типів політичного та
соціального устрою суспільства. Дослідження сутності та динаміки певного
інституційного устрою, обумовлює необхідність звернення до сфери культури
та розуміння економіки як культурного процесу [3, с.58].
В своїй доповіді «Культура має значення» А. Кламер, наголошує, що
поза економікою знаходиться цілий світ, що складається з цінностей,
доброчинностей, з того, що є основою, що спонукає нас до дій та ще
важливіше – робить нас людьми. На його думку, економіка є лише частиною
загального контексту яким виступає культура; вона є лише інструментом
для виробництва того, що є більш важливішим, а саме культури. Все своє
життя ми віддаємо пошуку ідей, зазначає А. Кламер, що являють собою
частину наших культурних благ, нашого накопиченого культурного
капіталу, що виробляє культурні цінності [2].
У соціологічному дослідженні економічної культури П. Бергера
акцентовано, що економічні інститути існують не у вакуумі, а у контексті
соціальних і політичних структур, культурних форм та, безумовно, в
структурі самосвідомості: в системах цінностей, ідей, вірувань [1, с.31].
Тому їх треба розглядати скрізь призму культурологічного та навіть
аксіологічного підходів.
Якщо поглянути на цю проблему з іншого ракурсу, необхідно відмітити,
що економіка також здійснює значний вплив на культуру. Аналогічно до того
як об’єктивні умови буття протягом часу поступово, але цілеспрямовано
формують певні ментальні особливості нації, наявний рівень розвитку
економіки задає об’єктивні параметри формування культури як окремих
індивідів та соціальних груп, так і суспільства в цілому. На думку
Т.О. Петрушиної, в діалектичному взаємозв’язку економіки і культури саме
економіці, матеріальному базису належить визначальна роль. Спосіб труда та
виробництва визначають систему координат, в якій формується і розвивається
культура, яка, в свою чергу, в процесі розвитку, здатна активно впливати та
визначати подальші зміни економічного базису [5, с.17].
Як ми бачимо, питання визначення детермінуючої ролі однієї з форм
соціального буття людини в парі «економіка-культура» залишається
відкритим та навіть ще більш актуалізується. Безсумнівним є те, що
економіка має культурне та навіть соціальне коріння, наявні моделі
економічного розвитку залежать від типу домінантної економічної культури.
Цінності та норми, що являють собою зміст цієї культури, спрямовують
економічний розвиток суспільства. Крім цього, якісний стан культури
суб’єкта економічної діяльності, рівень сформованості культурноекономічних імперативів на індивідуальному рівні, значною мірою
впливають на процес і результати праці, як окремого індивіду, так і на всю
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економічну систему в цілому. Але, слід констатувати, що економіка в різних
своїх проявах обумовлює стан та визначає подальший розвиток культури. Так,
економічна складова грає не останню роль у можливості реалізації
різноманітних культурних проектів та збереженні культурної спадщини, що є
сховищем духовних та матеріальних цінностей нашого народу. Іншим аспектом
цього питання є те, що економіка в певному сенсі виступає «законодавцем», що
визначає ціннісний зміст наявної економічної культури. В цьому знаходить свій
прояв діалектичність взаємозв’язку економіки та культури. Прогресивний
розвиток сучасної економіки можливий лише при умові відповідності змісту
економічної культури ринковому типу економіки в іншому випадку культура
буде вступати в протиріччя та сповільняти розвиток економічної сфери. Таким
чином, ця взаємодія характеризується певною циклічністю, де зв’язуючим
елементом виступає людина, як суб’єкт економічної діяльності.
Слід зазначити, що абстрагування від суто інструментального аспекту
цього питання обумовлює доцільність не лише визнання взаємовпливу
економіки та культури, а й наполягання на трактуванні економіки як
культури. На думку О.А. Погребняка та Д.Є. Раскова, економіка, яка є
частиною культурної діяльності людини, потребує пошуку нового бачення
свого предметного поля, що буде сприяти подоланню ізольованості
економічної теорії від морального, історичного, соціального та навіть
метафізичного контекстів. Культура має сенсоутворюючий зміст, вона
відсилає до того, що трансцендентно полю значень будь якої абстрактної
системи, що репрезентує ту чи іншу природу, зокрема економічних
відносин, але іманентно людському існуванню в його конкретності. В
економіці, що розглядається скрізь призму культури, суб’єкт вже не
виступає фіксованим агентом, що підпорядкований певним об’єктивним
закономірностям, а розуміється у відкритому історичному горизонті
безперервного самоконституювання, в межах якого стандартні економічні
цілі не є тим, що a priori має значення, а тим, що завжди бере участь у
проблематизації власного сенсу [4, с.96,101].
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ЛАТИНСЬКА МОВА І ЗАСВОЄННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ОСВІТНІХ ТРАДИЦІЙ ВИЩОЮ ШКОЛОЮ УКРАЇНИ
В ПЕРІОД XVII –XVIII СТ.
Основні риси національної школи у вищих формах були сформовані у
період XVІ–XVІІ cт. Це була епоха, пов’язана з відсутністю власної
державності (більшість етнічних українських земель входили до складу
інонаціональних державних утворень: з кінця XІV ст. – до Великого
князівства Литовського; з кінця XVІ ст. – до Речі Посполитої) і підпаданням
під дію інокультурних елементів. (Про це: [5]).
Вагомими чинником, що мав вплив на формування вітчизняної моделі
вищої школи у зазначений часовий період, була Люблінська унія (1569 р.),
одним із наслідків якої було звернення України до надбань Заходу, зокрема –
у сфері освіти, результатом чого стала поява національної школи. Національна
школа, зокрема у її вищих формах, являла собою модель компромісу між
західноєвропейськими освітніми моделями, представленими в першу чергу
єзуїтським колегіумом та власним національним досвідом.
Прикладом такого практичного компромісу між латинською наукою і
греко-слов’янськими освітніми традиціями може слугувати Острозька колегія
(академія), заснована 1576 р. [8, с.26-39; 7, с.6;115-124; 4, с.8-12]. Саме тут
вперше до практики традиційної української школи було введено сім вільних
мистецтв «septem artes liberalеs» з елементами філософії та латинську мову
викладання. Освітні нововведення Острозької колегії згодом лягли в основу
програм братських шкіл, а надалі – Києво-Могилянської академії. Перехід до
вивчення семи вільних наук мав величезне значення з далекими наслідками
культурологічного і світоглядного характеру, започаткувавши зрушення у
всій подальшій орієнтації української освітньої культури.
Єдиної думки в українському суспільстві щодо форми і змісту освіти
тогочасного періоду не було. Представники православного кола його
консервативного напрямку (І. Вишенський, Й. Княгиницький, І. Копинський,
Віталій з Дубна та ін. [1, c.46]) виступали лише за освіту початкову, вважали,
що найкращою літературою для навчання молоді є богослужбові книги
попередньої візантійської традиції: Часословець, Псалтир, «Апостол»,
«Октоїх», негативно оцінювали здобутки західноєвропейської школи [2,
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c.185]. Але час ставив нові вимоги і завдання до освіти і науки. Засобів, що
були наявними у попередній греко-візантійській традиції, було недостатньо
для задоволення інтелектуальних суспільних потреб. Українська молодь (в
першу чергу представники елітарних кіл) масово виїжджає на навчання у
загальноєвропейські навчальні заклади, що часто мало наслідком зміну віри, а
отже слугувало фактором денаціоналізації українського суспільства.
Неналежний рівень освіти в українському середовищі XVI – початку
XVII ст. пояснюється чинниками історичного характеру, які сягають ранніх
періодів вітчизняної історії, а саме – ХІ–ХІІ, ХІІІ – першої половини XV ст.
В епоху, коли в державах Західної Європи виникають школи і
університети, що своїми коренями сягали традицій античної класичної освіти
[3, c.59-86], у Давньоруській державі складалась така система навчання і
виховання, в якій регулярна школа як державний інститут не була необхідною
ланкою. Економічний розвиток країни в період ХІІІ –XV ст. не був фактором,
що безпосередньо впливав на систему освіти. Шкільна освіта в інституційних
формах не була необхідною. Школи як інституту у сучасному розумінні не
існувало. Під тогочасною школою слід розуміти одного вчителя з невеликою
кількістю учнів, яка ніколи не сягала кількості десяти учнів без поділу на
класи [9, с.40-41].
Державні потреби в освіті у період ХІІІ – початку XV ст. задовольнялись
без світської освітньої системи. У православній церкві на відміну від Заходу
не було богословської освіти, православна школа не витворила шкіл подібних
до європейських схоластичних навчальних закладів. [6, c.26-43]. У цьому
виявилась інша освітньо-філософська парадигма православ’я. В якості
філософської системи, на яку опиралась католицька церква була схоластика,
як метод навчання і освоєння дійсності, що ставила своїм завдання пізнання
бога за допомогою логічних операцій. Католицьке богослов’я мало потребу у
різних науках, вивчення яких потребувало правильно організованої системи
навчання. Тут мова йде про сім вільних наук, які були введені у практику
західноєвропейської середньовічної школи ще в період раннього
Cередньовіччя; період ХІІ–ХІІІ ст. – це період виникнення у Європі
університетів, запровадження вищої освіти, в той час як вітчизняна освіта у
цей період щойно починала своє оформлення [3, с.59-81]. Православна церква
обмежувала роль розуму у справах віри, відстоювала думку, що пізнання бога
є можливим шляхом споглядання, аскетизму, через моральний подвиг
(І. Вишенський). Якщо до XV – першої половини XVI ст. українське
суспільство влаштовував такий стан речей в освіті (домашнє навчання,
відсутність школи як інституту, відсутність власної школи у її вищих
формах), то наприкінці XVI ст. потреба створення власної національної школи
стає нагальною потребою. Будучи включеною внаслідок Люблінської унії у
загальноєвропейський контекст, українська культура, зберігаючи власні
східнослов’янські традиції, активно почала засвоювати досягнення
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західноєвропейської освіти і науки, зокрема латинську мову і схоластичний метод
викладання. Саме латинська мова стає засобом трансляції здобутків європейської
цивілізації на лінгвістичному, змістовному, комунікативному, інформативному
рівнях, сприяючи інтеграції вітчизняної освіти у європейський культурний масив з
одночасним формування власних освітніх моделей.
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Думанська Л.Б.,
ст. викладач кафедри українознавства
Одеської державної академії будівництва та архітектури,
Україна, м. Одеса
ПОЛІСЕМІЯ ТА ОМОНІМІЯ В АРХІТЕКТУРНІЙ
ТЕРМІНОЛОГІЇ
Будучи невід’ємною частиною всієї лексичної системи, архітектурна
термінолексика зберігає основні семантичні особливості загальновживаної
лексики, пристосовуючи їх до використання фахівцями архітектурної галузі в їх
професійній діяльності.
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На сьогодні проблема семантичної організації української термінології є
дискусійною і остаточно не розв’язаною, зокрема суперечливою лишається
проблема полісемії та омонімії. Відомо, що одні й ті самі об’єкти
навколишньої дійсності у розмовно-побутовій та термінологічній можуть
отримувати різні форми позначення або мати декілька значень. Саме тому
часто термінологічні позначення не отримують точної семантизації. Кількість
значень у семантичній структурі багатозначних слів у більшості лексичних
одиниць термінології виявляється вищою, ніж кореляційних їм слів
загальновживаної мови. Створення для кожного об’єкта, предмета, явища
окремого позначення призвело б до непомірного розширення лексичної
системи, що утруднювало б її використання. В такому випадку полісемія має
велике значення, оскільки дає можливість за допомогою слів, які вже існують
у мові, позначати ті явища, предмети, ознаки, для яких ще не створено
спеціальної назви. З іншого боку, розгалуженість і різнобічність теоретичних
підходів до певної наукової проблеми спричиняє появу різних її трактувань, а
відтак і різних мовних позначень розглядуваних феноменів.
Явище полісемії виявляється як у загальновживаній лексиці, так і в
термінологічній, проте функціонування багатозначних лексем в обох
різновидах мови має певні відмінності. У загальнолітературній мові
багатозначність є закономірною і «пов’язана з тим, що слово є асиметричною
одиницею, тобто такою, у якій немає повної симетрії між планом змісту і
планом вираження: не кожній одиниці смислу відповідає окрема одиниця
мови – слово, інакше кажучи: одне слово може мати кілька пов’язаних між
собою значень» [1, с.22]. У сучасній лінгвістиці полісемію трактують як
«наявність у семантичній структурі мовної одиниці двох і більше значень,
тобто віднесеність її до двох чи більше об’єктів позначення» [2, с.465].
Багатозначні терміни в архітектурній терміносистемі утворюються
шляхом термінологізації загальновживаних слів. Навіть за умови, коли
загальновживане слово набуває термінологічного значення, воно вже стає
двозначним.
Наприклад,
загальновживане
слово
контраст
у
загальнонаціональній мові має значення «різко окреслена протилежність у
чомусь»; термін контраст (в архітектурі) позначає емоційно-оціночну
характеристику двох або більше взаємопов’язаних архітектурних форм, яка
відображає різку відмінність їхніх об’єктивних властивостей, доведену до
протиставлення. Проте нерідко одне слово вживається для позначення
декількох спеціальних понять. У такому випадку воно виявляється
термінологічно багатозначним, наприклад, термін клас є полісемічним,
оскільки у різних термінологіях (філософії, біології, педагогіці, математиці,
транспорті та ін.) становить семантично різні терміни. В архітектурній
термінології цей термін набув подальшого семантичного розгалуження і
отримав дефініцію «основне навчальне приміщення, де проводяться заняття з
учнями».
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В термінології архітектури має місце чітко виражена полісемія.
Наприклад, термін консоль в архітектурній термінології має чотири значення:
по-перше, це несуча конструкція у вигляді брусу з одним вільним, а другим
жорстко закріпленим у опорі кінцем; по-друге, частина балки, ригеля, рами,
форми або арки, що виступає за вертикальну опору; по-третє, частина
споруди, що вільно нависає над землею; по-четверте, невеликий пристінний
столик на одній або двох ніжках перед великим дзеркалом чи в простінку між
вікнами. Таким чином, усі чотири значення даного терміна об’єднуються в
єдину структуру на основі того, що мають у своєму складі суттєву загальну
частину.
Семантична структура полісемічного архітектурного терміна –
мікросистема зі спеціальними зв’язками між окремими лексикосемантичними варіантами, які зафіксовані у термінологічних словниках цієї
галузі. У тлумачних словниках архітектурних термінів наводиться значеннєва
структура кожної мовної одиниці з її семантичними зв’язками між окремими
лексико-семантичними варіантами.
Існує істотна взаємозалежність між зовнішньою структурою наукового
терміна і його семантичною структурою; полісемія фіксується найчастіше
серед термінів-слів, а утворені від таких термінів словосполучення – також
однозначні. Наприклад, термін бастіон має різне значення у словосполученнях
бастіон відрізний (розташований перед куртиною), бастіон порожній
(розташований вздовж фланків та фасів, а підвищення для гармат відсутнє).
Це можна пояснити тим, що збільшення кількості компонентів структурного
складу термінів перешкоджає багатозначності, тому що кожен новий член
терміносполуки конкретизує, уточнює, обмежує значення.
Традиційною є думка, що в термінологічних системах, окрім синонімії та
полісемії, вважається небажаною і омонімія, оскільки омонімічні відношення
ускладнюють процес пізнання, викликають труднощі при ідентифікації понять.
Слід розрізняти полісемію та омонімію. Лексичні омоніми – це слова, які
не мають спільних сем і асоціативних зв’язків, проте мають одну фонетичну
форму. Омонімами вважаємо такі слова, однакові за звучанням, які належать
як до однієї, так і до різних частин мови, що мають різні морфологічні
характеристики, утворюють різні словотворчі гнізда і мають різну семантику.
Кількість омонімів в українській архітектурній терміносистемі невелика,
оскільки вони можуть бути перешкодою для точного розуміння змісту
висловлювання, наприклад, архітектурний термін ферма із значенням
«несуча ґратчаста конструкція» є омонімом до іншого архітектурного терміна
ферма із значенням «виробнича споруда в сільській місцевості, призначена
для розведення або розміщення тварин»; термін рельєф із значенням
«сукупність форм нерівностей поверхні землі, її горизонтального і
вертикального розчленування» є омонімом до архітектурного терміна рельєф –
«вид скульптури, пластичне зображення на площині».
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Якщо на базі одного і того ж слова формуються терміни різних галузей
знання, то вони є міжгалузевими омонімами, наприклад, лексема
французького походження кесон (у перекладі – букв. ящик) є прикладом
міжгалузевої омонімії: кесон – огороджувальна конструкція у вигляді
замкненої металевої, бетонної камери для утворення під водою або у
водонасиченому ґрунті простору, вільного від води; порожнистий
коробчастий лонжерон у крилі літака, що сприймає зусилля вигину і
кручення; заглиблення квадратної або багатокутної форми на стелях,
внутрішніх поверхнях арок і склепінь.
Терміни-омоніми в УАТ найчастіше утворюються внаслідок розвитку
загальномовної полісемії, коли лексико-семантичні варіанти повністю
розмежовуються, втрачають метафоричні та метонімічні відношення між
головним та похідним значеннями. Про досить високий ступінь
унормованості архітектурної терміносистеми свідчить те, що найбільш
поширеними у її складі є зовнішньосистемний та міжсистемний різновиди
омонімії, які не створюють проблем із розумінням термінів.
Таким чином, засоби утворення термінів, умови їх використання і
особливості функціонування в спеціальних текстах свідчать про те, що
явище полісемії в архітектурній термінології зумовлене лінгвістичними
факторами, що полягають у тому, що лексичний склад у порівнянні з
кількістю понять, існуючих у реальному світі, надзвичайно обмежений.
Тому часто терміну, який вже закріплений за певним поняттям, надається
нове значення. Крім мовних причин утворення полісемії, існують позамовні
фактори – виникнення нових понять і необхідність їх позначення мовними
засобами.
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ЖАНРОВА ПРИРОДА УКРАЇНСЬКОЇ МЕМУАРНОЇ ПРОЗИ
ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
Мемуарна література як носій історичної свідомості суспільства та
самосвідомості окремої людини є важливим джерелом історичного пізнання,
що набуває особливого значення в перехідні епохи, коли виникає
необхідність пов’язати осмислений досвід минулого з назрілими
проблемами сьогодення. Спостерігається зростання загальної зацікавленості
пам’ятками мемуарного характеру й на сучасному етапі. Зокрема, наш час
позначився пожвавленням видавничої діяльності у галузі мемуаристики,
збільшенням кількості відповідних наукових розробок, які зосередилися на
дослідженні мемуарної спадщини ХVІІІ–ХІХ ст.
Загальне визначення мемуаристки практично не викликає розбіжностей.
«Мемуари – записи людей про події минулого, які вони спостерігали або в
яких брали участь» [6, с.251]. «Мемуари – літературний твір, який оповідає
в формі записок від імені автора про минулі події, учасником або свідком
яких він був» [4, с.436]. Як бачимо, літературознавче тлумачення даного
поняття практично збігається з повсякденним уявленням про нього.
Категорія «жанр» розкриває ідейно-художній зміст твору – треба лише
враховувати той художній метод, який панував у літературі досліджуваного
періоду. Має рацію Д. Затонський, відзначаючи: «Бажаючи осягнути
конкретну змістовність конкретного жанру, його слід поставити в
історичний контекст, який його створив; і це завжди буде контекст
літературного напрямку. Але існує інший бік напрямку, жанр здатен посправжньому виявити як свою динамічність, свою мінливість, так і деяку
свою консервативну постійність, що прямує за ним, подібно хвосту
комети» [3, с.9].
Художньо-документальна література має у своєму розпорядженні
розгалужену систему жанрів і жанрових різновидів: історичний,
біографічний, мемуарний, автобіографічний, епістолярний; щоденники,
записні книжки, подорожі, літературна публіцистика. Кожне з них має свій
об'єкт дослідження, власні принципи реалізації творчого задуму. Специфіка
кожного жанру і його різновидів проявляється не тільки у самостійному
існуванні, але й у взаємодії із суміжними жанровими сполученнями. Як
справедливо вказує Г. Поспєлов, «вивчення лише окремих жанрів, поза
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спробою створити їхню систему ... не може привести до позитивних
результатів. Без зіставлення одних жанрів з іншими важко з'ясувати
особливість кожного з них» [5, с.154].
Поняття жанрової специфіки мемуаристики об’єднує у собі різні за
жанром та ступенем художності твори. Їх можна розмежовувати на художні
й нехудожні мемуари, між якими немає і не може бути жодних кордонів. До
нехудожніх мемуарів відносять спогади непрофесійних авторів: військових,
громадських діячів, дипломатів. Як зразок, у цьому випадкові можна
назвати спогади Іллі та Єгора Тимківських, Олекси Мартоса, Григорія
Винського, Михайла Антоновського, Андрія Стороженка тощо. Нерідко
буває, що і неписьменницькі мемуари мають елементи художності
(подорожні записки Василя Тимківського). Все залежить від таланту і
естетичних можливостей мемуариста. Але незалежно від стилю написання
мемуарів, коли «свідчення мемуаристів розходяться, це не заважає нам
вважати мемуари документальним родом літератури», – вважає Л. Гінзбург і
додає: «Фактична точність не є обов’язковою ознакою документальних
жанрів, як суцільний вимисел не є структурною ознакою роману» [2, с.1011]. «Спогади – галузь, де документалізм на однакових підставах
залишається у сфері художньої творчості і покидає її», – наголошували І.
Янська та В. Кардін [7, с.373].
Мемуарна проза – широка галузь документалістики, тому чітко уявити
її межі і сформулювати визначення, враховуючи рухомість жанрових
кордонів, досить нелегко. Однією із найважливіших ознак мемуаристики
О. Галич виділяє суб’єктивне осмислення певних історичних подій чи
життєвого шляху конкретно-історичної постаті, здійснене із залученням
справжніх документів свого часу, глибоким співставленням власного
духовного досвіду автора, його особисті уявлення про себе та історичний
процес; про людей, з якими він зустрічався, спілкувався, разом працював,
жив, творив [1, с.38].
Суб’єктивність дозволяє створити неповторний образний світ, який
залежить від того, на якому рівні (від першої чи третьої особи) ведеться
оповідь, чи є у тексті справжні документи, чи замість них присутні
посилання на конкретних осіб, яких знав мемуарист. Суб’єктивність
розкриває, перш за все, особистість автора спогадів, його світогляд,
особливо політичні та естетичні погляди; суб’єктивність надає можливість
побачити концепцію певного історичного періоду у подіях і людях очима
письменника.
Багатство творчих можливостей мемуарної прози проявляється не
тільки за рахунок конкретних засобів літературного втілення змісту, але
також і в результаті властивої різноманітності видових і жанрових
модифікацій. Межі мемуаристки не обмежуються тільки документальними
розповідями про минуле, оскільки до неї відносяться твори, які синтезують
39

реальність з художньою оповіддю на межі вигадки. Все це розширює
діапазон дії мемуарної літератури. Документальні мемуари є цінним
історичним джерелом, який знаходить собі застосування у різних галузях
гуманітарних знань. Художньо-документальний варіант мемуаристки стає
помітним явищем літературного процесу, що особливо очевидно у першій
половині ХІХ ст., коли збільшується друк спогадів, записок, щоденників
відомих людей України, випробовуються нові форми творів спогадового
пласту. Активний розвиток мемуаристики зміцнює позиції мемуарності як
прийому словесної творчості.
Мемуарно-автобіографічна проза початку ХІХ століття позначена
зміною ідейно-художніх пріоритетів оповіді, панівними стали пропагування
ідеї
громадського
служіння
своєму
народові,
народницького,
українофільського характеру творів, уваги до професійних і творчих
здобутків авторів та ін.
Потреба людства в правдивій інформації стала однією з необхідних
цінностей нашої цивілізації і художньо-документальна література успішно
відповідає цьому завданню, зокрема, висуваючи на провідну роль і жанр
мемуарів.
На сьогодні жанрова специфіка мемуарів не до кінця розроблена, існує
проблема комплексного аналізу української мемуарно-автобіографічної
прози, її жанрової парадигми й структурної організації.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРФОРМАТИВНЫХ
ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ
ЯЗЫКАХ
Перформативные глаголы являются главной и неотъемлемой частью
речевого акта и указывают на взаимосвязь между говорящим и слушателем в
процессе общения. Важной особенностью этих глаголов является то, что они
отражают происходящие в действительности действия.
Сравнительно-сопоставительный анализ перформативных глаголов на
лексико-семантическом уровне, проведенный на основе материалов
английского и азербайджанского языков, имеет важнейшее значение,
особенно в эпоху мировой глобализации.
До недавнего времени исследования перформативных глаголов на основе
разносистемных языков не проводились. Типологические научные изыскания,
проведенные с лексико-семантического аспекта, объектом которых стали
перформативные глаголы именно в английском и азербайджанском языках,
является основным показателем актуальности данной темы. Сравнительный
анализ глаголов раскрывает их характер, с максимальной точностью
отображает их значимость, а это, в свою очередь, подчеркивает научную
новизну данной статьи.
Основной целью нашей работы является исследование перформативных
глаголов английского и азербайджанского языков, которые, исходя из
генеологического и типологического аспекта, относятся к различным
группам, семантический, лексический и грамматический анализ данных
глаголов, выявление их функциональных особенностей, и, в то же время,
определение их изоморфных и алломорфных признаков.
Результаты проведенных нами исследований могут быть использованы
при проведении уроков по грамматике английского и азербайджанского
языков. В статье были использованы изобразительные и сравнительносопоставительные методы исследования.
Впервые с термином «перформативные глаголы» мы сталкиваемся в
работе Д.Остина «Слово как действие». Перформативные глаголы составляют
большую часть речевого акта и раскрывают роли говорящего и слушателя в
процессе общения [4]. Характерной особенностью перформативных глаголов
является не только отображение происходящих вокруг действий, но и
выводит на передний план их исполнение. Например, в английском языке
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глагол «to do» имеет ряд грамматических особенностей. Этот глагол может
употребляться как в качестве основного, так и в качестве вспомогательного
глагола.
Например, Of course Wolfe had died content. “To die as he did”, Tom asked,
“who would not be content?” (J.Fritz, p.50) – did - основной глагол
Do you accommodate him by taking the horse, though it was against his will?
(J.Fritz, p.84) – do – вспомогательный глагол
Однако, глагол «to do», который используется при церемонии
бракосочетания, например, /I do// выражается как перформативный глагол.
Глагол /I do// выражающий согласие жениха и невесты на свадебной
церемонии указывает на совершение акта бракосочетания. В такой же
ситуации в азербайджанском языке выражение «да» сопровождающееся
соответствующим движением головы со стороны жениха и невесты указывает
на перформативность.
Существующие в обоих языках перформативные глаголы выражают
частично или полностью законченное действие. Эти глаголы содержат в себе
обещание, предупреждение или приказ и таким образом, указывают на
необходимость выполнения того или иного действия. Именно в этом состоит
отличие перформативных глаголов от других семантических глагольных
групп.
В английском языке принадлежность глагола к перформативной группе в
предложении определяется наличием слова «hereby». В обоих языках
использование слов «hereby» и «здесь» усиливает его семантическое значение.
Например, I hereby deeply thank you for your participiance.
Благодарю вас за то, что вы принимали здесь участие.
С другой стороны, глагол использованный в предложении считается
перформативным лишь тогда, когда подлежащее «я» выражается личным
местоимением, а сказуемое употребляется в определенной форме.
Одним из важных вопросов, включающих в себя речевой акт, является
тематическая проблема. Огромное значение имеют отношения между
адресатом и адресантом, так как основополагающей в речевом акте является
философия языка. При определении происхождения термина «речевой акт»
мы видим, что слово «акт» происходит от латинского «akt» и обозначает
«действие». Речь ориентируется на действие посредством языка. Для того,
чтобы определить значение предложения Д.Остин разработал теорию
речевого акта. Речевой акт, играющий исключительную роль в формировании
лингвистической прагматики, отражает в себе психологические моменты
процесса общения.
На начальных этапах своего исследования Д.Остин выделил две группы
высказываний: перформативные (выражающие утверждение, описание и т.д.)
и констативные (выражающие обещание, согласие, предупреждение и т.д.).
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В последствии, данные идеи автора стали объектом исследования многих
ученых.
Говоря про отличия перформативных и констативных глаголов, Д. Остин
подчеркивает, что несмотря на то, что предложения /I betted// – /Я держу
пари// и /He bets// – /Он держит пари// отображают действие, они не
указывают на перформативность, так как для выражения перформативности в
предложении один из глаголов должен быть в форме первого лица
единственного числа, сказуемым и употребляться в определенной форме.
Данное подразделение (перформативные и констативные) относится и к
глаголам в азербайджанском языке. Например, /I thank// – /Благодарю//, /I am
grateful// – /Благодарен//, /I feel grateful// – /Я чувствую благодарность// –
указывают на состояние выполненного действия [4, с.62].
Следовательно, сравнительный анализ выявляет ряд общих и различных
признаков перформативных глаголов в разносистемных языках.
«Понятие перформативных глаголов тесно связано с перформативными
высказываниями, которые с одной стороны определяют речевой акт, а с
другой реализуют иллокутивный акт. Наряду с этим перформативные глаголы
абсолютно не идентичны с иллокутивными глаголами. Отсюда следует, что не
всякий глагол является перформативным, так же как и не всякий
иллокутивный глагол является перформативным» [3, с.75].
В английском языке существуют такие глаголы, которые могут
выступать в роли как перформативных глаголов, так и в роли глаголов
чувственного восприятия. Например, to know, to think, to learn, to understand, to
perceive, to recognize, to wish, to want, to notice и т.д. В зависимости от
семантического значения данные глаголы могут выражать перформативность.
Например, I notice he never puts pepper on his food? (J.Fritz, p.76) –
перформативный глагол
We noticed them arguing at the meeting. – глагол чувственного восприятия
Перформативные глаголы в обоих исследованных языках различаются по
полисемическим признакам. «Изменение значения одного и того же слова в
зависимости от контекста различными лексическими формами слов это
различие между вариантами слов в звуковом пласте слов, а так же в лексикосемантическом ядру» [1, с.20].
Перформативные глаголы в английском и азербайджанском языках
обладают синонимичностью, так как тесно связаны между собой по
функциональным, семантическим и лексическим признакам. Приведем
примеры перформативных глаголов в современном азербайджанском языке,
которые выражают подтверждение мысли и образуют синонимичный ряд:
согласиться – уговорить – razılaşmaq, razı salmaq, подтвердить – подтверждать –
təsdiqləmək-təsdiq etmək.
Перформативными глаголами в современном английском языке,
выражающие подтверждение мысли и образуют синонимичный ряд являются
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следующие: to admit – признавать, to accord – согласовывать, to agree –
соглашаться, to affirm – утверждать, to allege – ссылаться и т.д. [2, с.15].
Структурный и семантический анализ вопросительных глаголов имеет
важное значение при сравнительном исследовании смысловых оттенков в
обоих языках. Ниже даны примеры глаголов, которые используются в
английском языке в вопросительных предложениях и образуют
синонимичный ряд: to ask – запрашивать, to quest – искать, to inquire –
спрашивать, to interrogate – допрашивать, to query – осведомляться и т.д.
А в современном азербайджанском языке вопросительные глаголы:
sorğuya tutmaq – расспрашивать, sorğu-suala çəkmək –допрашивать, sual atəşinə
tutmaq – закидать вопросами, xəbər almaq – спросить, xəbər tutmaq – узнавать,
məlumat almaq – получить сведения, söz çəkmək – выспрашивать, sualla
müraciət etmək – обратиться с вопросом, ağzını aramaq – выпытывать и т.д.
могут употреблятся как перформативные глаголы.
Перформативные глаголы, которые употребляются в повседневной
разговорной речи как в английском, так и в азербайджанском языках: to
accept, to agree, to apalogize, to congratulate, to deny, to disagree, to forgive, to
forbid, to quarantee, to insist, to invite, to order, to predict, to promise, to
recommend, to refuse, to request, to suggest, to thank и т.д.
В настоящее время ареал распространения перформативных глаголов
довольно обширен. Чаще всего эти глаголы в обоих языках используются на
официальных мероприятиях, например в речи президента, на церемонии
бракосочетания, в ходе судебного процесса.
И так, употребление перформативных глаголов в разносистемных языках
имеет свои особенности, и это указывает на их универсальность.
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МАСКУЛІННИЙ ЗРІЗ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА:
НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Поетична картина світу Тараса Шевченка потребує постійного оновлення
методологій і підходів до інтерпретації феномену митця. Таким новаторським
підходом є гендерний. Маскулінність – базова категорія гендерології,
комплекс характеристик поведінки, можливостей і сподівань, що
детермінують соціальну практику, об’єднаної за ознаками чоловічої статті.
Основуючись на висновках І. Кона, І. Ільїна, С. Ушакіна, О. Шаф пропонуємо
власне визначення маскулінності як літературознавчої категорії – арсенал
психологічних, поведінкових, ментальних характеристик, котрі формуються у
контексті національних традицій, суспільного середовища, та визначають
психотип українського чоловічого характеру, що має символічне значення та
репрезентується у літературних текстах.
Категорія маскулінності представлена в поезії Т. Шевченка у вигляді
низки чоловічих образів, які укладаються в систему маскулінних
національних типів. Нами було виявлено такі типажі, об’єднані в тріади на
основі спільних семантичних ознак: козак – гетьман – батько; поет – кобзар –
пророк; пан – спокусник – ґвалтівник.
Ідеал гегемонної маскулінності, ідея національного самовизначення
українців реалізовані в образах козаків та гетьманів. Маскулінність їхньої
поведінки корелює з такими рисами характеру, як звитяга, сміливість,
відчайдушність, ненависть до ворогів, часом жорстокість («Неначе птахи в
чорнім гаї, козацтво сміливо літає…»), боротьба за владу, свободу,
непорушність ідеалів, відданість Батьківщині, готовність до самопожертви в
ім’я народу («О милий Боже України! / Не дай пропасти на чужині, / В неволі
вольним козакам!»); щедрість, безкорисливість, міцна дружба, прагнення волі:
«Хто з шашликом, а хто і так, / Зате він вольний, як козак», згуртованість
у боротьбі з ворогом: «За що ж боролись ми з ляхами? / За що ж ми різались з
ордами?». Козацький колектив відзначався сильними братерськими зв’язками,
готовністю до самопожертви заради іншого. Міцність таких зв’язків була
сильнішою за шлюбні, це свідчить про гомосоціальність як маскулінну рису.
Поведінкову модель образу козаків у поезії Т. Шевченка зумовлює їхній
психокомплекс – це поєднання розважливості, відповідальності, самопожертви з
власне індивідуальними якостями: мужністю, безстрашністю, доблестю.
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Образ батька в поезії Шевченка – амбівалентний: він оберігає родину,
захищає її, виявляє найкращі батьківські риси (поеми «Сліпий», «Титарівна»),
а з іншого боку, може виступати її руйнівником (поеми «Катерина»,
«Сотник», «Петрусь», «Слепая», «Відьма», «Княжна»). Часто повторюваним у
творчості Т.Шевченка є мотив інцесту як засіб руйнації родинних стосунків
(«Слепая», «Сотник», «Відьма», «Княжна»). Виявляючи позитивні риси
образу батька, Шевченко робить його суголосним образам гетьманів, які
опікувалися своїми підлеглими, ставилися до них, як до власних синів. Цей
тип гегемонної маскулінності наділений владою за силою, впливовістю,
агресивністю.
Маскулінні образи-типи в тріаді поет – кобзар – пророк об’єднують такі
маскулінні риси: рішучість, сила волі, щирість, мужність, відкритість, сила
духу.
Чоловіче насильство – це прояв маскулінних рис, яке жорстоко
засуджувалось поетом. Такі риси характеру, як сила, приниження інших,
жорстокість, зрада, прагнення домінування, застосування сили перед
слабкими людьми, характеризує ці образи як маскулінні.
Художній світ Шевченкових поезій відображає процес інфантилізації
нації (оприявнений в образах калік, сліпих, сиріт), а колоніальне становище
України, гніт Московщини спроектовані як криза маскулінності й процес
фемінізації (наскрізні образи жінок-покриток).
В епіцентрі художньої картини світу Кобзаря є родина, розподіл
гендерних ролей у якій проектується на суспільно-національні реалії й
зумовлюється колоніальним становищем України часів Т. Шевченка. Поет
прагнув до втілення моделі ідеальної патріархальної родини як у власному
житті, так і в художній творчості, проте в поетичному світі домінантними
виявляються деструктивні родинні стосунки як відображення (в загальному
масштабі) національної поразки, що виявляється через «населеність» текстів
байстрюками й покритками.
Маскулінність у художньому світі поезій Кобзаря також пов’язана із
вираженням авторської свідомості, втіленням глибинно-значущих символів,
змістів, осягненням сенсу людського існування, із рефлексіями митця щодо
самореалізації.
Таким чином, проаналізований маскулінний зріз поезійного доробку Т.
Шевченка доповнює картину національного світобачення митця.
Перспективними у цьому напрямку залишаються чоловічі й жіночі архетипи
маскулінного первня прозової та малярської спадщини Кобзаря, які у майбутті
потребують окремої дослідницької уваги.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Однією з умов якісної підготовки професійно компетентних фахівців
прикордонного відомства є ефективна організація освітнього процесу, у ході
якого формувались би різні складові професійної компетентності, серед
яких важливе місце займає психолого-педагогічна. Високий рівень
сформованності даного виду компетентності напряму пов’язаний з якістю
освітнього процесу, його наповненістю та зв’язком з практичною фаховою і
педагогічною діяльністю. Вдосконалення освітнього процесу вимагає
обгрунтування, й виділення сприятливих педагогічних умов формування
психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
та втілення цих умов в освітній процес, що, в свою чергу, дозволить
правильно організувати їх психолого-педагогічну підготовку та сприятиме
становленню їх як професіоналів.
Питаннями розробки та вдосконалення педагогічних умов підготовки
фахівців різних професій займались такі науковці, як А. Алексюк,
Ю. Бабанський, В. Бутенко, Р. Гуревич, О. Дурманенко, П. Підкасистий.
О. Пометун, Л. Романішина, Н. Тверезовська, Л. Філіпова, Б. Чижевський та
інші.
Слід відмітити, що дослідженням педагогічних умов формування
різного роду компетентностей фахівців силових структур займались
М. Карпушина (педагогічні умови формування вмінь розв’язувати
проблемні ситуації у майбутніх офіцерів-прикордонників); Н. Логвінова
(педагогічні умови формування професійно-правової компетентності
майбутніх офіцерів-прикордонників); П.Дармограй (педагогічні умови
формування професійної компетентності майбутніх офіцерів пенітенціарної
служби); О.Пономаренко (педагогічні умови формування професійної
компетентності майбутніх офіцерів служби тилу); О. Коба (педагогічні
умови формування професійної компетентності офіцерів внутрішніх військ)
тощо. Всі дослідники визначають умови формування тих чи інших
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особистісних утворень, враховуючи специфіку професійної діяльності
фахівців. Але, на жаль, у науковій та науково-методичній літературі
питанням дослідження змісту, структури, педагогічним умовам формування
психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
приділено недостатньо уваги.
Отже, метою статті є обґрунтування та визначення педагогічних умов
формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів
Державної прикордонної служби України.
Опираючись на різні підходи до розуміння цього поняття, у
подальшому під педагогічними умовами формування психологопедагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі
вивчення загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін будемо
розуміти сукупність обставин та заходів (форм, методів, засобів навчання),
які відповідають дидактичним закономірностям і принципам, що
сприятимуть побудові освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти з
урахуванням потреб і можливостей особистості та забезпечать формування
особистості з високим рівнем психолого-педагогічної компетентності, який
дозволить у подальшому якісно і ефективно виконувати професійні
завдання та обов’язки.
Формування психолого-педагогічної компетентності – це організований
неперервний процес, у ході якого в резуьтаті цілеспрямованого навчальновиховного впливу на основі врахування педагогічних умов у курсантів
відбуваються позитивні зміни щодо можливості ефективного застосування в
практичній діяльності необхідних педагогічних та психологічних знань,
умінь та навичок, а також в особистісних якостях, що сприяють якісній
професійній діяльності. Цей процес охоплює цілі, завдання, детермінанти та
чинники, суб’єкти і об’єкти, зміст навчання, його закономірності та
принципи, недоліки та переваги, методи, форми, прийоми та засоби,
кінцевий результат. Важливішим моментом, в нашому випадку, є
визначення педагогічних умов, котрі дозволять правильно організувати
вивчення майбутніми офіцерами-прикордонниками загальновійськових та
військово-спеціальних дисциплін з метою формування їх психологопедагогічної компетентності.
На основі врахування дидактичних принципів, компонентів
педагогічного процесу, змісту і структури психолого-педагогічної
компетентності та різних підходів до визначення педагогічних умов
досвідченими педагогами та науковцями, а також експертної думки нами
було виділено ряд педагогічних умов формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби
України (ДПСУ):
– розвиток мотивації курсантів до навчання і майбутньої професійної
діяльності, позитивного ставлення майбутніх офіцерів-прикордонників до
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психолого-педагогічних знань та вмінь, які необхідні їм для вирішення
педагогічних та морально-психологічних завдань у подальшій професійній
діяльності, та формування глибокого переконання у необхідності цих знань
для становлення офіцерів-прикордонників як професіоналів;
– чітке усвідомлення мети, завдань і функцій психолого-педагогічної
компетентності та, як наслідок, виділення на основі компетентнісного
підходу достатньої сукупності важливих та необхідних майбутньому
офіцеру-прикордоннику психолого-педагогічних знань та здатностей, котрі
дозволили б йому здійснювати логічно обгрунтовані, правильні дії у ході
вирішення педагогічних завдань професійної діяльності, та, які можуть бути
сформовані у ході вивчення загальновійськових та військово-спеціальних
дисциплін;
– активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерівприкордонників на основі реалізації діяльнісного підходу під час
проведення освітнього процесу на основі забезпечення взаємозв’язку
загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін з реальною
професійно-педагогічною діяльністю у майбутньому;
– створення психологічно-позитивного клімату у навчальному
середовищі, який сприятиме здійсненню вольових зусиль та самореалізації,
формуванню позитивного емоційного фону у майбутніх офіцерів ДПСУ;
– на основі реалізації особистісного підходу забезпечення наукової та
методичної підготовки педагогічних працівників до формування
досліджуваної компетентності курсантів на основі врахування їх
індивідуальних особливостей.
Кожна з розроблених умов сприяє формуванню складових компонентів
психолого-педагогічної компетентності:
мотиваційного, когнітивнодіяльнісного, рефлексивно-вчинкового та емоційно-вольового.
Висновки. Таким чином, формування психолого-педагогічної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників цілісний та складний
процес, який передбачає спеціальну організацію освітнього процесу у ході
викладання загальновійськових та військово-спеціальних дисциплін,
спеціальну цілеспрямовану підготовку науково-педагогічного складу
закладу вищої освіти, врахування компонентного складу досліджуваного
особистісного феномену тощо. Ефективно реалізувати поставлене завдання
можливо лише при забезпеченні специфічних педагогічних умов, котрі були
визначені в результаті глибокого аналізу наукових джерел, вивчення досвіду
викладання загальновійськових й військово-спеціальних дисциплін,
врахування експертної думки та на основі концепції дослідження.
Перспективами подальших наукових розвідок є врахування визначених
педагогічних умов у методичній системі формування психологопедагогічної компетентності мйбутніх офіцерів-прикордонників та побудова
адекватної теоретичної моделі цього процесу.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Трансформації, що відбуваються в останній час в соціокультурному,
економічному та освітньому просторі нашої країни, вимагають суттєвої
перебудови діяльності педагога в професійному полі. Учитель сьогодні - це
ключова фігура освітнього простору сучасного суспільства. Саме від педагога
залежить рівень освіченості громадян, культурний розвиток та духовність
нації в цілому.
Проблеми формування професійної майстерності вчителя на сучасному
етапі розвитку освіти в Україні висвітлюються в педагогічній спадщині
видатного педагога В.О. Сухомлинського.
Актуальність зазначеної проблеми обумовила вибір теми нашої статті,
мета якої насамперед полягає у визначенні основних функцій учителів та
аналізі їх трансформацій у відповідності до сучасних освітніх змін.
Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: дати
характеристику сучасному вчителю; визначити сутнісні риси його
професійної діяльності; виявити особливі зміни у функціях та ролі вчителя,
що відбуваються у суспільстві сьогодні.
Ідеї знаного педагога знайшли подальший розвиток у працях відомих
сучасних вчених: Ш.О. Амонашвілі, І.Д. Беха, С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна,
Ю.І. Мальованого та інших.
З огляду на викладене вище важливо підкреслити, що В. Сухомлинський
вважав головною у професійній діяльності сучасного вчителя функцію
сприяння якісній освіті учня. Завдання вчителя полягає в тому, щоб
сформувати простір для оволодіння предметом, який включає як теоретичні
знання, так і розуміння того, де і коли предметні знання будуть потрібні в
житті.
У педагогічних поглядах В.О. Сухомлинського присутня думка про те,
що творення Людини, визнання цінності людської особистості, неповторності
її внутрішнього світу являє собою не лише головне педагогічне завдання, а й
важливу місію суспільства.
Тільки та школа має майбутнє, яка поважає в дитині Людину. Не можна
пізнати дитину, не люблячи, не поважаючи її гідності, як справедливо
зауважує педагог.
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У налагодженні добрих стосунків вчителя з учнями важливу роль відіграє
його здатність проникати в духовний світ дитини, співчувати їй і пройматися
її почуттями. В. Сухомлинський радив педагогам відкривати своїм учням
шлях до знань та допомагати пізнавати світ і розуміти ідеї та цінності
суспільства, поважати інших для того, щоб розібратись в самому собі.
Критерієм вихованості особистості з високою духовністю і глибокою
внутрішньою культурою, за логікою В. Сухомлинського, виступає не лише
рівень моральності особистості, а й уміння та бажання повторити себе перш за
все у своїх дітях, підняти їх на вищий ступінь людської краси і духовності.
В.О. Сухомлинський, виходячи з позиції людини, яка "серце віддала
дітям", вказував на унікальну роль вчителя , що є передусім публічною.
Учитель на все своє професійне життя "викликаний до дошки", на авансцену
великого соціального театру. Його всі бачать, спостерігають за ним
безпосередньо в класі, на вулиці, у магазині, дома, на прогулянці. І всюди він
має бути прикладом, взірцем для наслідування представниками різних
поколінь. Своїм учням учитель запам'ятовується не лише і не стільки як
учитель математики, мови чи фізики, а передовсім як особистість, як носій
людського ідеалу.
Проходять роки, далеко позаду залишаються шкільні будні та свята.
Колишні учні виростають, стають самі батьками, інженерами, лікарями,
хліборобами, державними діячами. І вже не пам'ятають про що розповідав
учитель на уроці фізики чи географії, але в їхній пам'яті назавжди залишається
велична постать Учителя, який спроможний робити все можливе, щоб
допомогти кожній дитині пізнати самого себе і розвинути свої найкращі
якості, забезпечивши цим власне повноцінне життя у сучасному суспільстві.
У педагогічних поглядах В.О. Сухомлинського присутня думка про те,
що духовний світ дитини можна поєднати з ніжною квіткою троянди, на якій
мерехтливо тремтить краплина ранкової роси. Треба троянду зірвати так, щоб
краплина не впала, – ось у чому секрет педагогічних взаємин вихователя і
вихованця.
З огляду на це, Василь Олександрович підкреслював важливу роль
спілкування з учнями, яке облагороджує особистість, робить її духовно
багатою і на цій основі допомагає стверджувати прекрасне у самому собі.
Особлива чутливість духовного світу вихованців потребує, на думку вченого,
високої педагогічної культури педагога, великої тонкості засобів виховного
впливу.
Дітям завжди до вподоби задушевність, справедливість у поєднанні з
вимогливістю. Педагог стверджував: «Сердечність, теплота, доброзичливість
у ставленні до дитини – те, що можна назвати загальним словом доброта, є
наслідком великої, тривалої роботи вчителів над самовихованням культури
почуттів» [5, с.271].
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Доброзичливість – одна із складових взаємин учителя з дітьми, азбука
педагогічної культури, підкреслював Сухомлинський. Він наголошував, з
одного боку, на важливості сприйнятливості дітей до доброзичливості
вчителя, з іншого – на необхідності виховувати доброзичливий «стан душі»
самого вихованця. Невід’ємним компонентом змісту таких взаємостосунків
виступає взаємна довіра, яка передбачає віру учня у справедливість учителя
навіть тоді, коли його особиста позиція не повністю збігається з поглядом
наставника. Доброзичливий учитель ставиться до учня як до власної дитини,
його серце зажди переповнено турботою про дитину. На думку Василя
Олександровича, таке турботливе серце і є доброзичливість у дії.
В.О. Сухомлинський відзначав, що музика є школою добра, чутливості,
школою формування людської душі. А душа дитини – це душа чутливого
музиканта. В ній туго натягнуті струни, і якщо ви зумієте торкнутися їх –
задзвенить чарівна музика. Музика – найсприятливіше тло, на якому виникає
духовна єдність педагога і дітей.
Надаючи великого значення спілкуванню з учнями, В. Сухомлинський
наголошував на тому, що взаємоповага, взаємна довіра є основними вимогами
взаємостосунків, взаєморозуміння.
Таким чином, актуальність педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в
процесі формування професійної майстерності вчителя є цінністю творчої
спадщини, яка залишається надзвичайно актуальною і для сьогодення. Його
думки виявились на диво співзвучними завданням нової української школи,
що приймає виклик ХХІ століття і націлена у майбутнє, на розв’язання
проблем нового століття, нових способів мислення і діяльності.
Література
1. Бондар Л.С. Педагогічна культура вчителя як основа його професійної
компетентності у творчій спадщині В.О. Сухомлинського / Л.С. Бондар // Педагогіка і
психологія. –2006. –№ 3. С. 13-18.
2. Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибрані твори: в 5-ти томах. –
К., 1977. – т.3.
3. Сухомлинський В.О. Ставлення до краси в природі і суспільстві // Вибрані
твори: в 5-ти томах. – К., 1977. – т.4.
4. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину // Вибрані твори: в 5-ти
томах. – К., 1976. – т.2.
5. Сухомлинський В.О. Як любити дітей // Вибрані твори: в 5-ти томах. – К.,
1977. – т.5.

52

Вознюк Л.В.,
доцент, к.пед.н., доцент кафедри освітнього менеджменту
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»,
Мартиненко О.М.,
доцент, к.е.н., завідувач кафеди освітнього менеджмету
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»,
Україна, м. Дніпро
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Реформування вітчизняної шкільної освіти потребує професійної
компетентності усіх педагогічних працівників, що характеризується не
тільки професійними знаннями і навичками, а й наявністю нового
педагогічного мислення, змістом якого є методологічні знання та
усвідомлення принципово нових вимог до педагогічної діяльності та
управління сучасною школою. Особистісний вимір у педагогічній теорії та
практиці, пріоритет компетентнісного підходу, використання ефективних
освітніх
технологій
потребують
постійного
саморозвитку
та
самоактуалізації сучасного педагога. Тому постає необхідність оновлення
післядипломної освіти на засадах неперервності та інноваційного розвитку,
що передбачає гнучке реагування на зміни, які відбуваються у суспільстві.
Проблеми розвитку системи післядипломної освіти висвітлено у працях
В. Олійника, Н. Клокар, В. Маслова, С. Бережної, Н. Протасової, Т. Сущенко,
О. Чапоріної. Аналіз наукових джерел свідчить, що в Україні розроблено
концептуальні засади післядипломної освіти, досліджено роль і місце
післядипломної освіти в системі неперервної освіти [3,4,5]. Однак поза
увагою дослідників залишились проблеми розвитку післядипломної освіти в
контексті підготовки конкурентноспроможних фахівців. Недостатньо
дослідженими залишаються проблеми взаємозв’язку всіх структурних ланок
неперервної освіти, у тому числі й післядипломної, яка супроводжує вчителя
«скрізь усе життя». Тому нові вимоги до професійної компетентності
педагога як конкурентноспроможного фахівця актуалізують проблему
неперервності професійного зростання фахівців засобами післядипломної
освіти.
До основних організаційно-педагогічних засад у розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної
педагогічної освіти дослідники відносять:
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– організаційну структуру підвищення кваліфікації, її відповідність
сучасним вимогам;
– наявність концепції підвищення кваліфікації та розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників;
– розробку різноманітних моделей професійного зростання вчителів та
менеджерів шкільної освіти;
– наявність ефективного інструментарію для діагностики рівня
професійної компетентності фахівців;
– забезпечення організаційно-педагогічних, соціально-психологічних
умов для розвитку та саморозвитку професійного зростання педагогічних
працівників [1,7,8].
На нашу думку, багатоаспектність функцій і завдань сучасної
післядипломної освіти дає можливість швидко реагувати на соціальноекономічні, технологічні зміни в суспільстві та забезпечувати професійне
зростання педагогів закладів загальної середньої освіти та менеджерів
шкільної освіти через постійне оновлення напрямів, змісту та форм
навчання. Такий безпосередній двосторонній зв'язок із практикою дозволяє
швидше отримати освітній результат; контингент, що навчається і здатний
критично оцінювати пропоновані інновації, може безпосередньо брати
участь в їх апробації, розвитку і реалізації.
У системі роботи КЗВО «Дніпровська акавдемія неперервної
освіти»ДОР» діє ефективна система підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
як
під
час
проходження
різноманітних
курсів
(передатестаційних, авторських, проблемних, інтегрованих, проективних та
інших) так і в міжкурсовий період. Важливими принципами такої
діяльності: є системність, цілісність, цілеспрямованість, неперервність,
інноваційність, відкритість та доступність.
В організації різнопланових курсів для менеджерів шкільної освіти
переважає кредитно-модульна система організації навчальних занять. Так,
під час вивчення модуля «Теорія і практика управління сучасною школою в
умовах становлення нової української школи» систематизуються знання
щодо нових підходів до управління закладами загальної середньої освіти;
формуються
практичні
навички
необхідні
для
інноваційного
розвиткуосвітньої організації; розвиваються установки до відкритості,
конструктивності та інноваційності, Слід зазначити, що реалізація завдань
щодо досягнення оптимальних результатів модуля здійснюється в очному та
дистанційному форматі шляхом опрацювання навчального матеріалу на
лекційних заняттях; самостійного вивчення слухачами курсів навчального
матеріалу на основі розробленого комплексу навчально-методичних
матеріалів для даного модуля; виконання практичних завдань, спрямованих
на розвиток у слухачів курсів вмінь і навичок ефективного управління
закладом загальної середньої освіти.
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До технологій, які значно покращують ефективність роботи з
педагогічними працівниками та менеджерами шкілдьної освіти є
проектування та моделювання. Моделювання як процес побудови та
дослідження моделей дозволяє менеджеру освіти виділяти стратегічні
об’єкти управління, як-от: проектування нових моделей закладів освіти,
нових управлінських технологій, нових механізмів внутрішкільного
управління. Тому одним із засобів підвищення професійної компетентності
менеджерів шкільної освіти є активне запровадження методу проектів у
системі післядипломної педагогічної освіти. Це стосується як усього
процесу неперервної освіти, так і проходження курсів підвищення
кваліфікації зокрема.
Аналіз теорії і практики роботи системи післядипломної освіти
дозволяє виділити шляхи якісних змін змісту, форм і методів
післядипломної освіти педагогічних кадрів на сучасному етапі розвитку.
Серед них: запровадження нових моделей неперервної освіти,
індивідуалізація освітнього процесу, урізноманітнення форм та методів
післядипломної освіти.
Таким чином, система післядипломної педагогічної освіти, з одного
боку, забезпечує умови для безперервної якісної освіти педагогів та
менеджерів шкільної освіти, з іншщого – стає більш гнучкою, варіативною
щодо фахового зростання особистості фахівця.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ІНТЕГРАТИВНОГО ЗМІСТУ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Знову повертаючись до добре забутого минулого хотілось нагадати про
те що функціонально фізична культура з давніх часів була основою для
вдосконалення духовного і фізичного стану людини як особистості. На
превеликий жаль духовно-фізичний стан нашого українського суспільства на
сьогодні катастрофічний. У питаннях виділення функцій культури в даний час
є дві основні позиції: перша – її головною функцією є адаптаційна, яка
полягає в самозбереженні і розвитку суспільства; друга - головною визнається
людино творча функція, пов'язана зі способами саморозвитку людини. Однак
два цих напрями не взаємно виключають, а взаємно доповнюють одна одну,
бо виконання культурою адаптаційної функції по відношенню до суспільства
неможливо інакше, як через вдосконалення засобів і способів людської
діяльності (тобто виконання нею людино творчої функції) [3, с.206-209],
провідною стороною якої (як і всіх інших видів культури) є духовна (пов'язана
з розвитком культури мислення, уяви, почуттів, художньої творчості людини).
Приватні функції – «внутрішня функція» культури, спрямована безпосередньо
на формування людини, що реалізується у своєрідній формі через рухову
діяльність людини (функції: оздоровлення, фізичного розвитку, фізичної
освіти, фізичної підготовленості, що традиційно відносяться до специфічних).
Це обумовлено єдністю і взаємозв'язком категорій соціального та
біологічного[4]; «піднесеним» типом гармонізації тілесного і духовного в
людині, що досягається «одухотворінням» тіла, його вбудовою в цінніснодуховний ряд [1, с.33]. Тут на власні очі знаходить відображення тенденція
свідомого примату духовної культури над матеріальною в процесі побудови її
гуманістичної концепції [3, с.190]. Єдність духовної і рухової сторін у
фізкультурній діяльності буде створювати гармонію сутнісних (духовних і
фізичних) сил людини, інтегративним моментом якої може служити творчий
характер діяльності. Реалізацію людських здібностей доцільно розглядати як
функціональну роль фізичної культури (через її організаційні форми
(компоненти): фізичне виховання, спорт, фізичну рекреацію, рухову
реабілітацію; функції суспільного значення: ціннісно-орієнтаційна,
перетворювальна, організаційна, пізнавальна, комунікативна, соціалізаційна,
захисна, індивідуалізійна. Функціональний і ціннісний аспекти, з одного боку,
показують великі можливості фізичної культури у формуванні людини.
З іншого боку, у більшості людей відсутня потреба в освоєнні її цінностей або
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виховуються іноді негативні особистісні якості. У зв'язку з чим актуально
розкриття внутрішнього механізму функціонування фізкультурної діяльності
(в контексті людської діяльності), бо саме в ній є певні резерви залучення
людей до даного виду культури. У той же час вона є інтегративним фактором
її функціонального і ціннісного аспектів. Це цілком виправдано, бо діяльність
людини, впливаючи на навколишній світ і перетворюючи його, служить
засобом задоволення його різноманітних потреб і одночасно – фактором його
фізичного, психічного, духовного формування як суспільно корисної
особистості. При цьому структура діяльності, як відомо, включає в себе
наступні компоненти: потреба і мотив, мета, умови її досягнення (єдність
цілей і умов) і співвідносні з ними: діяльність, дії, операції. Вона являє собою
єдність двох сторін: внутрішньої (мета, аналіз умов, схема дій, вибір засобів,
тобто ідеальна сторона діяльності) і зовнішньої (фізична активність суб'єкта,
взаємодія засобів з об'єктом або предметом діяльності, що належать до
компетенції об'єктивних процесів, результатів) [6, с.137].
Будь-яка цілісна конкретна діяльність людини, таким чином, обов'язково
співвідносна з поняттями потреби і мотиву, які є одними з провідних її
компонентів, що роблять її усвідомленою і стійкою в перспективі. Тому їх
формування важливо в зв'язку з вихованням людини і процесами розвитку її
свідомості [2, с.77]. Однак у реальній фізкультурній практиці при вивченні
рухових дій в більшості випадків акцент зміщується на функціональний
ланцюжок: «мета», «засіб», «результат» (не приділяється належної уваги
необхідністно - мотиваційному компоненту). Найвиразніше це проявляється в
фізкультурно-спортивній діяльності, де тренер-педагог найчастіше «акцентує
увагу спортсменів, учнів на операційну сторону (вказуючи, що і як необхідно
зробити), залишаючи поза увагою причинно-наслідкові зв'язки (чому
необхідно зробити саме так) і ціннісно-смислові орієнтири (тобто
спрямованість на досягнення певних цінностей). Тим самим спортсмен-учень
освоює систему рухів на рівні операцій (мета і засоби її досягнення задані і
вже рефлексії не підлягають)» [8, с.89]. Це не сприяє ефективності процесу
навчання і виховання, які багато в чому визначаються принципом осмислення
рухів. Тому перед спортсменами-учнями важливо розкривати і внутрішні
взаємозв'язки в ланцюгу потребністно-мотиваційному. Саме їх розкриття в
рамках обгрунтування внутрішньої структури фізкультурної діяльності (окрім
традиційного блоку «мета»; «засіб», «результат») приділяється все більша
увага в сфері фізичної культури [7, с.206]. З незначними термінологічними
відхиленнями даний компонент зводиться до таких послідовних ланок:
потреба, мотив, інтерес, ціннісні орієнтації і т.п. Вони є «пусковим»
механізмом людської діяльності, її спонукальним і організуючим початком і
визначають характер обраних цілей і засобів їх досягнення, супроводжуються
розумовою діяльністю людини. Тут і формуються її світогляд, переконаність і
усвідомлене ставлення до освоєння цінностей фізичної культури [5, с.98].
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Фізкультурно-спортивна діяльність відбивається в основному в
удосконаленні і порівнянні розвитку сутнісних сил людини, в досягненні
спортивного результату (як особистого рівня, так і більш високих його рівнів).
У той же час ціннісна система людини в фізичній культурі (що знаходиться в
тісному взаємозв'язку з її постійно збільшуючимися потребами) дуже
різноманітна, може переслідувати різні цілі і завдання: змінити, зберегти,
відновити у неї певні фізичні, психічні, моральні, естетичні якості і здібності;
викликати у людини приємні емоції, почуття і переживання; спонукати її до
спілкування, пізнання. У зв'язку з цим фізкультурна діяльність може
розглядатися не тільки як засіб свідомого впливу на фізичний розвиток
людини, але і як засіб відпочинку, розваги, підготовки до праці, спілкування,
задоволення багатьох інших культурних потреб людей [9, с.44].
Фізична культура як не одна інша сфера культури містить великий
потенціал відтворення в людині особистості як цілісності в своєму тілеснодуховну єднанні. Її незатребуваність (що характерно для сучасної ситуації)
неминуче веде до «частковості» формування людини, яка стає
антикультурною за своєю сутністю [1, с.73]. Але ж саме через людину (як
прояв взаємозумовленості людинотворчої і адаптивної функції культури)
відбувається вплив і на суспільство. Отже, у суспільства, яке хоче вижити і
вже тим більше розвиватися, немає іншого шляху, крім самовдосконалення
людини за допомогою засобів культури [3, с.155]. Тому культурна діяльність
(в тому числі і фізкультурна) набуває великої суспільної користі, значимості,
бо її предметом, метою і головним результатом є розвиток самої людини.
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ASSESSMENT OF CHANGES IN SECONDARY EDUCATION
OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE BY THE EYES
OF STUDENTS-GEOGRAPHERS
Our country at all stages of its state-building paid considerable attention to the
education system, which directly affects the future socio-economic development of
Ukraine and its regions in terms of the need for effective state policy to raise the
level and quality of education of all citizens and to provide the country with skilled
personnel.
The principles of formation of the educational potential of the state reflect not
only the political, social, economic structure of the economy, but also the efficiency
of the use of labor and natural resources of the country, since it is education that
promotes individual development of citizens, the mentality of society, national
consciousness and simultaneously creates conditions for the growth of the
intellectual and spiritual potential of the state.
At all stages of development of society, the content of knowledge was
subjected to qualitative changes under the influence of various factors: socioeconomic relations, the level of development of production, science, technology and
culture, the development of education and pedagogical theory, the goals and
objectives of education.
The system-forming component of the educational system is the goal, that is,
the answer to the question: what kind of person is required and expected by society
at this stage of its historical development.
At the beginning of the XXI century, school education has undergone
significant changes in connection with the preparations for the transition to a 12year term of study and a 12-point assessment system, which was accompanied by
the extension of the idea of person-oriented learning and a competent approach to
the formation of its content and organization [1].
We conducted a sociological study of tracking changes in the educational level
of schoolchildren as a result of reform of the secondary school from the point of
view of students.
Respondents (students of I and IV courses of full-time studies at the Oles’
Gonchar Dnipro National University of Geology and Geography Faculty, Geography,
only 45 people) were asked to answer the 9 questions of the questionnaire.
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Analysis of the results showed that 60% of the respondents were satisfied with
the level of education received in secondary school in terms of their admission to
higher education institutions, 31% – partially satisfied, 9% – unsatisfied (with
respondents from the latter category coming from rural schools of Dnipropetrovsk
region).
Absolutely all the respondents (100%) chose a ten-year high school, the first
grade of which children should go from 7 years old (88% of answers) and 6 years
(12% of answers).
In the next question, respondents chose the most effective learning system. The
maximum rate (65% of responses) falls on self-education with teacher supervision,
30% of respondents chose forced learning with teacher control, 5% – could not
answer the question.
Fully all the respondents (100%) consider ineffective reforms of secondary
school for 12 years of study, which testifies to the effective use of the modern
classical Soviet educational system.
Thus, the process of transition to a 12-year school is complex and lengthy. On
this path, in the current school, we must create the preconditions without which a
qualitative 12-year education is impossible.
One can conclude that the modernization of the education system in such a
way as to create the conditions for the young generation's physical, spiritual, ethical
and intellectual development, taking into account the latest challenges of the
country, is an important strategic task of modern state policy.
Literature
1. Law of Ukraine "On Education" [Electronic resource]. - Resource access mode:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ
Проблема становления и развития личности всегда была одной из
основных для любого типа общества. Личность неотделима от общества, оно
состоит из множества индивидуумов, каждый из которых уникален, и от того,
насколько качественно развита личность, будет зависеть в дальнейшем и
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качество общества, насколько оно будет жизнеспособно, будет иметь
перспективы для развития и т.п.
В связи с бурным развитием науки и техники в ХХ, а тем более, в ХХI
веке, с использованием все более усовершенствованных компьютерных
систем и интернета, что дает совершенно безграничные возможности для
общения и получения информации, использование информационных
технологий становится необходимым в деле образования и воспитания новых
личностей и членов общества.
Техносфера становится непосредственным жизненным окружением
человека: на работе, дома, на отдыхе и т.п. Она дает возможности общения,
сотрудничества с другими людьми, независимо от их места проживания.
Стремительное развитие средств информации открывает безграничные,
принципиально новые возможности не только в профессиональной
деятельности людей, но и в их интеллектуальном, культурном
совершенствовании. Активное развиваемые социальные сети способствуют
коллективному обсуждению информации и интересующих проблем.
При этом следует отметить, что огромный информационный поток,
льющийся из окружающего пространства, может оказывать как позитивное,
так и отрицательное воздействие на общество и на его культуру.
Становится актуальным исследование рисков информационного
общения: замена духовной культуры на одномерные знания, опасные
тенденции изменения досуга в сторону ориентации на низкопробные
развлечения, вытеснение реального человеческого общения виртуальным,
формализация человеческого мышления и т.д. Особенно это касается детей и
молодежи.
Культура всегда чутко реагировала на изменения в общественных
отношениях и сознании, поскольку деятели культуры, естественно, сами
являются членами данного общества. Это относится и к искусству, в том
числе, и музыкальному.
Соответственно, развитие музыкального искусства немыслимо без
воспитания новых кадров, новых личностей, которые могли бы его
продолжать и развивать. И естественно, что основная доля в этом процессе
принадлежит музыкальной педагогике. На педагогах школ, музыкальных
училищ и вузов лежит огромная ответственность, ведь от того, насколько
правильно будет проходить образовательный процесс, будет зависеть не
только судьба музыкального искусства, но и культуры вообще.
Информационная эпоха формирует культуру в двух направлениях.
Первое связано с
разрушением идентичности на всех ее уровнях,
размыванием национальных границ, преодолением языковых барьеров,
общением в сфере науки, искусства, образования. Второе направление
предоставляет любому человеку возможности не только пассивно
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воспринимать содержание культуры, но и влиять на нее, таким образом, давая
возможность активного диалога.
В сфере музыкального образования это дает перспективы для более
быстрого формирования основных навыков. На педагогах при этом лежит
ответственность направлять учащихся, помогая отсеивать информационный
мусор, находить в потоке информации нужную, необходимую для
профессионального и общекультурного становления.
Как известно, в практике музыкальной педагогики огромную роль играет
сравнительный анализ исполняемых произведений. При этом важное значение
имеет не только педагогический «показ», но и прослушивание записей
великих исполнителей (речь идет, конечно, о произведениях более высокого
уровня
сложности,
доступных
более
продвинутым
учащимся,
преимущественно старших классов или студентов). И если раньше это было
возможно в те редкие моменты, когда выдающийся исполнитель приезжал в
город нестоличного плана и давал там концерты или мастер-классы, либо
такое прослушивание возможно было по грамзаписям или аудиодискам, то в
век информационных технологий практически любая запись доступна для
прослушивания-просмотра в интернете. Кроме того, есть уникальная
возможность выставления своих собственных исполнительских записей в you
tube, а также прослушивания других музыкантов, быть может отличных, но
еще не снискавших себе мировую известность
Технический прогресс дает возможности совершенствования и
педагогам: они могут выставлять в эфир собственные мастер-классы или
уроки и просматривать-прослушивать своих коллег, находящихся в самых
отдаленных уголках земного шара.
Это касается и конкурсов. Если раньше на какой-либо престижный
конкурс было не попасть, и поездки туда были связаны со многими
трудностями технического и материального порядка, то теперь замену таким
поездкам являют онлайн-трансляции: с конкурса им.П.И.Чайковского в
Москве, с конкурса им. Ф.Шопена в Варшаве, с конкурса имени королевы
Елизаветы в Брюсселе и т.п.
Большое значение также имеет система оповещения в интернете о
предстоящих музыкальных событиях и конкурсах, в том числе, на вакантные
места в оркестры, хоры, в учебные заведения и пр.
Компьютерные технологии предоставляют также возможности
нахождения нужных нот, книг, связанных с музыкально-исполнительской или
методической тематикой, что также облегчает учебный процесс.
Главное, чтобы педагог помогал своим подопечным сочетать
преемственность
традиции
с
использованием
новых
средств
информационного общения.
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ОПОРНА ШКОЛА ЯК ЦЕНТР ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ
Особливістю процесу модернізації системи загальної середньої освіти
України стало створення мережі опорних шкіл, що є вдалою відповіддю
влади на довготривалий пошук ефективних шляхів вирішення проблеми
рівного доступу до якісної освіти, утвердження принципу дитиноцентризму.
Функціонування закладів такого типу передбачає проведення системних
змін в організаційній структурі школи, налагодження нових горизонтальних
і вертикальних зв’язків, тісної взаємодії школи з владою і громадою,
оновлення змісту освітнього процесу, активне впровадження демократичної
моделі управління.
Однією із найбільш ефективних моделей функціонування системи
освіти територій стане, на нашу думку, створення освітніх кластерів,
центрами яких є опорні школи. Освітній кластер розглядаємо як сукупність
суб’єктів освітньої, господарської, громадської діяльності, які добровільно
об’єднуються в єдину організаційну структуру, зберігаючи статус
юридичних осіб, знаходяться у взаємозв’язку і взаємозалежності з метою
створення повноцінних умов навчання, виховання й розвитку учнів закладу,
забезпечення інноваційного розвитку опорної школи. До складу освітнього
кластеру можуть входити як формальні, так і неформальні організації
різних сфер діяльності й рівнів підпорядкування (Рис.1).
Зважаючи на особливості функціонування і розвитку опорних шкіл, до
основних принципів функціонування освітнього кластеру відносимо:
гуманізм, верховенство права, демократизм, дитиноцентризм, автономність,
прозорість і публічність прийняття управлінських рішень, партнерська
взаємодія, зворотній зв’язок, доступність, адекватність, узгодженість.
Головну роль у вирішенні завдань опорної школи як центру освітнього
кластеру відіграє її директор. Як показують наші дослідження [1-4], керівник
опорної школи має бути особистістю з високорозвинутими ключовими,
галузевими та управлінськими компетентностями, яскраво вираженими
лідерськими задатками, впевненим і настирливим, креативним, ініціативним,
інноваційним, зі стратегічним баченням; повинен знати закони й принципи
науки управління, розвитку соціальних систем, освітнього менеджменту,
роботи з персоналом, сучасні освітні технології; мати навички критичного
мислення,
високу
ступінь
комунікації,
розвинуті
громадянські
компетентності, здатність бачити, усвідомлювати та сприймати необхідність
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змін; уміти налагоджувати ефективну співпрацю з владою і громадою різних
рівнів; усвідомлювати місію і цінності опорної школи як центру надання
якісних освітніх послуг, проведення демократичних перетворень у громаді.
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Рис.1. Організаційна модель освітнього кластеру.

Головну роль у вирішенні завдань опорної школи як центру освітнього
кластеру відіграє її директор. Як показують наші дослідження [1-4],
керівник опорної школи має бути особистістю з високорозвинутими
ключовими, галузевими та управлінськими компетентностями, яскраво
вираженими лідерськими задатками, впевненим і настирливим, креативним,
ініціативним, інноваційним, зі стратегічним баченням; повинен знати закони
й принципи науки управління, розвитку соціальних систем, освітнього
менеджменту, роботи з персоналом, сучасні освітні технології; мати навички
критичного мислення, високу ступінь комунікації, розвинуті громадянські
компетентності, здатність бачити, усвідомлювати та сприймати необхідність
змін; уміти налагоджувати ефективну співпрацю з владою і громадою різних
рівнів; усвідомлювати місію і цінності опорної школи як центру надання
якісних освітніх послуг, проведення демократичних перетворень у громаді.
Проблеми функціонування й розвитку опорних шкіл потребують
подальших досліджень, як от: теоретико-методологічні засади розроблення й
впровадження моделі управління опорною школою в умовах суспільних
трансформацій, формування єдиного освітнього простору опорної школи і її
філій, забезпечення автономії опорної школи в умовах об’єднаної
територіальної громади, особливості управління філією як складовою опорної
школи тощо.
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викладач спецдисциплін, спеціаліст
Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу
Вінницького національного аграрного університету,
Україна, м. Могилів-Подільський
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Нові соціально-економічні умови розвитку Української держави, її
входження до європейського співтовариства спонукають до змін в усіх
сферах суспільного життя, зокрема, в системі освіти, яка відповідає за
відтворення інтелектуального й духовного потенціалу народу, слугує
засобом вирішення проблем розвитку науки й техніки, культури й
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національного відродження, становлення державності, утвердження
принципів демократії, підвищення рівня якості життя громадян [3].
Культура – це сукупність матеріальних, практичних і духовних надбань
суспільства, які відображають рівень його історичного розвитку, втілюються
в повсякденній діяльності людини, знаходять відображення у її соціальних,
моральних, естетичних та інших характеристиках. Вона охоплює систему
освіти, виховання, духовної творчості кожної особистості.
Поняттям культури часто позначають рівень вихованості й освіченості
людини, рівень оволодіння нею тією чи іншою сферою знань та діяльності.
У цьому випадку розкриваються якості людини, спосіб її поведінки, ставлення
до інших людей, до праці тощо. Адже основою культури майбутнього
спеціаліста є людяність, гуманізм, почуття гідності, громадськості,
толерантності, орієнтація на соціальне й професійне самовизначення й
самореалізацію, здатність самостійно приймати рішення і нести
відповідальність, сформованістю культури спілкування комунікативної
компетентності.
Формування культури майбутнього спеціаліста – мета сучасної освіти.
Проблема культури професійного спілкування висвітлюється у працях
Ю.М. Жукової, М.І. Лісіної, В.В. Рижова, В.В. Рубцова, Л.А. Петровської,
що є свідченням актуальності зазначеної проблеми.
Розглядаючи культуру спілкування, необхідно визначити його цілі,
мотиви та функції. Цілями спілкування виступає психологічний контакт або
психологічна співпраця. Виходячи із цілей, можна визначити основний
мотив – задоволення від процесу спілкування або предметна взаємодія, що
пов’язана із наданням інформації з метою спонукання до дії, бажання
змінити погляди, здійснити емоційну підтримку партнера.
Можна виділити такі основні функції спілкування: інтегративну
(поєднання біологічних і соціальних процесів); комунікативну (мовлення як
засіб спілкування між людьми); навчальну (формування знань про мову і
мовлення, розвиток умінь і навичок спілкування); формуючу (сприяє
покращенню знань та умінь, саморозвитку самовдосконаленню);
культурологічну (культура мислення, культура почуттів, культура мовлення
тощо); розвиваючу (орієнтація на індивідуально-особистісний підхід,
спрямований на самореалізацію); соціальну (передача і формування
соціального досвіду особистості, що практично можна здійснити за умови
організації реальної і ситуативної діяльності студентів); інформативну
(охоплює широке коло питань, які розкривають об’єктивні закономірності);
спонукальну (забезпечує активне ставлення до засвоєння знань, готовність
кваліфікувати інформацію на рівні її необхідності й доцільності, створення
емоційного комфорту); еталонно-показову (виховання за допомогою своєї
діяльності і самої особистості); пристосувальну (пристосування форми,
якостей мовлення до ситуації).
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Культура спілкування, комунікативна компетентність постають не тільки
особистісними властивостями, що необхідні для гармонійного розвитку
особистості, а й набувають державного значення як фактори успішної
професійної реалізації громадянина. Культура спілкування студента багато в
чому визначає соціально-психологічну атмосферу в освіті, стан суспільної
моралі, успіх діяльності в цілому. Проблема формування комунікативної
компетентності студента виступає важливою частиною широкої та складної
проблеми формування професійно-значущих якостей.
З власного досвіду роботи можна побачити, що необхідними
психолого-педагогічними умовами ефективного формування культури
професійного спілкування майбутніх спеціалістів є такі: здійснення
належної теоретичної підготовки студентів до формування культури
професійного спілкування; організація професійної підготовки студентів на
діалогічних засадах; створення умов для забезпечення співробітництва між
викладачами і студентами в процесі навчального спілкування; залучення
студентів до вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних з їхньою
майбутньою професійною діяльністю; створення позитивної емоційної
насиченості навчального спілкування; стимулювання прагнення студентів
до самореалізації у навчальному процесі.
Культура спілкування є вагомою складовою професіоналізму.
Професіоналізм – це найвищий прояв компетентності у конкретній діяльності.
Однак не можна зводити професіоналізм тільки до професійних навичок.
Професіонала треба розглядати як складну систему, що має зовнішні й
внутрішні функції. Професіоналізм ми розглядаємо у єдності з
компетентністю.
Проте, компетентність – фактор, що створюється з: детальних знань із
дисципліни, об’єкта діяльності; умінь розбиратись у будь-яких
нестандартних питаннях, що пов’язані з майбутньою професійною
діяльністю; умінь, здібностей пояснити будь-які явища, пов’язані з
діяльністю; здатність точно оцінювати якість роботи та її наслідки.
З метою формування і вдосконалення культури професійного
спілкування майбутніх спеціалістів, на нашу думку, у вищих навчальних
закладах необхідно проводити комплекс організаційних форм і методів
комунікативної підготовки: лекційні та семінарські заняття, практичні
заняття з питань професійного спілкування, індивідуально-консультаційна
робота, моделювання та аналіз конкретних ситуацій професійного
спілкування, структуровані та спонтанні групові дискусії, сюжетно-рольові
та ділові ігри, психотехнічні вправи, читання та обговорення наукової та
науково-популярної літератури з проблем професійного спілкування.
Формуванню культури професійного спілкування сприяє включення до
плану виховної роботи коледжу та окремих студентських груп професійно
орієнтованих виховних заходів, а також заходів загальнокультурного,
67

пізнавально-розвивального характеру, що сприяє створенню в студентській
групі виховного простору як середовища для оволодіння культурою
поведінки в міжособистісному та професійному спілкуванні [4].
Такий підхід до навчання та виховання студентів дає можливість
навчальному закладу реалізувати свою власну програму з виховання у
майбутніх спеціалістів професійної культури спілкування.
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Левицька Л.А.,
доцент, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Україна, м. Київ
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ
В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Сучасний етап цивілізаційного розвитку українського суспільства
характеризується вирішенням актуальних завдань соціально-економічного,
культуротворчого та освітнього-виховного змісту. У Законі України «Про
вищу освіту», указах Президента України «Про Національну стратегію
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки»
зазначено, що важливими завданнями освітньо-виховної практики є
формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного
виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних
цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності,
здорового способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в
сучасних умовах.
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Формування духовної культури особистості, збагачення її моральних,
правових, естетичних цінностей, підготовка до культуротворчої та
професійної діяльності є пріоритетними напрямками діяльності вищої школи.
Як зазначає В.Кремень, чим далі просувається наша країна шляхом розбудови
громадянського суспільства й національної державності, становлення
ринкової економіки та демократичних суспільних відносин, тим більшої
значущості набирають соціально цінні особистісні якості людини і, звичайно,
сама особа як активний творець суспільного прогресу [2;4].
Особливої гостроти й актуальності набувають зазначені питання в
системі професійної підготовки майбутніх фахівців з управління закладами
освіти, які покликані сповідувати принципи гуманізму та поваги до людей,
їх життя, праці, навчання, спілкування і творчості, надавати необхідну
морально-психологічну допомогу, впливати на ціннісні орієнтації та
характер життєдіяльності. У своїй діяльності майбутні управлінці мають
керуватися високими моральними нормами, дотримуватися етичного
кодексу фахівців із управління закладами освіти, ухвалювати виважені
морально-етичні рішення, виявляти відповідальне й гуманне ставлення до
людей.
У працях з філософії, етики, аксіології, культурології актуалізуються
такі питання, як професійна етика (С. Войціховська), мораль як основа
виховання молоді (С. Денисов), роль моральних цінностей у соціалізації
особистості (Т. Бутківська), моральна культура молоді у трансформаційний
період (Н. Печко), культурологічна основа сучасної освіти (Г. Філіпчук),
етичні цінності професійної діяльності (Л. Никифорова, Ж. Новікова,
Т. Юшковець), сутність і структура моральної свідомості особистості
(С. Якубенко), моральна культура студентів (О. Лукач) та ін. У наукових
працях з психології, соціології, соціальної роботи висвітлюються
психологічні умови виховання моральних почуттів у студентської молоді
(Г. Александрова), особливості динаміки ціннісних орієнтацій студентів
(В. Анненков), моральні цінності як надбання особистості (І. Бех), ціннісні
орієнтації в структурі моральної свідомості особистості (С. Білозерська,
М. Боришевський), моральні механізми поведінки студентської молоді
(А. Донцов), виховання гуманності майбутніх соціальних працівників
(Н. Клименюк), психологічні особливості морально-правової соціалізації
студентів (І. Сохан) та ін. [1;2;3;4].
Слід зазначити, що моральні цінності є соціально-історичною,
культурологічною та особистісною категорією; відзначаються тісним
зв’язком з духовним розвитком суспільства і особистості, культуротворчою
практикою, впливають на виховання людей, їх життєдіяльність, поведінку,
працю, спілкування й творчість. Моральні цінності мають зміцнювати
духовний зв’язок людини з навколишнім середовищем, спонукати до
глибокого сприйняття та розуміння проявів людського в людині, сприяти
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вияву моральних почуттів, інтересів, орієнтацій та потреб, стимулювати
діяльність, пов’язану з наданням необхідної допомоги людям. Моральні
цінності мають особливе значення для майбутніх управлінців закладами
освіти, які у процесі професійної діяльності мусять виявляти гуманістичне
ставлення до людей, дотримуватися високих моральних принципів,
прагнути до морального самовдосконалення [1, с.10-15].
Встановлено, що сучасна практика діагностування сформованості
моральних цінностей особистості передбачає використання таких критеріїв,
як когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковій, духовно-інтелектуальний,
результативно-діяльнісний, емпатійний, аксіологічний та ін. Це дозволяє
визначити й певним чином оцінити такі аспекти моральної вихованості, як
поінформованість особи в духовно-моральній сфері, сформованість і
стійкість моральних умінь, навичок та вчинків, емоційна чуйність щодо
людей тощо [1, с.18].
З метою системного вивчення стану сформованості моральних
цінностей майбутніх фахівців з управління закладами освіти визнано
доцільним використання таких критеріїв і показників: ставлення майбутніх
фахівців до моральних цінностей (засвідчує байдуже, ситуативне чи
відповідальне ставлення); характер освоєння майбутніми фахівцями з
управління закладами освіти моральних цінностей (засвідчує формальний,
вибірковій чи системний характер освоєння); звернення майбутніх фахівців
до моральних цінностей у процесі професійної діяльності (засвідчує
репродуктивне, продуктивне чи творче звернення до моральних цінностей).
Установлено, що більша частина майбутніх фахівців з управління закладами
освіти має недостатньо сформовані моральні цінності, виявляючи до них
байдуже ставлення, формальний характер освоєння та репродуктивне
звернення до цінностей морального змісту.
Теоретично обґрунтовано педагогічні умови, необхідні для ефективного
формування моральних цінностей майбутніх фахівців з управління
закладами освіти в умовах навчання в освітньому закладі, зміст яких
передбачає: актуалізацію завдань формування моральних цінностей
майбутніх управлінців у процесі навчальної діяльності (усвідомлення
сутності, змісту та значення моральних цінностей, оволодіння способами
морального самовдосконалення); ознайомлення майбутніх фахівців з
управління закладами освіти з моральним змістом професійної діяльності,
пов’язаної зі спілкуванням, професійною взаємодією та особистісним
розвитком; моральне виховання майбутніх фахівців у процесі використання
тренінгових, організаційних, інформаційних, творчих і практичних форм
навчальної діяльності; поетапне формування моральних цінностей
майбутніх управлінців закладами освіти у процесі проходження практики,
безпосередньої організації різних заходів [4, с.523-526].
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї багатогранної
проблеми. Подальший науково-педагогічний пошук може бути спрямований
на дослідження історико-педагогічного досвіду морального виховання
студентської молоді у процесі навчально-виховної діяльності за кордоном.
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ONLINE COURSES AS A PART OF BLENDED LEARNING
IN THE CLINICAL DEPARTMENT’S WORK
Introduction. Today the process of fundamental changes in the system of
higher education is implemented through the introduction of innovative
technologies into the learning process [1], in particular, distance learning – a
modern flexible system of high-tech approach to the knowledge transfer process [2].
It should be noted, that there are many forms of distance learning, including
adaptive, mixed and e-learning, inverted classes and massive open online courses
(MOOC). More than fifty universities all over the world offer not only courses in
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various fields of undergraduate and postgraduate studies, but also short-term
elective online courses [3]. E-learning and distance learning technologies are being
implemented globally to the national educational systems, and their development is
supported by large-scale projects not only in European countries and the United
States, but also in Australia, Asia and Latin America [4]. Nowadays, there has been
a significant increase in the number of available online courses. In particular, the
leaders in the number of registered users are Coursera (more than 30 million users),
edX (more than 14 million users), FutureLearn (more than 7 million users) [5].
The MOOCs development concept is based on the ideals of open education,
the idea that knowledge should be freely transmitted from one person to another,
the desire to study should be supported without any demographic, economic or
geographical constraints. The scale and open nature of the MOOCs not only
makes it possible to expand access to higher education, but also experiment with
online teaching and learning. The MOOCs provide flexibility, accessibility and
quick attendance for all who wish to study [6]. However, only MOOCs itself
cannot completely replace existing universities with a traditional form of training,
yet the combination of advanced technologies and existing core teaching elements
will allow for broader access to information for students who can really show
good results. Most of higher educational establishments see the prospects of the
MOOCs as an extension of supporting innovations that contribute to improving
the functioning of the higher education system through experiments with new
forms of online learning [7].
The main purpose: to analyze the possibilities of using online courses as an
integral part of blended learning at the clinical departments of medical universities.
Results. Guided by our own experience, it is necessary to presume that the best
way to manage teaching of clinical disciplines is using of so-called mixed or
blended learning, which is understood as the combination of strict formal learning
tools (works in classrooms, the study of theoretical material) with distance learning,
for example, online courses, simulation training, internet conferences, web quests,
etc. On the first place, it is due to the fact that the study of clinical disciplines is not
possible without live communication with the patient, as well as without contact
with a clinical teacher, who directly transmits his/her own practical experience in
mastering the skills of physical examination of patients, the formulation of the
diagnosis, writing the case history, the prescription of the appropriate treatment. At
the same time, the role of the teacher changes into a tutor or mentor, who
necessarily needs certain qualifications and relevant informational competences: the
ability to use Internet resources, to independently master new communication
techniques, to use multimedia tools, to participate in various forms of interaction
with students using forums, web-chats, Skype, web-telephony, social networks.
The use at the clinical departments of higher medical educational institutions of
innovative, virtual technologies and the creation of online courses offers new
opportunities for the continuous training of future professionals. This is related to
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the fact that the introduction of MOOCs to the educational process provides an
increase in the efficiency and quality of education and also has several advantages.
They are the following: accessibility, mass character, the attraction of the best
teachers, the simultaneous use of innovative and traditional methods, change of the
teacher role, etc.; reduction of the classroom load and increase of the share of
independent work; intensification of the student`s cognitive activity, in which he
becomes an active figure in the process of education, but not a passive object;
systematic, purposeful and consistent implementation of independent work.
Students can be also attracted by free work temporal, unlimited time frame; personoriented approach to learning; a variety of pedagogical technologies, the use of
various methods, forms and means of interaction in the process of independent, but
controlled development of knowledge, skills and abilities; stimulating interest in
independent study of the material, visibility, the ability to "pause" in the process of
work and obtain the necessary background information. MOOCs provide an
opportunity to get a quick feedback, which is an ability to answer the emerging
questions and discuss passed material. But, at the same time this new approach
increases responsibility of student’s activities results.
Taking into account the gained experience, we have formulated the following
directions for further work, which include: improving approved and functioning
online courses for independent work of students at clinical departments by
updating the content in accordance with new clinical protocols and orders of the
Ministry of Health of Ukraine; the development of problematic situational tasks
with a decision tree, as well as the introduction of new forms of distance learning
(online lectures and consultations with Skype to create a "presence effect" of the
teacher; the use of "virtual patient" technology in order to develop students'
clinical thinking; transition to courses with nonlinear structure; improving the
quality of video content; creating and using gaming technologies in learning).
Consequently, when creating and implementing online courses there are both
advantages and some problems that, in our opinion, can be overcame in a coordinated
work of all participants of the educational process. However, it should be remembered
that the central figure in this case is a student who must clearly demonstrate his
ultimate goal – to become a highly skilled specialist, fully developed personality with
a high sense of new, advanced, modern, capable of information search and innovation
activity.
Conclusions. The introduction of MOOCs enables the implementation of
innovative learning models (primarily blended learning), provides individualization of
programs and activates student’s cognitive activity, which in general improves the
quality of traditional university education. At the clinical departments of medical
universities it is expedient to have a balanced ratio of traditional methods with the
elements of distance learning, which allows increasing in interest to discipline,
optimizes the educational process and thereby improves the results of mastering
knowledge, ensures the formation of professionally important qualities and
competences in students.
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Efficiency and quality of online courses as an element of blended learning
can be achieved through the formation of an adequate informational and
educational environment at the university, readiness of students and teachers for
cooperation in the conditions of informatization and internationalization of
education taking into account the basic principles of distance education.
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ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Число регулярних користувачів мережі Інтернет в Україні за
підсумками 2017 року становить 21 млн. осіб [1].
У вересні 2017 року близько семи з десяти українців (серед інтернеткористувачів) використовували соціальні мережі.
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Facebook українці відвідують найчастіше: трохи більше половини усіх
користувачів зайшли в соціальну мережу з ПК принаймні один раз на місяць
(52% всієї аудиторії, 10,1 млн. користувачів, вересень 2017 року). Рідше
українці використовують Вконтакті (охоплення 34%, 6,7 млн.
користувачів),
Instagram (13%,
2,5
млн.),
Twitter (8%,
1,6
млн.), Однокласники (5%, 1,1 млн.) та Linkedin (3%, 612 тис.) [3].
Інтернет для сучасного студента – це засіб навчання і спілкування,
джерело розваги та інформації. Віртуальне спілкування представників
юного покоління в соціальних мережах має все більш значущий вплив на
світогляд, цінності, життєві пріоритети і поведінку. Воно стає важливим
джерелом як позитивної (обмін новинами, пошук нових друзів за
інтересами, розширення кругозору і т.п.), так і негативної інформації: прояв
агресії і жорстокості в соціальних мережах і блогах, на форумах і в чатах.
Звичайно, проблема віртуального «життя» сучасних юнаків і дівчат
дуже хвилює дорослих, перш за все – батьків та педагогів, багато з яких і
самі є активними користувачами однієї або декількох соціальних мереж.
Тому проблеми безпеки, виховання культури спілкування в соціальних
мережах виходять на одне з перших місць по значущості та актуальності.
У соціальних інтернет-мережах користувачі мають можливість
самостійно конструювати свій віртуальний образ, створювати особисті
сторінки, обмінюватися інформаційними повідомленнями, фотографіями,
відео, оцінювати їх; вступати в групи і спільноти. Зміст мережевого простору
також конструюється самими учасниками в залежності від інтересів, віку і т.д.
Найбільше в соціальних мережах молоді подобаються розваги, ігри та
спілкування. Віртуальна взаємодія, що включає онлайн-ігри, листування в
чатах, участь в соціальних інтернет-спілках, грає важливу роль в житті
сучасної молоді. Основою для активізації віртуальних контактів з
соціальних мережах стає близькість інтересів, загальне коло спілкування,
схожі уявлення про життя і т.д. Разом з тим, віртуальні контакти можуть
становити небезпеку, пов'язану з різними видами переслідування.
Скандал навколо «Синього кита» розгорівся в Росії в 2016 році –
російські ЗМІ писали про смертельні віртуальні ігри жертвами якої, як
повідомлялося, стали 130 підлітків, які загинули за різних обставин з
листопада 2015 року по квітень 2016 року.
«Страшним квестом» діти і підлітки в Росії захопилися більше року
тому. А з початком 2017 року смертельний хіт російських підлітків став
нарощувати свою популярність в соціальних мережах, покинув межі країни і
«поплив» в інші країни та на інші континенти.
Інтерес до гри "Синій кит" стали проявляти в країнах Європи і на
американському континенті. Пошукові запити англійською та місцевими
мовами на гру збільшилися в сотні разів. Молодь цікавиться правилами гри,
а психологи і силовики б'ють на сполох і приймають превентивні заходи [2].
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Найчастіше в групу ризику потрапляють діти, які не знайомі з
правилами кібербезпеки, що розголошують в мережі особисті дані
(телефони, адреси, дані батьків і т.п.), а також вступають в контакти з
незнайомими людьми. Наслідки такої легковажної поведінки часто бувають
дуже сумними. Спілкуючись в соціальних мережах, школярі можуть
зіткнутися і з інтернет-шахраями. У число жертв найчастіше потрапляють
легковажні і не схильні до критичної оцінки ситуації юні користувачі.
Медіанасилля робить негативний вплив на сучасну аудиторію –
дорослих і особливо юнаків та підлітків. Це і зміни в поведінці, пов'язані з
агресією і жорстокістю; і зміщення життєвих цінностей, де головним стає
прагнення домінувати над оточуючим світом і людьми; і прагнення
наслідувати негативних героїв у спілкуванні, манерах; і підвищення ризику
криміногенної та асоціальної поведінки.
Надмірне захоплення інтернет-мережами, як і в цілому, використання
мережі Інтернет, може викликати залежність. Як й інші види залежності,
інтернет-адикція завдає руйнівної дії на молодь, негативно впливає на зміну
фізіологічної, емоційної, поведінкової та особистісної сфери. Наприклад,
інтернет-залежний користувач (в тому числі і юний), як правило, знаходиться
в віртуальному просторі довше, ніж він планував, і продовжує щодня
проводити там свій вільний час, не дивлячись на руйнівні для себе наслідки. У
нього постійно виникає бажання повернутися в мережу і подивитися, які
зміни там відбулися. Заміщення реальних подій, які відбуваються з людиною
в житті на віртуальні ілюзії, негативно впливає і на стан здоров'я, і на успіхи в
навчанні, і на характер реального спілкування. Процес навчання дуже
погіршився із-за постійно включеного смартфона на занятті – коли по
декілька раз на хвилину студент перевіряє чи щось прийшло у повідомленнях.
Важливо, щоб діти, підлітки, молодь знаходили час і для прогулянок на
свіжому повітрі, і на заняття спортом, і на соціокультурний розвиток.
Поняття соціальної мережі як продукту «на продаж» за останні роки сильно
змінилося. Якщо раніше основною функцією було спілкування між людьми, то
тепер набір функцій значно розширився – соціальна мережа виконує роль ЗМІ
(більшою мірою Facebook, але «ВКонтакте» також не відстає), файлообміннику,
аудіоплеєру, місцем продажу товарів, пошуку роботи тощо.
Тому в даний час стає особливо важливим визначення основних ціннісних,
естетичних, культурних пріоритетів, позначення основних питань сімейного
виховання підростаючого покоління, пов'язаних з розвитком нових
інформаційних технологій.
У цьому важливу роль будуть відігравати медіа освітні, ігрові, конкурсні і
творчі методики, які будуть сприяти отриманню нових знань про причини і
наслідки спілкування в мережі, правила кібербезпеки, використанні
інформаційних інтернет-ресурсів в цілях розвитку творчого потенціалу,
розширення кругозору, пошуку груп за інтересами, позитивного спілкування в
мережі.
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Україна, м. Слов`янськ
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗДІЙСНЕННЮ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ ГОТОВОГО ОДЯГУ НА ЗАНЯТТЯХ
З ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів потребує постійного
вдосконалення. Тому майбутні фахівці інженерно-педагогічної освіти
протягом навчання в університеті повинні оволодіти професійними
знаннями, вміннями та навичками, набути професійно важливих якостей
особистості, що визначають їх професійну спрямованість.
Тому проблема професійної компетентності майбутніх фахівців
інженерно-педагогічної освіти в галузі швейного виробництва є актуальною.
Питанню професійного становлення фахівця, розвитку і становлення
особистості присвячено праці Б.Ананьєва, В.Бодрова, Л.Іванцева, А.Маркова
та ін. Дослідженню професійних компетентностей приділяли увагу вітчизняні
вчені: В.Анищенко, Р.Гуревич, І.Зязюн, Н.Ничкало, С.Сисоєва, І.Смірнов та ін.
Професійна підготовка, яку студенти отримують на заняттях з
технології швейних виробів є основою майбутньої трудової підготовки
кадрів інженерно-педагогічної освіти.
Необхідність поліпшення якості продукції в сучасних умовах є досить
актуальною, тому виникає гостра необхідність навчанню студентів
контролю якості готових швейних виробів.
Метою дослідження є необхідність обгрунтування навчання студентів
здійсненню контролю якості готового одягу для досягнення рівня
сформованості професійної компетентності.
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Основними нормативно-технічними документами на яких базується
виготовлення одягу є стандарти, технічні описи та затверджені зразки
виробів. Швейні вироби побутового призначення регламентуються
наступними стандартами: ДСТУ ГОСТ 25294:2005 “Одяг верхній платяноблузкового асортименту”. Та ДСТУ ГОСТ 25295:”Одяг верхній пальтовокостюмного асортименту”.
Об єктами контролю готової продукції є зовнішній вигляд виробу,
посадка його на фігурі та якість обробки. Зовнішній вигляд повинен
відповідати затвердженому зразку та задовольняти технічні вимоги. Посадку
виробу на фігурі перевіряють на відповідних манекенах [1, с.197-199].
При перевірці якості виробу спочатку проводять його загальний огляд,
потім огляд окремих деталей та вузлів.
Вироби легкого жіночого одягу перевіряють на столі та манекені. При
контролі якості виробу його спочатку оглядають на манекені, потім на столі
з лицьового боку – з боку переду та спинки; потім зі зворотнього боку.
Вироби розглядають починаючи з плечового поясу – спочатку комір, ліф,
рукава, спідницю.
Симетричність форми, розмірів та розташування парних деталей чи
вузлів перевіряють шляхом їх суміщення чи вимірювання. Наприклад, виріб
складають, суміщуючи краї бортів, точки уступів, кінці комірів, низ виробу
та перевіряють симетричність деталей.
Якщо деталі чи шви розташовуються під прямим кутом один до
одного, їх положення перевіряють з допомогою трикутника. Правильність
форми деталей, ширину канта, тощо перевіряють зовнішнім оглядом, у
деяких випадках використовують лінійку для вимірювання ширини канта;
порівнюють краї деталі чи вузла з лінійкою як еталоном прямої лінії.
Вимірювання деталей виконують строго у відповідності з державними
стандартами чи відповідно до таблиці вимірювань виробів у готовому
вигляді, викладеній у технічному описі кожної моделі [3, с.274].
Плечові вироби верхнього одягу перевіряють на манекені: виріб
надягають на манекен лицьовим боком наверх, оглядають та перевіряють
розміри; одягають виріб підкладкою на верх, перевіряють якість обробки
підкладки, правильність її з єднання з виробом, співрозмірність підкладки
та верху виробу. Далі виріб розкладають на столі лицьовим боком вверх та
перевіряють якість обробки окремих деталей та ділянок виробу, потім
розкладають виріб на столі підкладкою до верху, низом до працюючого та
перевіряють якість обробки виробу з боку підкладки [2, с.345].
Навчання студентів контролю якості готових швейних виробів
забезпечує досягнення рівня сформованості професійної компетентності
майбутнього фахівця інженерно-педагогічної освіти.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА ТА ЇЇ РОЛЬ
У РОЗВИТКУ ЙОГО ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
Вимоги до якості підготовки фахівців передбачають реалізацію нової
стратегії навчання – навчання протягом життя. За таких умов вектор освіти
спрямовується на формування у майбутніх фахівців потреби постійно
розширювати свої знання, оперативно реагувати на вимоги процесу науки і
техніки. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває організація науководослідної роботи студентів, що сприяє формуванню самоорганізації,
саморозвитку.
Історія організації та розвитку науково-дослідної роботи студентів бере
свій початок приблизно з 30-х років ХХ ст. Сьогодні вже ні в кого не
викликає сумніву той факт, що науково-дослідна робота є одним з
найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців вищою
освітою, які здатні творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення
науково-технічного процесу [1, с.19].
Науково-дослідна робота студентів – це творчий своєрідний процес, що
вимагає наявності здібностей, умінь і навичок, а саме: творчого мислення,
глибокого проникнення в сутність фактів і явищ із використанням законів
мислення.
Цілеспрямоване формування стилю мислення студентів сприяє цілісний
орієнтації на становлення такого фахівця, якому властиві не тільки
професійні знання, а й висока культура мислення, методологічні принципи
пошуку й застосування знань.
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Першим етапом, своєрідним вступом студента в наукову діяльність є
реферативна робота.
Реферат – це короткий виклад у письмовому вигляді змісту книги,
наукової праці результатів вивчення наукової проблеми ;доповідь на певну
тему, що включає огляд відповідних літературних джерел. Як правило,
реферат має науково-інформаційне призначення. При цьому важливо
сформулювати тему реферату так, щоб вона з одного боку орієнтувала
студентів на вирішення пізнавальних завдань, а з іншого – була б пов'язана з
практикою, ураховувала б його майбутню спеціальність.
Навички наукової роботи, набуті в процесі написання реферату,
використовуються студентами при підготовці доповідей для виступів на
студентських наукових конференціях. На відміну від реферату наукова
доповідь повинна містити результати проведених досліджень –
спостережень, експериментів, вивчення суспільної думки, аналізу
документів, а також власні узагальнення та висновки.
У ході підготовки увагу студентів необхідно спрямовувати на
розв'язання проблемних питань, що вимагають наукового пошуку.
Важливим аспектом науково-дослідної роботи студентів є її тісний
зв'язок з навчальним процесом. Навчально-дослідна робота - це безперервна
система підготовки протягом усього періоду навчання. Вона передбачає
вивчення методики дослідницької роботи.
Формування звички критично сприймати навчальний матеріал,
закріплення вмінь і навичок самостійного проведення дослідження, сприяє
не тільки підвищенню рівня розумової активності студентів, але й
становлення особистісної позиції, цілеспрямованості, відповідних мотивів
та установок.
Залучення студентів до науково-дослідної роботи здійснюється в межах
традиційних видів навчальних занять з використанням активних методів
їхнього проведення. Зокрема, лекція повинна мати проблемнодослідницький характер, що передбачає формування фундаментальних
проблем, які висвітлюються послідовно в окремих розділах і темах.
Виділення в ході лекції окремих проблем. Аналіз способів їхнього
вирішення або формулювання проблемних питань, які студенти повинні
вирішити у процесі самостійної підготовки; визначення ключових позицій
для розв’язання різноманітних проблемних ситуацій тощо, є серйозною
заявкою на продовження студентами дослідження даного наукового
напряму.
Практичні заняття дають можливість студентам порівнювати,
зіставляти факти, явища, процеси, які вивчаються, аналізувати й
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установлювати
причинно-наслідкові
зв’язки,
висувати
гіпотези,
використовувати аналогії.
Важливим напрямком залучення залучення студентів до науководослідницької роботи є робота над написанням статті чи тез наукової
доповіді.
Стаття – це публіцистичний твір, в якому автор ставить завдання
проаналізувати наявну наукову проблему з погляду закономірностей, що
лежать в їхній основі. Наукова стаття має певну композицію, її зміст
повинен розгортатись у визначеній послідовності.
Для статті характерним є висвітлення конкретних питань із необхідним
теоретичним осмисленням. Зміст і спосіб організації, а також стиль викладу
студентом матеріалу повинні відповідати формі статті.
Стислі, лаконічно сформульовані основні положення доповіді,
повідомлення є тези. Вони включають виклад основних думок праці від
початку до кінця, а не її дослідницької частини. У тезах однією-двома
фразами обґрунтовується тема, розкривається історія питання, методика
дослідження та його результати. Окремі положення в тезах повинні бути
пов’язані між собою логічно.
За формою організації розрізняють індивідуальну і групову науководослідну роботу. Індивідуальна робота – це комплекс самостійних
навчально-пізнавальних і творчо-дослідницьких дій, спрямованих на
виконання індивідуальних науково-дослідницьких завдань, курсових та
дипломних (кваліфікаційних) робіт, а також самостійної науководослідницької діяльності, не передбаченої навчальним планом для
обов’язкового здійснення.
Структура і зміст методики проведення педагогічного дослідження
розглядається в працях О.О. Лаврентьєвої та Л.О. Савченко [2].
Групову навчально-дослідну роботу студентів вищих навчальних
закладів представляє сукупність самостійних і групових навчальнопізнаваль-них і творчо-дослідницьких дій, спрямованих на реалізацію
групових науково-дослідницьких проектів, що здійснюються на рівні
проблемних груп і гуртків, сумісної разом з викладачами науково-дослідної
роботи кафедри.
М.О. Князян здійснила аналіз зарубіжного досвіду з проблеми
організації науково-дослідної діяльності студентів. В системі вищої
педагогічної освіти США й Канади інтерес викликають такі види
самостійної дослідницької діяльності: складання порт фоліо, написання
етнічної автобіографії, есе, доповідей, створення проектів, організація
аутентичних бесід і публічних презентацій, використання «кейсів», робота з
«підготовленими питаннями», що загалом забезпечують системність і
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систематичність
інтеріоризації
фахових знань,
рефлексивних
і
дослідницьких умінь майбутніх фахівців у країнах Західної Європи в
організації самостійно-дослідницької роботи значна увага приділяється
системному зв’язку теорії та практики, вироблення у студентів у ході
самостійної дослідницької діяльності критичних суджень, власної позиції.
Тому, тут у професійній підготовці досліджують інтерактивні, дискусійні,
креативні форми, що віддзеркалюють особистісну позицію та досвід
студента, дозволяють установити партнерські стосунки, як усередині групи,
так і між студентами й викладачем.
Самостійно-дослідницька робота пронизує більшість навчальних тем у
зарубіжній вищій школі, що сприяє цілісності підготовки фахівця
безперервної самоосвіти впродовж життя [3].
Задля успішного здійснення науково-дослідницької роботи, як
індивідуальної, так і групової, студент має чітко усвідомлювати структуру
психолого-педагогічного дослідження, а також його необхідні складові,
тобто і логіка дослідження; цілі і завдання дослідження; ідея, задум і
гіпотеза як теоретичне ядро дослідження; критерії успішності
дослідницького пошуку та моніторинг процесу й результатів дослідження;
етапи практичної діагностики й перетворення у психолого-педагогічному
пошуку [4].
Отже, становлення майбутнього фахівця. Як творчої особистості в
стінах ВНЗ є результатом об’єднаних зусиль профілюючих, природничонаукових і суспільствознавчих кафедр, які комплексно поєднують
філософські, загальнонаукові та спеціальні аспекти творчого дослідницького
процесу, його теорії та практики.
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МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
Проблема духовно-моральних цінностей сучасної епохи є актуальною у
вищих закладах мистецької освіти. На важливість виховання молоді
засобами мистецтва ще на зламі ХVІІІ–ХІХ ст. вказували у своїх працях
відомі науковці – англієць Є. Кіркпатрик («Особливості педагогіки»), німець
Г. Кершенштейнер («Розвиток художньої творчості дитини»), італієць
К.Річчі («Діти-художники») та інші [1, с.18]. Сьогодні, в умовах глобалізації
усіх сфер життєдіяльності суспільства виховання творчої особистості,
готової до розв’язання раціональних (точних) та художніх (образних)
завдань, можливо засобами методологічних ідей і напрямів, націлених на
інтенсивне підвищення творчих потенцій молодої людини формування
майбутніх спеціалістів, переорієнтацію їх на нові критерії естетичної якості,
модернізацію навчальних програм. Поєднання духовності, що є основою
народного декоративно-прикладного мистецтва та сучасних принципів
спеціалізованого проектування творів художньо-прикладного профілю, що
передбачає виробничий раціоналізм та технологічну доцільність, – основне
завдання діяльності вищих закладів художньо-промислового спрямування.
Виховання творчої особистості та традиційних моральних цінностей
засобами декоративно-прикладного мистецтва розкриває необмежені
можливості розвитку суспільства та водночас зберігає національні традиції,
закладені митцями минулих поколінь.
Сьогодні важливо усвідомити проблему нівелювання національного,
етнічного мистецтва у XXI ст. у час усеохоплюючого поклоніння ідеалам
абстрактних субкультур, які не містять жодних ознак народного, відірвані
від джерел, що віками живили мистецтво. Особливо така тенденція
небезпечна на теренах тих реґіонів, де історично сформовані осередки
народних ремесел, що під впливом суспільно-політичних, виробничих,
природних та інших чинників деградують, а інколи й зовсім зникають.
Необхідно не лише зберегти їх, а й надати сучасного звучання, розвинути
традицію через синтез культури та побуту етносу. Це загальнодержавне
завдання міститься в основі діяльності мистецьких шкіл, зокрема інституту
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прикладного та декоративного мистецтва в Косові, що є серцем Гуцульщини –
заповідного краю мистецтва та народних промислів.
Косівський інститут – це вища школа, у якій сьогодні успішно
реалізуються авторські програми в галузі образотворчого та декоративноприкладного мистецтва. На кожному етапі становлення навчального закладу
саме завдяки визначним особистостям – митцям, котрі прагнули не лише
зберегти досягнення в розвитку народних ремесел, а й передати їх своїм
учням, Косівська мистецька школа отримувала новий потужний поштовх
для розвою. Атмосфера активного пошуку нових ідей, застосування новітніх
і класичних технологічних методів, володіння засобами композиції дали
можливість створювати унікальні зразки виробів декоративно-прикладного
мистецтва, збагатили їх діапазон. У систему методики викладання
дисциплін активно впроваджується індивідуалізація навчального процесу,
що дозволяє розвивати творчі здібності кожного студента та поглиблювати
емоційно-образне мислення в процесі відтворення джерела творчості.
Дипломні проекти та робота в матеріалі переконливо засвідчують
результативність пошуків стилю й скерованості в русло етнонаціональної
лінії, у яку закладена глибока національна ідея, що має на меті осягнення
історичної, культурної повноти буття етнічною спільнотою, коли вона
свідомо осмислює свій внутрішній зв’язок, спільне становлення й розвиток,
причетність кожної особи до творення власного духовного світу,
етнокультурного неповторного традиційного середовища. Постійні зміни в
методиці викладання, що вимагає час, не мають права змінювати загальних
напрямів і орієнтирів навчання, закладених майстрами народної творчості та
митцями-педагогами протягом століть.
Косівська мистецька школа перебуває на вершині свого розвитку.
Щороку її поповнюють молоді самобутні митці-педагоги з новими творчими
планами, свіжим новаторським мисленням, що покликані збагатити та
примножити традицію народного мистецтва. Лише творче, вдумливе
переосмислення традиції, уміння узагальнювати набутий досвід і його
інтерпретація, грамотне застосування знань із художніх і допоміжних
дисциплін, помножені на авторську експресію, створюють умови
формування професійного художника [2, с.10].
Література
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ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:
ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Бажання України до інтеграції з авторитетними міжнародними
інституціями актуалізувало проблему радикальних змін у сфері освіти.
Створення Європейського простору вищої освіти висуває складні завдання
щодо більш ефективного міжнародного спілкування, легшого доступу до
інформації, мобільності студентів і глибокого взаєморозуміння фахівців.
Суттєвим моментом втілення у життя цих змін є підготовка професіоналів,
які добре знають не лише рідну мову, але й кілька іноземних.
Усе це вимагає від викладачів вищих навчальних закладів підвищення
якості вивчення та викладання мов. Але проблема полягає в тому, що
студенти, одержуючи значний обсяг мовних знань, не завжди опановують
іншомовне мовлення, не можуть вільно читати і розуміти усні та письмові
повідомлення. Без опанування такої навички комунікативної компетенції як
аудіювання і говоріння ускладнюється налагодження повноцінних
професійних та наукових міжнародних контактів.
Ефективність опанування іноземної мови як у процесі навчальної
діяльності у вищій школі, так і у практичному житті, значною мірою залежить
від психологічної готовності тих, хто навчається, засвоїти та застосувати
іншомовне мовлення, від уміння долати сформовані стереотипи і від адекватного уявлення про свої можливості. Студенти, які не вірять у свої здібності,
постійно очікують невдачі, мають підвищену тривожність, скутість, острах
помилок, імовірно, дійсно зазнають невдачі через те, що вони не відчувають
упевненості у своїх силах, не здатні подолати наявні психологічні бар’єри.
Розв’язання цієї проблеми потребує максимально повного
використання як наявних психологічних ресурсів тих, хто навчається, так і
оволодіння педагогами сучасними засобами та методами психологічного
впливу у процесі психолого-педагогічної взаємодії [1]. Зокрема постає
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завдання виявлення та подолання психологічних бар’єрів, які досить часто
виникають під час вивчення іноземних мов.
До вивчення проблеми психологічних бар’єрів неодноразово зверталися
як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники (Л.І. Божович, Л.Б. Філонов,
Т.С. Яценко, А.К. Маркова). Психологічні бар’єри, що перешкоджають
спілкуванню іноземною мовою, отримали назву “мовного бар’єра”. Мовний
бар’єр проявляється як індивідуальна, суб’єктивна неможливість використання
наявних знань. Це своєрідний психологічний бар’єр мовлення, що проявляє
себе в неможливості висловити свої думки, а також власну точку зору [1].
Структура психологічного бар’єра відображає зміст передбачення
успішності бажаної для індивіда діяльності. Його компоненти такі [2, c.63]:
переживання, пов’язані з мотивацією до досягнення мети; переживання,
пов’язані з раціональною та ірраціональною оцінкою умов та наслідків
досягнення мети; емоційні реакції на ситуацію досягнення мети; стан
вольових можливостей у ситуації досягнення мети.
Розрізняють емоційну, когнітивну та мотиваційну складові психологічного
бар’єра. Головну роль у його формуванні відіграє несприятливе передбачення
особистості за оцінки ситуації виконання запланованої діяльності. Психологічні
бар’єри перешкоджають успішному виконанню діяльності, оскільки
спричиняють негативні переживання, що блокують її (діяльності) виконання,
внаслідок чого з’являються стрес, фрустрація, конфлікт чи криза.
Способи подолання психологічних бар’єрів спрямовано як на зменшення
травмуючого впливу негативних чинників, так і на пошук нових, нестандартних підходів та ефективного виконання навчальної діяльності під час
вивчення іноземної мови. Найважливіший чинник, що визначає успішність
подолання психологічних бар’єрів, особливо на завершальному етапі їхнього
розвитку, – творча активність суб’єкта з осмислення свого статусу, способів
виконання діяльності. Основний напрямок активності суб’єкта по лінії
самовизначення стратегій подолання бар’єрів полягає в інтеграції,
внутрішньому узгодженні смислової сфери, усуненні в ній суперечностей, а
також перевірці можливості способів подолання, які формуються.
Подолання психологічних бар’єрів може бути двох видів: конструктивним і деструктивним (А.К. Маркова, М.О. Подимов, М.К. Татушіна та ін.) [3].
Конструктивне подолання передбачає серйозну перебудову свідомості
особистості, перехід особистості на більш високий рівень розвитку
(Л.І. Анциферова, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна). Це активне, творче
подолання психологічних бар’єрів, спрямоване на продовження або
відновлення перерваної виниклим психологічним бар’єром навчальної
діяльності. Варто підкреслити, що лише конструктивне подолання
психологічних бар’єрів веде за собою прогресивний розвиток особистості.
Деструктивний спосіб подолання може спричинити регрес особистості,
відмову від продовження навчання. Це нераціональне, пасивне, неадекватне
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реагування на психологічний бар’єр або відхід від нього і покладання
відповідальності за подолання труднощів на інших людей або обставини.
Вибір способу подолання психологічних бар’єрів у навчальній діяльності
значною мірою визначається здатністю студентів усвідомлювати ті зміни, які
відбуваються в їхній навчальній діяльності у процесі опанування іноземної
мови. Розвинена рефлексія надає студентам можливість шукати
конструктивні способи подолання кризи. Особистість, в якої така здатність
відсутня, застосовує нейтральні або деструктивні способи подолання
психологічних бар’єрів. На вибір способу подолання впливають зміни, що
відбуваються в самосвідомості студентів. Однією з важливих характеристик є
така якість особистості, яка має назву локусу контролю. Залежно від
локалізації контролю над значущими для людини подіями виокремлюють
внутрішні та зовнішні стратегії подолання психологічних бар’єрів.
Подолання психологічних бар’єрів під час вивчення іноземних мов є
важливою умовою для забезпечення їхнього успішного навчання у вищому
навчальному закладі і є складовою єдиного процесу психолого-педагогічної
взаємодії суб’єктів цього процесу, що передбачає проведення комплексу
заходів, спрямованих на їхнє виявлення та подолання.
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ПРО ЗВ’ЯЗОК КОГНІТИВНОЇ КОМПОНЕНТИ
ОСОБИСТОСТІ І ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
ЩО ФОРМУЄТЬСЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ
Важливою, відмінною рисою сучасного людського суспільства, як
суспільства постіндустріального, є зростаюча роль інформації. Інформація,
знання стають головним виробничим ресурсом суспільства.
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Зростання ролі інформаційного ресурсу суспільства нерозривно
пов’язано з комп’ютеризацією, розвитком мережі Інтернет. Сьогодні
комп’ютерна мережа Інтернет є тим визначальним фактором, який і
безпосередньо і опосередковано формує інформаційний простір цивілізованої
людини.
Таким чином вивчення когнітивної компоненти особистості, яка
відповідає за функціонування особистості в інформаційному просторі і
безпосередньо в інформаційному простору що формуються комп’ютерною
мережею Інтернет є важливим і актуальним.
Мета дослідження – на основі аналізу сучасного стану публікацій
визначити зв’язок когнітивної компоненти особистості з інформаційним
простором що формується комп’ютерною мережею Інтернет.
Особистість людини, контактуючи з інформаційним простором, отримує
інформацію і переробляє її в знання, обробляє, зберігає і використовує ці
знання за допомогою своєї когнітивної складової. Спосіб її функціонування
визначається когнітивним стилем, що визначає характер когнітивної взаємодії
особистості та інформаційного простору.
Когнітивну компоненту особистості досліджувала низка зарубіжних
(Г. Віткін [10], О. Войскунський [4] М. Холодна [7] та ін.) і українських
авторів (О. Бондарчук [3], Л. Карамушка [5], А. Москальова [6] та ін.).
Хотілося б звернути увагу на дослідження когнітивної компоненти
особистості в зв’язку з знаходженням її в інформаційному просторі, що
формуються комп’ютерною мережею Інтернет.
Ди Стефано Д. и Ле Февр Дж. розглядають психологічні аспекти
застосування гіпертекстових структур в комп’ютерній мережі Інтернет з
точки зору теорії когнітивного навантаження. Гіпертекст розуміємо як безліч
документів, пов’язаних між собою взаємними відсиланнями. Аналізуються
особливості засвоєння інформації що подається у вигляді гіпертексту в
порівнянні з традиційним способом на паперовому носії. Автори констатують,
що отримуючи інформацію за допомогою гіпертексту (з інформаційного поля
комп’ютерної мережі Інтернет) когнітивна компонента особистості відчуває
підвищені навантаження. Пов’язано це з тим, що в процесі засвоєння
необхідно паралельно приймати рішення різної когнітивної складності
(клікнути на посилання чи ні, запам’ятати його чи ні тощо). Сервіси ж й
підказки у вигляді «іконок», комп’ютерна графіка тощо, покликані полегшити
сприйняття інформації, насправді відволікають увагу, не дають повноцінно
зосередитися, формують фрагментарний образ, а в перспективі і
фрагментарне мислення. Для зниження когнітивної навантаження при читанні
гіпертекстів пропонується проходження спеціальної підготовки з збільшення
обсягу робочої пам’яті, розвитку інтелектуальних здібностей особистості [8].
С. Безчотнікова досліджує трансформації особистістю новин з
інформаційного простору Інтернет-медіа в когнітивно-семіотічному аспекті.
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На прикладі аналізу висвітлення українськими новинними порталами
конкретної події вона виділяє основні методи подачі інформації, як то:
емоціоналізація, ініціація когнітивного дисонансу, переконання; активізації
когнітивних структур, таких як: архетипи, стереотипи, фрейми [1].
Превалювання в інформаційному Інтернет-медіа просторі інформації
суб’єктивно оціночної, провокаційної форм може істотно коректувати
когнітивні моделі особистості, впливати на її подальші біхевіоральні прояви.
Н. Богачьова и О. Войскунський досліджуючи когнітивні стилі
особистості в геймер-співтоваристві, на підставі показників таких когнітивних
стилів особистості, як імпульсивність – рефлективність і полезалежність –
поленезалежність представників цієї спільноти, поділяють на оффлайнгеймерів (висока рефлективність і поленезалежність) і онлайн-геймерів
(висока схильність до ризику) [2]. Таким чином з інформаційного Інтернетігрового простору можна виділити дві частини, які мають різні алгоритми
взаємодії з когнітивною структурою особистості: оффлайн (дискретні,
крапкові контакти) і онлайн (інтегральний, безперервний контакт). Відповідно
ці інформаційні поля по різному впливають на когнітивну структуру
особистості .
У свою чергу Е. Тафт [9], на прикладі катастрофи шаттла Columbia в 2003
році, вказує на особливе значення форми взаємодії комп’ютерної системи і
людини. В даному випадку ця взаємодія здійснювалося за допомогою
презентаційної комп’ютерної програми Microsoft PowerPoint. Спосіб подачі
інформації, запропонований в даному випадку, на його думку, не відповідав
когнітивним можливостям особистості і не дозволив вірно оцінити
інформацію яка надходила, що і призвело до катастрофи.
Всі вищевказані автори відзначають, що в процесі контакту людини і
комп’ютерної мережі Інтернет між ними виникає складна система
взаємозв’язків, при якій когнітивна структура особистості зазнає змін.
Доброю новиною є те, що як когнітивні характеристики особистості можливо
розвивати і коригувати в бік поліпшення адаптаційних показників, так і
інформаційне поле Інтернет формується людьми, і при наявності доброї волі,
цілком можливо коригувати.
Отже виявлено: взаємодія когнітивної компоненти особистості і
інформаційного простору, що формуються комп’ютерною мережею Інтернет,
має важливі характерні особливості. З’ясовано, що при вивченні гіпертексту,
як основної форми подачі текстової інформації в мережі Інтернет, особистість
індивідуума відчуває підвищене когнітивне навантаження. Також з’ясовано,
що інформаційне поле комп’ютерної мережі Інтернет в частині медіа-ресурсу
несе в собі суттєву маніпуляційну складову, здатну змінювати когнітивні
моделі особистості. Визначено, що особистості, контактуючі з інформаційним
простором комп’ютерних ігор мережі Інтернет, за своїми когнітивними
характеристиками діляться на дві категорії – оффлайн і онлайн-геймери, що
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дає підставу поділити даний інформаційний простір на дві частини: оффлайн,
онлайн. При контакті особистості з інформаційним Інтернет-простором
когнітивна компонента визначає процес і спосіб контакту особистості з ним, а
інформаційний Інтернет-простір суттєво впливає на когнітивну компоненту
особистості, здатен коригувати її. У подальшому планується організувати
емпіричне дослідження когнітивного стилю особистості студентів, як
найбільш активних користувачів мережі Інтернет.
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викладач педіатрії Чернівецького медичного коледжу БДМУ,
Українець Л.П.,
викладач основ психології та міжособового спілкування
Чернівецького медичного коледжу БДМУ,
Україна, м. Чернівці
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ РОБОТИ У ПЕДІАТРИЧНІЙ
ПРАКТИЦІ
Робота медичного працівника пов’язана з відповідальністю за життя та
здоровʼя дитини. На заняттях з основ загальної та медичної психології,
педіатрії викладачі постійно акцентують увагу на основних моментах
успішної діяльності медичного працівника. А саме: любов до своєї професії,
висока професійна підготовка, чуйне і уважне ставлення до здорової та хворої
дитини, а також до її батьків та родичів, скромність, терпіння,
доброзичливість, чесність, дисциплінованість, бездоганне виконання своїх
функціональних обов’язків. Разом з тим вказуємо на неприпустимі якості
медичного працівника: байдужість, самовпевненість, недбалість, зухвалість.
Разом зі студентами аналізуємо основні помилки, які допускають медичні
працівники при спілкуванні з дітьми та їх батьками: квапливість, байдужість,
відсутність уваги до прохань матері, стереотипний підхід до матері і дитини,
безконтрольність висловлювань та почуттів, таких як: подив, страх, співчуття,
бурхлива радість, хибний оптимізм.
Взаємовідносини з дитиною складаються на основі тактильного, зорового
та слухового контакту. З маленькими пацієнтами розмовляти слід спокійно,
при огляді руки повинні бути теплі та чисті. Саме тому ми завжди
наголошуємо: якщо у медичного працівника формується «стан імунітету» до
дітей і байдужість, він не повинен працювати з дітьми взагалі.
У наданні лікувально – профілактичної допомоги дітям України беруть
участь медичні заклади різних рівнів. Повноцінне забезпечення дітей
медичною допомогою та якісне виконання профілактичних заходів залежить в
тому числі і від знань особливостей роботи та спілкування з дітьми різних
вікових категорій та профілю медичного закладу. Ці аспекти ми вивчаємо на
практичних заняттях відповідно до тем робочих програм.
Так опрацьовуючи теми з неонатології, звертаємо увагу на психологічний
стан матері. В пологовому будинку жінка знаходиться в незвичайній складній
ситуації, навіть стресовій. Спілкуватись медичному працівникові з жінкоюматір’ю, яка пережила емоційне напруження пологів, народження дитини
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нелегко. Від нього вимагається терпіння і розуміння психологічних
особливостей стану породіллі. Специфічність роботи в неонатології полягає в
тому, що медичний працівник має сприяти розвиткові любові, почуттю
відповідальності за виховання здорової дитини не тільки у матері, а і у батька
та всіх членів сім’ї. Дуже часто жінки психологічно не готові до материнства,
а іноді психологічна близькість між матір’ю і дитиною недостатня.
Обов’язковою та надзвичайно важливою частиною роботи медичного
працівника у дитячому відділенні пологового будинку є спілкування з
матір’ю, яке повинно бути чітким, доступним, доброзичливим. Особливість
спілкування залежить від матері. Так, першопороділлі, як правило, дуже
цікавляться порадами та бесідами, але мають певні труднощі у набутті
практичного досвіду. Крім того їм необхідно подолати психологічний бар’єр
по відношенню до дитини - невпевненість у собі, страх перед дитиною. Роль
медика у адаптації матері до дитини повинна сприяти психологічній
близькості між ними. Повторнонароджуючі, навпаки, швидше засвоюють
навички по догляду за дитиною, але нерідко переоцінюють свій досвід,
допускають помилки, тому медичний працівник не повинен сподіватись на
попередній досвід материнства, а приділяти їм належну увагу, зацікавити їх
своїми порадами, які повинні носити доказовий характер і таким чином
коригувати вже набуті навички. Особливої уваги вимагають «літні матері», які
знаходяться в стані постійної тривоги та страху за свою дитину. «Матерів –
підлітків» охоплює хвилювання в основному за свою долю. Матері, які мають
намір відмовитися від своєї дитини, тримаються «войовничо», ніби
заздалегідь заперечуючи можливість переконати їх. В цих випадках медичний
працівник повинен забезпечити матір постійною увагою, але при цьому вона
не повинна бути надто нав’язливою.
Особливої уваги потребують батьки, у яких народжуються недоношені
діти, а також діти з вадами розвитку. Зовнішня відмінність народженої дитини
від інших дітей, нездатність виносити і народити здорову дитину можуть бути
причиною емоційного кризу та розвитку депресії у матері. Батьківська
тривога за майбутнє дитини може перейти в роздратування, направлене проти
дитини і навіть в ненависть, тому таким батькам особливо потрібна постійна
психологічна підтримка. Медичний працівник зобов’язаний допомогти
батькам полюбити дитину такою, якою вона є, послабити почуття
пригніченості і страху за майбутнє дитини. Першим кроком в цьому є
змирення з фактом народження неповноцінної дитини, яка потребує
інтенсивного догляду. Важливо встановити активні відносини з нею, що в
подальшому викличе взаємну прихильність, дитина відчує себе у безпеці,
потрібною батькам.
На практичних заняттях, які проводяться в дитячій поліклініці, вивчаємо
медико-психологічні особливості роботи медпрацівника в цьому закладі.
Звертаємо увагу на те, що атмосфера не повинна викликати у дітей почуття
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страху. Чистота, затишок, яскраві іграшки, казкові персонажі на стінах
викликають у дітей позитивні емоції, а привітність медперсоналу – довіру.
Батьки повинні бачити, що вся увага приділена саме дитині, а сторонні
розмови викликають у батьків почуття недовіри. В першу чергу слід
встановити контакт з маленьким пацієнтом. Як тільки батьки відмітять що
дитина не чинить опір огляду, вони теж починають відноситись до медичного
персоналу з довірою. Нерідко медичним працівникам доводиться працювати з
невихованими дітьми, які категорично відмовляються виконувати різні
прохання і звикли досягати свого криком, істеричними реакціями. При
спілкуванні з ними необхідно зберігати зовнішній спокій і вміти твердо
відхилити необґрунтовані «домагання», без підвищення голосу і погроз,
переключити увагу дитини на щось інше. Спокійний тон – шлях до довіри, а
збуджений, роздратований – порушує взаємний контакт. Відсутністю такту,
грубістю можна зашкодити, навіть блискуче виконуючи всі медичні
призначення. В процедурному кабінеті неприпустимо приготування
інструментарію в присутності дитини. Вона не повинна бачити шприци,
голки, забруднені кров’ю вату та марлю. Виконуючи болючі маніпуляції та
процедури, медичний працівник повинен відволікати увагу дитини розмовою,
іграшкою. Зміна одних емоцій іншими в більшості випадків дає позитивний
ефект, а також створення сприятливого психологічного клімату, для якого
необхідне терпіння, душевне тепло до дітей, уважне відношення до них.
Розʼяснюємо, що з дітками старше 6 років необхідно спілкуватися в такій
формі, щоб вони свідомо відносились до проведення медичних процедур.
Деякі діти краще ведуть себе, коли медичний працівник проявляє доброту та
прихильність, а не суворість та вимогливість. Іноді певну допомогу може
надати і мати дитини, якій необхідно пояснити – що треба робити і як себе
вести.
На практичні заняття ми запрошуємо акушерок, медичних сестер
відділень, випускників коледжу, які діляться зі студентами своїм досвідом
спілкування з дітьми та їх родичами, приводять чимало прикладів з практики.
Вивчаємо медико-психологічні проблеми в роботі медичного працівника
дитячого відділення лікарні. Багато труднощів виникає при госпіталізації
дитини, особливо без матері. Діти важко переживають розлуку з батьками,
нелегко адаптуються до нового оточення. Сила почуттів залежить від віку,
розвитку дитини, її відношення до матері.
Процес адаптації проходить такі стадії:
– паніка, протест, занепокоєння
– відчай, депресія, апатія
– покірність, дитина заспокоюється і стає контактною.
Тривалість кожної стадії індивідуальна. У важких випадках наслідки
можуть проявлятьсь і після виписки дитини у вигляді неврозів та порушень
поведінки. Психологічні порушення можна звести до мінімуму, а психогенні
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фактори виключити за допомогою профілактичних заходів, вони полегшують
процес адаптації до лікарняного режиму. Атмосфера доброзичливості,
активної співпраці з пацієнтом і його батьками – основа психологічної дії на
дитину. В жодному разі не можна залишати дитину в лікарні, використовуючи
обман, насильство, хитрощі. Варто пам’ятати, що будь-яке діагностичне і
лікувальне втручання завдасть більшої психологічної травми, якщо воно буде
проведено раптово, без підготовки, грубими прийомами.
Матері легко помічають як ознаки щирого та душевного відношення до
дитини, так і майже непомітні симптоми байдужості, тому певні недоліки
медпрацівників сприймаються боляче, іноді в гіперболізованому вигляді.
Для цього необхідно використовувати прості прийоми психотерапії:
– пояснити зміст і значення процедури або маніпуляції, яка буде
проводитись
– дотримуватись принципу «словесної асептики» – не травмувати психіку
дитини або її батьків необережною фразою або словом.
На практичних заняттях, під час виробничої та державної практик
постійно вчимо студентів спілкуватися з дітьми та їх родичами.
Під контролем викладача вони виправляють помилки, допущені при роботі з
дітьми, акцентуючи увагу, як слід себе вести в тій чи іншій ситуації,
розробляють індивідуальні плани підходу до кожної дитини. Особлива увага
приділяється важкохворим дітям, та пацієнтам з особливими потребами.
Таким чином, нашою метою є навчання студентів не тільки теоретичним
і практичним навичкам, але і компетентному спілкуванню з дітьми та їх
родичами, що в комплексі забезпечує високу професійну підготовку
майбутніх медичних працівників.

Дунда В.В.,
студент гр. ПЦБ-16-1,
Марченко В.О.,
к.і.н., доцент кафедри філософії та політології
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,
Україна, м. Дніпро
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Будуючи наділеною від народження певними біологічними якостями,
людина стає особистістю по мірі засвоєння соціального досвіду у своїх його
проявах. Поняття «особистість» є соціальним. На думку Абушенко В.Л.
особистість – це «відображення соціальної природи людини, розгляд її як
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індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя» [1]. Божович Л.І.
наголошує на тому, що «особистість – це суспільна людина, якій притаманні
погляди на життя, переконання, а значить розвинутий світогляд, яка активно
реалізує своє здібності» [2]. Крайнікова Є.В. зазначає, що особистість – це
соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається
залученістю людини до конкретних суспільних, культурних та історичних
відносин [7].
Особистість характеризують такі ознаки:
– розумність (визначає рівень інтелектуального розвитку);
– відповідальність (рівень розвитку почуття відповідальності, вміння
керувати своєю поведінкою, аналізувати свої вчинки і відповідати за них);
– свобода (здатність до автономної діяльності, прийняття самостійних
рішень);
– особиста гідність (визначається рівнем виховання, самооцінки);
– індивідуальність (несхожість на інших) [6, с.32].
Формування особистості – це процес соціального розвитку молодої
людини, становлення її як суб’єкта діяльності, члена суспільства,
громадянина[3]. Відбувається цей процес шляхом засвоєння гуманітарних
дисциплін, виховного впливу сім’ї, школи, суспільства, взаємодії з
мистецтвом, завдяки здатності людини пристосовуватися до оточення,
участі у громадському житті [7].
Формування особистості є дуже складним процесом, який розвивається
ще від народження і закінчується глибокою старістю. Новонароджена
дитина ще не є особистістю. Особистість виявляється і формується в процесі
свідомої діяльності й спілкування, поєднує в собі риси загальнолюдського,
суспільно значущого та індивідуального, неповторного [5].
На процес формування особистості прямий вплив зумовлює генетично
успадкований матеріал. Це є одним з найперших чинників розвитку
індивідуума. На початку таких досліджень вважалося, що моральні якості та
психіка не успадковуються, а набуваються в процесі взаємодії організму з
навколишнім середовищем. Вважалося, що людина народжується ні злою, ні
доброю, ні жорстокою; в генетичних програмах не закладена інформація про
соціальну поведінку. Але, протягом тривалого часу наука вдосконалювалася
і думки змінювалися. Такі видатні вчені, як М. Монтессорі, К. Лоренц,
Е. Фромм, стверджують, що мораль людини біологічно обумовлена. Від
покоління до покоління передаються моральні якості, поведінка, звички і
навіть вчинки [4].
Виховання є одним з найважливіших факторів, який впливає на
розвиток особистості, закладає основи формування і становлення індивіда.
Воно виконує такі функції: організовує діяльність, в якій розвивається і
формується особистість, підбирає зміст навчання, який сприяє розвитку й
формуванню особистості, усуває впливи, які можуть негативно позначитися
95

на розвитку і формуванню особистості, ізолює особистість від
несприятливих для її розвитку та формування умов [8]. Кожна людина
успадковує певні задатки і їх розвиток відбувається саме в процесі
виховання. Цікавим є той факт, що при правильному вихованні навіть слабо
виражені задатки можуть перетворитися на талант. І навпаки, хаотичне,
певною мірою неякісне виховання, чи взагалі його відсутність здатні
зупинити розвиток цих задатків [9].
Окрім виховання, вагомим етапом розвитку особистості є середовище.
Середовище – це дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини. На
формування особистості впливає географічне, національне, шкільне,
сімейне, соціальне середовище. К.А. Гельвецій вважав, що всі люди від
народження мають однаковий потенціал для розумового і морального
розвитку, а відмінності в психічних особливостях пояснюються виключно
впливом середовища і вихованням. Індивідуум розглядається як пасивний
об'єкт впливу обставин. І в залежності від розвитку, еволюції середовища
пропорційно можна пророкувати швидкість і напрями формування
особистості [4].
Важливим етапом у формуванні особистості є суперечності. Вони
виникають у будь-якій сфері життєдіяльності. Без них неможливо існувати,
хоче того людина, чи ні. У житті підростаючої особистості, яка розробляє
перспективні цілі, плани, проекти, виникають суперечності, розходження
між бажаним майбутнім і теперішнім, між тим, чого прагне особистість, і
тим, що в неї є. Ці розходження спонукають людину до дій у тривалому
часі, що поєднує її минуле, теперішнє і майбутнє. Це також є формуванням
особистості [10, с.4-5].
Окрім суперечностей, варто брати до уваги також самореалізацію.
Активність особистості в трудовій діяльності сприяє її інтелектуальному
розвитку, готує до майбутнього професійного самовизначення. Всі види та
ознаки розвитку особистості проявляються саме в трудовій діяльності. Під
поняттям «діяльність» розуміють усю різноманітність занять людини, все те,
що вона виконує. Основними видами діяльності дітей і підлітків є гра,
навчання, праця. Особливим видом діяльності є спілкування [10, с.191].
Спілкування є також важливим фактором, який впливає на формування
особистості. Спілкування є формою активності особистості, що виявляється
у встановленні і розвитку контактів між людьми, у формуванні
міжособистісних відносин. При постійній відсутності спілкування розвиток
особистості майже неможливий [4].
Отже, формування особистості – це основна частина для розвитку і
становлення найголовніших якостей людини. Цей процес бере свій початок
від народження і продовжується впродовж усього життя. На формування
особистості впливає досить велика кількість факторів, серед яких виховання,
соціум, спадковість, біологічно-генетичні задатки, самореалізація .
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ЗВ’ЯЗОК СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
З ЦІННІСНИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ СТУДЕНТІВ
Економічна та політична кризи в Україні мобілізують системність,
цілісність людини в плані її індивідуальної свідомості та активності. Вивчення
ціннісних орієнтацій особистості дозволяє розробити ідеальні іманентні
способи регуляції діяльності особистості.
Проблема вивчення ціннісних орієнтацій є визначальною в психології. Її
вивчення в період навчання у вищому навчальному закладі є актуальною,
оскільки ціннісні орієнтації впливають на продуктивність діяльності, на
розвиток особистості. Вивчення ціннісних орієнтацій дає можливість виявити
внутрішні резерви особистості для її розвитку.
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Дослідження ціннісних орієнтацій особистості, як ключового компоненту
в структурі особистості дає можливість більш глибокого її пізнання.
Всі визначення ціннісних орієнтацій можна віднести до двох напрямків.
Перше розглядає ціннісні орієнтації зі структурних позицій, як сукупність
факторів або мотивів. З точки зору В.Г. Алексєєвої, ціннісні орієнтації
являють собою передбачуваний індивідуальний вільний вибір форми
включення суспільних цінностей в механізм діяльності та поведінки
особистості. За її словами, система ціннісних орієнтації ‒ це «основний канал
засвоєння духовної культури суспільства, перетворення культурних цінностей
в стимули і мотиви практичної поведінки людей» [1, с.63].
Таким чином, ціннісні орієнтації обумовлені потребами та цілями
особистості, рівнем домагань і ідеалами, умовами діяльності (як
об'єктивними, зовнішніми, так і суб'єктивними, внутрішніми – знаннями,
вміннями, здібностями, характером) і світоглядом, переконаннями, й
спрямованістю особистості тощо. З урахуванням цих факторів відбувається
прийняття рішення, формування намірів.
Другий напрямок розглядає ціннісні орієнтації не як статичне, а як
динамічне утворення, як процес, механізм.
Б.С. Братусь визначає особистісні цінності як «усвідомлені й прийняті
людиною загальні смисли її життя» [2, с.89]. Система ціннісних орієнтації є
важливим регулятором активності людини, оскільки вона дозволяє
співвідносити індивідуальні потреби і мотиви з усвідомленими і прийнятими
особистістю цінностями і нормами соціуму.
Теоретико-методологічною основою дослідження виступають загальнотеоретичні положення наукової психології про сутність особистості,
закономірності її становлення та розвитку (Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович,
Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, В.С. Мерлін, С.Л. Рубінштейн),
положення системного підходу (Б.Ф. Ломов, О.М. Волков, В.Д. Шадриков),
дослідження поняття «успіху» особистості (Т. Веблен, А. Маслоу,
О.Ю. Согомонов, В.В. Гольберт та ін.), вивчення ціннісних орієнтацій
особистості (Т.О. Гордєєва, Х. Хекхаузен та ін.).
У дослідженні використовувалися наступні методики: методика вивчення
ціннісних орієнтацій (М. Рокича); методика вивчення спрямованості
особистості та мотивації особистості. Дослідження проводилося із студентами
1 курсу факультету психології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Для обробки результатів використані стандартні методи обробки
емпіричних даних (програма SPSS), а саме: метод кореляційного аналізу.
Ґрунтуючись на результати дослідження визначився зв’язок
спрямованості студентів на взаємодію «НВД» (r=0,351; ≤ 0,005) з цінностями:
«Високе матеріальне положення», «Досягнення» (r=0,392; ≤ 0,005) та сферою
«Суспільне життя» (r=0,38; ≤ 0,005). Це означає, що чим більшим є прагнення
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за будь-яких умов підтримувати відносини з людьми тим вищим є прагнення
до матеріального добробуту. Такі студенти впевнені в тому, що матеріальний
достаток є головною умовою життєвого благополуччя і пов’язують його
досягнення з діяльністю в певній команді, колективі. Вони не прагнуть
незалежності, а більше покладаються на пропозиції інших.
Кореляція вказує на зв’язок прагнення студентів до досягнення
конкретних та помітних результатів із колективістською спрямованістю. Такі
студенти визначаються потребою в спілкуванні, прагненням підтримувати
гарні відносини з товаришами по роботі. Така людина проявляє інтерес до
спільної діяльності. Такі люди, як правило, ретельно планують своє життя,
визначаючи конкретні цілі, намагаються їх досягти.
Зв’язок спрямованості студентів «на інших» з цінністю життєвих сфер
вказує на високу значимість для людини проблем суспільного життя. Такі
люди швидко залучаються в суспільно-політичне життя, вважаючи, що
головне для людини ‒ це його суспільно-політичні переконання.
Спрямованість на задачу, справу має зв’язок з духовним задоволенням
(r=0,428; ≤ 0,005). Це означає, що чим вищим є зацікавленість у вирішенні
ділових проблем ‒ тим більшим є прагнення людини до отримання
морального задоволення в усіх сферах свого життя. Такі люди вважають, що
головне ‒ це займатися тим, що цікаво та приносить внутрішнє задоволення.
Вони отримують задоволення від виконання роботи, орієнтуються на ділову
співпрацю. Такі студенти здатні відстоювати в інтересах справи власну думку,
яка є корисною для досягнення спільної мети.
Ґрунтуючись на результати дослідження зв’язку спрямованості
особистості з ціннісними орієнтаціями студентів слід зробити висновки:
спрямованість студентів на взаємодію має зв’язок з цінностями: «Високе
матеріальне положення» й «Досягнення»; спрямованість «на задачу, справу»
має зв’язок з духовним задоволенням. Спрямованість «на себе» не отримала
зв’язку з ціннісними орієнтаціями.
Література
1. Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и
развития личности /В.Г. Алексеева //Психол. журн. ‒ 1984. ‒ Т. 5. ‒ № 5. ‒ С. 63-70.
2. Братусь Б.С. Аномалии личности /Б.С. Братусь ‒ М.: Мысль, 1988 ‒ 304 с.
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ВПЛИВ ФЕНОМЕНУ САМОДЕПРИВАЦІЇ НА ПРОЦЕС
ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИРІТ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
В сучасному суспільстві, що характеризується радикальними перетвореннями, поряд із позитивними змінами, відмічені й негативні тенденції, що
стосуються і підростаючого покоління. Соціально-психологічні дослідження
свідчать про те, що життєдіяльність людини значною мірою, визначається
гендерною ідентичністю. Гендерну ідентичність, тобто власні почуття та
свідома поведінка особи коригуються залежно від того, хто це – жінка або
чоловік, дівчина чи хлопець, та від вивчення й засвоєння гендерної ролі,
поведінки. По-перше, соціум, в якому з’являється дитина, вже гендерно
організований або структурований. Починаючи від імені, а згодом через
іграшки, одяг, у родинному колі й поза його межами, відбувається процес
гендерної соціалізації.
Пiдлiтковий перiод є важливим етапом у життi людини, в процесi якого
відбувається особистiсне та життєве самовизначення. Це перiод становлення
oсобистiсної ідентичності та її важливої гендерної складової, формування якoї
розглядається як прoцес сoцiальний. Особливу увагу на наш погляд варто
зосередити на найменш соціально захищеній категорії – сиротам, що
виховуються переважно в державних закладах інтернатного типу, і
знаходяться в депривованих умовах розвитку та становлення особистості.
Перш за все варто наголосити, що стан психічної, емоційної та соціальної
депривації виникає в результаті незадоволення життєво важливих потреб
дитини, підлітка-сироти. В деприваційних умовах життєдіяльності
підвищується ризик психологічних та психічних розладів та соматичних
захворювань. Як результат, значна кількість депривованих підлітків
набувають статусу "соціально дезадаптованих" в сучасному суспільстві.
Такий статус виражається в невизначеності життєвих позицій, нестійкості або
спотвореності гендерних образів та поведінкових стереотипів, схильності до
негативних впливів соціального оточення, проблемам в сімейно-побутовій, а в
подальшому й професійній сфері [2,3]. Деприваційна ситуація обмежує
підлітків в можливостях бути активною та вільною особистістю в досягненні
життєвої мети, або ж зовсім позбавляє її. Таким чином формується тенденція
до самодепривації [3, с.8].
Феномен самодепривації розглядали: Є.І. Головаха, Т.С. Яценко, д.Болен,
А.О. Баканов та ін. У працях науковців це поняття має різні синонімічні
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поняття: "психологічна травма" (З.Фройд, І.Ялом та ін.); потяг до смерті та
саморуйнування (М.Кляйн, Г.Мюррей, Т.С.Яценко, К.Хорні та ін.); "соціальна
смерть" (А.В. Дахіп, Дж.Морено та ін.); "Соціальне відчуження" (О.О. Кронік,
Є.І. Головаха, А.О. Баканов та ін.). Компонентами самодепривації за їх
визаченнями стають: пасивність, неадаптивність, регресивний відход від
реальності, який не приймається особистістю критично, що розкриває
парадоксальність явища самодепривації, суть якого полягає в прояві
недоцільної, неадаптивної поведінки, у прагненні людини «до життя проти
життя».
Початок підліткового віку позначений появою низки специфічних рис,
найважливішими з яких є прагнення до спілкування з однолітками і бажання
утвердити свою самостійність, незалежність, особистісну автономію. У цей
період на основі перших спроб самоаналізу, зіставлення себе з іншими
формується складна система самооцінки – Я-концепція. Дитина вчиться
бачити себе «очима інших», порівнює себе з дорослими й однолітками, обирає
образ для ідентифкації. На основі цієї здатності в неї виробляються власні
критерії самооцінки, орієнтації на оцінку з боку інших людей замінюється на
самооцінку, відбувається процес гендерної ідентифікації. В механізмі
формування гендерної ідентифікації важливим фактором є зіткнення
позитивних та негативних образів чоловічого та жіночого, протилежних
еталонів сімейних відносин сприяє ще більшому спотворенню уявлень про
фемінність та маскулінність, і як наслідок-породжує конфліктну, не
життєздатну систему вимог до сім'ї. У цьому випадку ризик становить
бажання підтвердити власне ідеалізоване Я, що підкріплюється системою
психологічних захистів. Для підлітка важлива позитивна оцінка значимими
дорослими та друзями його особистісних якостей і результатів діяльності,
паралельно цьому розвивається схильність до самокритики (І. Кон,
Н. Максимова, Е. Еріксон, С. Максименко, В. Семиченко, В. Татенко).
Дитина, яка виросла в умовах емоційної, сенсорної та соціальної депривації,
не має стабільності внутрішнього позитивного підкріплення Я. За таких умов
формується тенденція до самозаперечення, нелюбові до себе, до своєї статі,
ненависті до навколишніх [1,3].
Підлітку важко впоратися з почуттями самотності й власної
меншовартості. Щоб хоч частково полегшити свої страждання, депривована
особистість використовує інших з метою підвищення самооцінки, прагне
їхнім ставленням заповнити внутрішню порожнечу. Формується так звана
«фіктивна ідентичність», яка свідчить про «хибне існування» індивіда з самим
собою і оточуючими. Дана форма самодепривації показує схильність психіки
до відходу від реальності, «підпорядкуванні» ілюзіям, що продукується
психологічними захистами та вказує на залежність від «принципу
задоволення». Фіктивна ідентичність створює значні перешкоди для
самоактуалізації
особистості
(А. Адлер,
Й. Лангмейер,
А. Маслоу,
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З. Матейчек, А. Фройд). Прояв самодепривації у юнацькому та дорослому віці
розглядається в аспекті екзистенційних переживань людини. Екзистенція
розглядається як постійний вибір людиною своїх можливостей, свого
майбутнього, визначення людиною себе в світі (М. Бердяєв, Ф. Василюк,
А. Введенський, Д.Леонтьев, Р. Мей, В. Розанов, Ж.-П. Сартр, В. Слободчіков,
В. Франкл).
Сутність самодепривації полягає у неусвідомлюваній відмови від
значущих потреб, розвитку неадекватної самооцінки, комплексу
неповноцінності, формуванні негативних стратегій виживання, що взагалі
створює платформу парадоксальної адаптації, яка забезпечує блокування
самоактуалізації, або самоактуалізації з негативною ознакою. Самодепривація
може діяти як захисний механізм консервації травмуючих переживань,
створюючи умови інкубації, дистанціювання від проблеми.
На нашу думку, самодепривація дане явище виникає щоразу при
неузгодженості цілей адаптивної поведінки з результатами функціонування
доцільної системи. Таке явище найбільш характерне при зміні сталих умов
життєдіяльності та відсутності звичної референтної групи, зміни соціального
поля в момент відриву підлітка від сім'ї, та зміні правил та умов життя.
Проблема самодепривації може розгдядатись як форма агресії, яка
зорієнтована на самого себе: самопокарання, знедолення, обмеження
можливостей задоволення власних потреб, їх підміна, або блокування [3,c.49].
В розкриті та вирішенні поставлених проблемі є практична доцільність
дослідження даного феномену. Перспективу подальшого дослідження ми
вбачаємо у детальному визначенні специфіки деприваційного та
самодеприваційного впливу на процес гендерної ідентифікації підлітків,
у пошуці «компенсуючих» та "адаптуючих" психологічних механізмів та
стимулів з метою ефективної соціально-психологічної адаптації сиріт в
сучасному соціально-обумовленому середовищі.
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ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН МОЗГ ЧЕЛОВЕКА?
Мозг человека – самый сложный биологический механизм, созданный
природой. Он имеет огромный потенциал, который наверное никогда не будет
раскрыт в полной мере. Загадочная жизнь серого вещества – это огромное
белое пятно на карте человеческих знаний. Как устроен мозг, как он работает –
ни один житель Земли не сможет дать полный и ясный ответ на эти вопросы [3].
Человеческий мозг состоит из 25 млрд. нейронов. Именно эти клетки
представляют собой серое вещество. Мозг покрыт оболочками: твердой,
мягкой, паутинной [7].
Клетки мозга – это нейроны, клетки которые способны с помощью
электрических и химических сигналов передавать, обрабатывать и хранить
информацию [9]. Когда человек воспринимает что-либо, активизируются и
связываются друг с другом пучки нейронов. Запоминание зависит от схемы
активации нейронов: такая схема позволяет нам, к примеру, не задумываясь,
включать свет в знакомой комнате. Осознанные восприятия, как и
нерефлексивные механизмы поведения, записываются в виде определённого
нейрохимического кода, локализуются в разных участках головного мозга, и
это относятся к более древним и глубоким слоям психики. Лишь некоторым
нейронным схемам соответствуют мысленные репрезентации или
внутренние образы, которые можно увидеть «перед глазами» и хорошенько
обдумать [2].
Мозг каждого из нас уникален. Он постоянно изменяется и тонко
чувствует окружающую среду, естественно каждая часть его работает не
индивидуально, а связано с остальными функции не закреплены за ними
жестко, и порой один участок может взять на себя работу другого, либо, в
результате сбоя генетической программы или изменения окружающей среды,
может вообще не сработать.[4, с.7]. Вот к примеру затылочная доля,
обрабатывает зрительную информацию, теменная занимается функциями,
связанными с движением, ориентацией, расчетами и определенными
формами узнавания. Височная занимается звуком, восприятием речи.
Лобная доля ведает самыми сложными из функций мозга: мышлением,
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формированием понятий и планированием. Кроме того, лобные доли
играют важную роль в сознательном переживании эмоций [4, с.11].
В этой загадочной и пока мало известной нам части тела, находится
уникальная система – так называемая лимбичесакая: её работа совершается
бессознательно, но оказывает сильнейшее воздействие на наше ощущение [5].
В лимбической системе рождаются эмоции, а также большинство из
многочисленных потребностей и побуждений, которые заставляют нас вести
себя тем или иным образом, помогая нам, по крайней мере обычно, увеличить
свои шансы на выживание. Но у модулей лимбической системы есть немало
других функций. Например, таламус представляет собой нечто вроде
ретрансляционной станции, распределяющей поступающую в нее
информацию по соответствующим частям мозга для дальнейшей обработки.
Под ним располагается гипоталамус, который вместе с гипофизом постоянно
поправляют настройки нашего организма, поддерживая его в состоянии
наилучшей приспособленности к окружающей среде. Гиппокамп – необходим
для формирования долговременной памяти. В расположенной перед ним
миндалине возникает и поддерживается чувство страха [6].
Ствол головного мозга – это самая древняя часть мозга, возникшая более
полумиллиарда лет назад и довольно похожая на весь головной мозг
современных рептилий. Ствол образован нервами, идущими от тела через
позвоночник и передающими информацию о разных частях организма в
головной мозг. Скопления клеток в стволе определяют общий уровень
настороженности организма и регулируют вегетативные процессы: дыхание,
сердцебиение, давление крови и так далее [8].
Чтобы мозг работал хорошо, нужно ухаживать за ним, заботясь о
правильном питании и мозговом тренинге. Многие журналы и видеофайлы
действуют на наш мозг точно так же, как чипсы на желудок: пустым калориям
соответствуют пустые картинки и предложения на бумаге. Это товары
массового спроса. Нужно понять, в чем нуждается наш интеллект: в питании,
которое состоит не столько из калорий (фактов), сколько из хорошей еды
(историй). Хорошая история захватывает, посвящает, заставляет
поразмышлять. Она рассказывает нам не столько о фактах и датах, сколько
вообще поясняет картину. Здесь факты распределены в понятном контексте и
делают суть дела прозрачной. Это касается и дат [1, с.16-18].
Таким образом, человеческий мозг сложный биологический механизм,
имеющий огромный потенциал и сложную структуру. От его работы зависит
качество нашей жизни. Мозг постоянно изменяется и тонко чувствует
окружающую среду благодаря системе восприятия. Это помогает
приспосабливатся нам к определённым условиям жизни, также эта
способность определяется и лимбической системой. Чтобы мозг работал
хорошо, нужно ухаживать за ним, заботясь о правильном питании мозговом
тренинге.
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РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Складність та непередбачуваність завдань, які виконує офіцер Збройних
сил України, вимагають від нього гармонійного поєднання його психофізіологічних, психологічних і соціально-психологічних якостей, які визначають
його психологічну культуру. Особливого значення набуває його професійна
компетентність, професійне навчання, відданість Присязі та патріотизм.
Актуальність розробки питання розвитку психологічної культури
майбутніх офіцерів зумовлена недостатньою увагою викладачів військових
закладів вищої освіти до зазначеної проблеми. Це надало можливість виявити
низку суперечностей між: вимогами держави щодо рівня психологічної
культури офіцерів Збройних сил України та її реальним станом; потрібним
рівнем психологічної культури майбутніх офіцерів і недостатньою
розробленістю заходів щодо підвищення її рівня в процесі їх навчання у
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військових закладах вищої освіти; наявною традиційною технологією
навчання та нагальною потребою сьогодення у застосуванні інноваційних
технологій у фаховій підготовці майбутніх офіцерів.
Відповідно до предмету нашого дослідження вважаємо за доцільне
тлумачити психологічну культуру майбутнього офіцера як психологічну
освіченість, професійну соціалізацію, як те, що пов’язане із задоволенням
психічних або психологічних потреб людини. Тобто ми розглядаємо
психологічну культуру майбутнього офіцера як психічне утворення, що має в
своїй основі такий набір психологічних знань та умінь, який надасть йому
можливість ефективно вирішувати професійні завдання. Ми акцентуємо увагу
саме на розвитку психологічної культури, оскільки вважаємо, що молода
людина вступає до військового закладу вищої освіти, уже маючи певний
рівень її сформованості.
На нашу думку, формування психологічної культури людини розпочинається
ще в дитинстві батьками, а потім – педагогами, за умови, що ці значущі для
особистості люди самі мають достатньо високий рівень психологічної
культури. Необхідно навчати дитину розуміти себе та іншу людину, правильно
спілкуватись, розвивати навички здійснювати спільну діяльність тощо.
У підлітковому віці на подальший розвиток психологічної культури, як і
на будь-які психологічні аспекти життя підлітка, великий вплив має колектив
ровесників і часто цей вплив не є позитивним. Тому великого значення
набуває проблема розвитку психологічної культури у молодої людини під час
її навчання у закладі вищої освіти. Від того, наскільки високим буде рівень
цієї культури, залежить те, наскільки успішною буде її професійна діяльність.
На підтвердження цього наведемо висновок, який зробила зі свого
дослідження І. Томаржевська: несформованість психологічної культури
фахівця є однією з причин професійної деформації [1, с.228].
Психологічна культура, передусім, впорядковує мислення та ділове
мовлення, що дає особистості змогу зрозуміти своє місце в суспільстві та
серед колег, де можливі зверхність, формальне ставлення до справи. Крім
цього, психологічна культура активізує свідомість, розвиває почуття,
забезпечує розумну (обґрунтовану, виважену) дію волі людини. Вона сприяє
піднесенню настрою, створенню позитивної імпульсивності і загалом
підвищує ефективність виконання службових обов’язків [2, с.170].
Узагальнюючи погляди українських і російських вчених на сутність
психологічної культури (Н. Чепелєва, М. Савчин, В. Рибалко, О. Бодальов,
Я. Чапрак, Л. Колмогорова, Н. Кузьміна, Т. Кулікова та ін.), Л. Кондратенко та
Л. Манилова роблять висновок, що її можна визначити як інтегральне поєднання
психологічної компетентності, ціннісно-смислового компонента (ставлення до
людей, світу, власної діяльності), когнітивної складової (розвиток пізнавальних
процесів) і рефлексії [3, с.12]. Вони вважають, і ми з ними погоджуємось, що
психологічна культура як складова загальної і професійної культури є важливим
елементом професійної діяльності й розвитку особистості фахівця [3, с.13].
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Отже, аналізуючи й узагальнюючи думки науковців з проблеми дослідження,
можна зробити висновок, що психологічна культура визначається як: 1) система
обізнаності людини про психологічну складову навколишнього світу;
2) сукупність навичок пізнання особливостей відносин між людьми; 3) уміння
узгоджувати свою поведінку з діями інших людей і власними потребами.
Досліджуючи феномен психологічної культури стосовно військового
фахівця, хочемо зазначити, що професійна діяльність офіцера Збройних сил
України характеризується високою динамічністю швидким темпом, великими
фізичними і психічними навантаженнями, раптовими переходами від одного виду
діяльності до іншого), несподіваністю, раптовістю, незвичністю, небезпекою,
пов’язаною з ризиком для здоров’я та життя, напруженістю, що породжує
негативно забарвлені емоційні процеси та стани (тривожність, страх,
роздратування, злість, відчай тощо), а також чіткою організацією і суворою
дисципліною (на основі вимог статутів та наказів). Їх притаманні постійне
емоційне напруження та дискомфорт, чітка регламентованість поведінки, висока
відповідальність за прийняті рішення тощо [4, с.36].
Високий рівень психологічної культури майбутнього офіцера буде сприяти
виробленню в нього психічної адаптації до ситуацій професійної діяльності, які
раптово виникають та можуть бути небезпечними. А зважаючи на характер
діяльності офіцера, таких ситуацій буде виникати достатньо. Офіцер повинен
швидко реагувати на зміни обстановки та бути готовим до виконання професійної
діяльності в будь-яких умовах. Тому так важливо під час навчання забезпечити
високий рівень психологічної культури у майбутнього офіцера для максимально
можливої психологічної підготовки до майбутньої професійної діяльності.
Отже, на підставі проведеного дослідження можна визначити, що
психологічна культура майбутнього офіцера – це психічне утворення, що містить
у собі особистісні якості, компетенції, уміння, навички, ціннісні орієнтації, які
сприяють його саморозвитку і розвитку здатності до ефективного вирішення
професійних завдань та підтримання необхідного психологічного стану у
підлеглих.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНИХ РИС МЕДИЧНОЇ
СЕСТРИ НА ЕТАПІ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Включення дисципліни “Медсестринство в геронтології, геріатрії та
паліативній медицині” у навчальний план підготовки медичних сестер
пов’язане з низкою проблем суспільства та медицини. Основна з них – значне
зростання числа людей похилого віку в структурі населення України. Зростає
категорія людей, що вимагає кваліфікованої геріатричної допомоги,
пов’язаної зі старістю, немічністю, людей, не здатних забезпечити свої
фізіологічні, соціальні потреби, потреби в безпеці, самодопомозі. Основними
психологічними особливостями пацієнтів похилого та старечого віку є:
відчуття втрати сенсу життя, тривога, депресія, самотність, “психологічна
втома” від життя. Залишаючись наодинці із своїми проблемами, не маючи
близьких та рідних, вони, як ніхто, потребують опіки, підтримки, догляду,
доброго слова, що допоможе подолати самотність та вселятиме віру.
Основна роль медичного обслуговування цієї категорії населення
покладається на медичних сестер геріатричних пансіонатів, хоспісів та
медичних сестер загальної практики – сімейної медицини. В усі часи медичні
сестри були втіленням милосердя, їх так і називали – сестрами милосердя. Не
випадково, що важка місія медичної сестри здебільшого лягає на тендітні
жіночі плечі, бо саме жіноче чутливе серце, добрі руки й велике терпіння так
необхідні в цій професії.
Інша, не менш важлива проблема – лихо сьогодення – байдужість.
В сучасному світі проблема відчуження та збайдужіння постала дуже гостро.
Люди все частіше не звертають увагу на чужий біль та страждання. Які ж
наслідки такої поведінки? Байдужість вбиває нашу душу, заглушає любов до
людини, терплячість, милосердя, часто призводить до непоправних трагедій.
Вона втрачає можливість співчувати, бути доброю та милосердною. А скільки
людей гине щодня лише через те, що ніхто не захотів допомогти? Скільки
страшних історій чуємо?
Така поведінка, на жаль, стає нормою. Особливо прикро, що байдужість
та неповага до людей похилого віку стають нормою поведінки серед
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студентської молоді (майбутніх медичних працівників), що не сумісно з
професійними вимогами до спеціаліста. З часом це може призвести до
недбалого ставлення до професійних обов’язків, недотримання професійноетичних норм поведінки, помилок у професійної діяльності тощо.
У цих умовах проблеми гуманізації медицини, навчання і підготовки
медичних працівників з геронтології та геріатрії та медичної та соціальної
реабілітації набувають особливої актуальності.
Мета навчання та виховання медичної сестри передбачає формування
фахівця якісно нового рівня професіоналізму, компетентності, фахівця,
здатного не тільки виконувати призначення лікаря, а й забезпечувати
індивідуальний підхід до співпраці з хворими та їх сім'ями, фахівця, що
володіє комплексом якостей психолога в сфері людських відносин.
Установлення взаємин із пацієнтами містить елементи психотерапевтичної
роботи, де особливе місце відводиться емпатії, від сформованості якої
залежить рівень надання якісної медичної допомоги хворому.
Так що ж таке емпатія? Емпатія – це стійка властивість особистості (у
даному випадку медичної сестри), що проявляється у здатності емоційно
відкликатися на переживання іншої людини, у розумінні її емоційних станів,
передбаченні афективних реакцій, в активному прагненні до надання
допомоги. Провідною психологічною характеристикою медичної сестри з
високим рівнем емпатії є соціальна сміливість, комунікабельність, активність,
щирий інтерес до людини, спрямованість на розуміння іншого, чутливість і
чуйність, неупередженість під час сприйняття оточуючих. Саме доброта,
толерантність, терпимість до навколишніх робить таких людей здатними до
співчуття і співпереживання [1, с.84].
Саме емпатія є джерелом альтруїзму та фактором «поведінки допомоги»,
тобто чим більше людина схильна до співпереживання, тим вища її готовність
до надання допомоги в конкретному випадку. Але уявлення себе на місці
людини, котра потребує допомоги, без переживання емпатійної емоції не
призводить до прагнення надати цю допомогу [1, с.84].
Таким чином, емпатія можлива лише за умови емоційної соціальної
децентрації, тобто вміння індивіда поставити себе на місце іншого, у нашому
випадку – медична сестра на місце хворого. В основі схильності людини до
співпереживання лежить процес емоційної ідентифікації медичної сестри з
паціентом, який є обов’язковою умовою емпатійності особистості.
Психологічними протипоказаннями для оволодіння медичною професією
є прагнення до збереження власного спокою, байдужість, неуважність,
безвідповідальність, а також низький рівень сформованості інших професійно
значущих якостей. Байдужість до хворого, халатність, відсутність
самоконтролю і самокритики абсолютно несумісні з професією медика.
Виходячи з вище сказаного, основна задача навчання та виховання
медичних сестер для лікувально-профілактичних закладів на базі медичного
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коледжу здійснюється у напрямку впливу на особистісний компонент
професійної компетентності фахівця, а саме: формування таких якостей
особистості, як спостережливість, відповідальність, співпереживання,
врівноваженість, доброзичливість, толерантність, емпатійність, з іншого боку
звертання уваги на негативні явища, які не припустимі у практичній
діяльності медичної сестри.
Практична підготовка медичних сестер з геронтології та геріатрії у
коледжі проводиться в основному на базі геріатричного пансіонату та
обласного шпиталю інвалідів війни. Контингент хворих дозволяє
відпрацювати майже всі теми робочої програми з дисципліни. У процес
навчання долучаються викладачі основ психології та міжособового
спілкування, сестринської справи для здійснення міжпредметної інтеграції.
Для підготовки до практичних занять створена специфічна інформаційна
база знань на сервері дистанційного навчання коледжу в середовищі
«MOODLЕ”: Дисципліна забезпечена методичними матеріалами для
організації теоретичних та практичних занять, для самостійної
позааудиторной работи, це: методичні вказівки, конспекти лекцій, клінічні та
ситуаційні задачі, тести для самоконтролю, психологічної діагностики та
психологічного тренінгу, відео та аудіо інформація, мультимедійні
презентації, сценарії ділових ігор тощо. У навчанні віддається перевага
дистанційним технологіям навчання, які дають змогу студентам вибирати
зручний час для вивчення й засвоєння матеріалу. Керівництво навчальною
роботою з боку викладача, систематичний різноманітній контроль та аналіз
навчальної діяльності є мотивом для якісного засвоєння програмного
матеріалу студентами.
У процесі навчання дуже важлива психологічна позитивна мотивація, яка
є рушійною силою навчальної діяльності. Усвідомлення студентом установок
на те, що його праця потрібна людям, що від нього очікують допомоги, що він
зобов’язаний надати допомогу, що він повинен і може працювати краще,
сприятиме формуванню необхідних компетентностей.
Позитивним психологічним підґрунтям навчання та поведінки у
суспільстві майбутнього фахівця –медика може допомогти розуміння того, що
кожний з нас може зіткнутись з людською байдужістю, і коли буде вкрай
необхідна допомога – ніхто не протягне руку. Варто нагадувати студентам, що
іноді від їхньої поведінки може залежати чиєсь життя, а допомога може
врятувати людину.
Найбільш дійовим (на наш погляд) й ефективним методом практичного
навчання з дисципліни є робота у ліжка пацієнта: курація з виконанням
елементів догляду за пацієнтом, спілкування з ним тощо. Це дає неоціненний
досвід у професійному становленні майбутнього фахівця, тому що емпатійна
здатність особистості зростає з розвитком життєвого та професійного досвіду.
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Для підвищення рівня емпатійності та розвитку інших особистісних
якостей у студентів (на етапі навчання у стінах коледжу) цілеспрямовано
використовуємо соціально-психологічні тренінги, деонтологічні задачі,
ситуаційні та ділові ігри, дискусії тощо.
Отже професійно значущою рисою сучасної висококваліфікованої
медичної сестри окрім навичок практичної роботи є емпатія та інші
особистісні якості, які потрібно активно розвивати на етапі допрофесійної
підготовки, використовуючи різни сучасні методи інтерактивного навчання.
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ІСТОРІЯ
Дем’янчук П.М.,
Україна, м. Київ
НАЦМЕНШИНИ У СВІТЛІ ПРЕСИ МІЖВОЄННОГО
ДОНБАСУ
Більшовики, прийшовши до влади, намагались швидко перебудувати
вертикаль політичної влади, економічну систему та суспільний устрій
держави. Це супроводжувалось запровадженням тотального контролю над
суспільством, тому їм вдалось встановити власну політичну гегемонію і
розпочати радикальне реформування багатьох сфер життя суспільства.
Перетворення не оминули й місцеву пресу. Вона трансформувалась у
партійний друкований орган і вже не була джерелом об’єктивної інформації
про актуальну дійсність. Найпершим її завданням стало формування у
суспільстві лояльного сприйняття радянських нововведень, особливо в
Донбасі, якому відводилась роль взірця соціалістичних перетворень в
державі. На початку 1920-х років на її шпальтах друкувались публікації про
різні аспекти розвитку регіону, проте нацменшинам відводився не значний
обсяг уваги. Лише із запровадженням в життя українізації дана
проблематика набуває актуальності.
Повсюдно наголошувалось, що нацменшинам в рамках проведення
українізації надавалась можливість розвитку власних культур,
акцентувалась увага на необхідності розширення рамок застосування їх
національних мов. Пропагувалась участь нацменшин у промисловому
виробництві, кооперації, громадській діяльності та держбудівництві.
Поряд з цим визнавалось, що були присутні прояви антисемітизму, утиски
татар, татаро-вірменська ворожнеча, протистояння українізації і
русифікації та ін. Проте подібні конфлікти розглядались поверхнево і
зазвичай пояснювались діяльністю релігійних і націоналістичних
організацій, російських шовіністів або ж українських націоналістів.
Пошуку головних причин цих та подібних явищ не проводилось, а лише
зауважувалось, що при належній увазі радянських, профспілкових та
громадських організацій ці хиби повинні були бути усунені. Головними
фігурантами подібних дописів були: українці, росіяни, євреї, татари, греки
та ін. Проте зауважувалось, що росіяни попри невизначеність власного
офіційного статусу в Україні, як і раніше продовжували вважати себе
«великодержавним» етносом і претендували на визначальну роль в
розвитку всіх суспільно-політичних процесів. Лише в кінці 1920-х років
вони отримали статус нацменшини, проте в контексті запровадження
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українізації, здебільшого, разом із українцями, згадувались як антигерої.
Працюючи разом на місцевих підприємствах та в держустановах, вони
допускали утиски й приймали участь у дискримінаціях представників
нацменшин [2, с.3; 3, с.2; 4, c.5; 5, с.5; 6, с.3; 8, с.2; 10, с.2].
Важливими були також публікації про становище нацменшин, про
зміни в законодавстві, які регулювали їх взаємовідносини із державою та
між собою. Зазвичай це були доповіді чиновників на різного роду
конференціях та нарадах. В них описувались проблеми, успіхи та
перспективи радянських перетворень. Зауважувалось, що посилення
пильності партійних організацій у роботі із нацменшинами, особливо із
німцями й поляками, боротьба із російським шовінізмом й українським
націоналізмом – були пріоритетними завданнями влади. Від цього начебто
залежало вдале завершення українізації. Проте із поступовим гальмуванням
її темпів, подібна тематика поволі втрачала актуальність. Як і раніше ще
зустрічались поодинокі згадки про життя нацменшин, про успіхи їх
соціалізації, проте це вже не було періодичним явищем. В кінці 1930 х років
правляча партія кардинально змінила курс етнонаціональної політики в
Україні, внаслідок чого змінився акцент тогочасних публікацій
донбасівської преси. Відтепер все більше уваги приділялось проблемам
запровадження нової хвилі русифікації [1, с.2; 7, c.2-4; 9, с.2].
Таким чином, висвітлення особливостей розвитку нацменшин Донбасу у
публікаціях місцевої преси міжвоєнного періоду було фрагментарним.
Підлягали детальному опису лише ті аспекти побутового та суспільного життя
їх громад, які давали можливість переконливо аргументувати запроваджені
радянською владою перетворення та звеличити успіхи правлячої партії у
досягненні намічених цілей. Реальний стан справ у багатьох випадках
замовчувався. Проте аналіз таких джерел дає можливість дослідникам
простежити напрямки, досягнення та основні прорахунки радянських
перетворень в сфері етнонаціонального розвитку Донбасу міжвоєнного
періоду.
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Сахновський О.Є.,
к.і.н., завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних
дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області,
Україна, м. Чернівці
ІДЕЯ «НОВОЇ ЄВРОПИ» НА КРАЙНЬОМУ ЗАХОДІ:
ДИСКУСІЇ ПРО ДОЛЮ ГАБСБУРГСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
В БРИТАНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У РОКИ ПЕРШОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Загострення протиріч у міжнародних відносинах на початку ХХ ст.
супроводжувалось розробкою на різних рівнях планів територіальнополітичної перебудови Європи. Найбільш вивчені зовнішньополітичні
проекти «Серединної Європи» (Mitteleuropa) німецьких, а також
австрійських авторів. Про реакцію на ці та подібні до них геополітичні
проекти в країнах Антанти існують лише стислі довідки. З числа останніх
відзначимо методологічно корисну тезу російського історика Олексія
Міллєра про «макросистему континентальних імперій», яка протягом
тривалого часу залишалась внутрішньо стабільною. Хоча мова йде лише про
континентальні імперії (Романових, Габсбургів і Гогенцолернів), подальші
думки Міллєра не менш цікаві: «Руйнування цих обмежень почалося у
Кримську війну, а остаточний демонтаж системи конвенціональних
обмежень у відносинах між континентальними імперіями зайняв декілька
десятиліть і з усією силою проявився саме в ході Першої світової війни» [1,
с.41-42].
Розлоге цитування роботи російського колеги пояснюється тим, що
його методологія у цьому випадку досить переконлива, однак, водночас
дещо обмежена, оскільки немає жодних серйозних аргументів застосовувати
її тільки стосовно континентальних імперій. Ілюстрацією цього критичного
зауваження має прислужитися це повідомлення, присвячене британській
концепції «нової Європи» у роки Першої світової війни. Мета полягає у
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тому щоб показати, чому і за яких обставин незручна для очільників
Британської імперії «національна ідея» була у кінцевому рахунку сприйнята
ними і реалізована в політиці розвалу Габсбургської імперії.
Як довів Ларі Вульф, з епохи Просвітництва Східна Європа уявлялась
«цивілізованим» західним європейцям як цілком особлива частина Європи,
її внутрішній Схід [2, c.64]. На початок ХХ ст. подібне уявлення
продовжувало визначати ставлення британських політиків і громадськості
до народів і держав Східної та Південно-Східної Європи. Поряд з цим
вважалось, що Австро-Угорська імперія виконує «велику і відповідальну
місію» із залучення до цивілізації нібито відсталих народів цієї частини
континенту. Подібні уявлення слугували основою поширення в Англії
австрофільських поглядів і переконань у довоєнний період.
Ситуація різко змінилась з початком світової війни. Перебуваючи у
тісному союзі з Німеччиною, Австро-Угорщина перетворилась на
військового противника Британії, і хоча обидві країни безпосередньо не
протистояли на фронтах, багатонаціональна Габсбургська імперія стала
вдалою мішенню для пропаганди. Особливе місце у ній зайняв т. з.
«національний принцип», взятий на озброєння британськими політиками з
перших днів війни і направлений головним чином саме проти Габсбургської
монархії, якій, якщо судити по матеріалам англійської преси та
публіцистики, не буде місця в майбутній «новій Європі». Насправді ж
пропагандистський наступ на Австро-Угорщину реалізовувався з іншою
метою: внутрішньо ослабити її і використати національні суперечності на
свою користь. Однак далі цієї корисної практики використання
«національного принципу» відповідальні британські політики не йшли, і
перші спроби впливових лідерів слов’янської еміграції у Лондоні зацікавити
їх ідеєю «Austria delenda» завершилися невдачею.
Новий поштовх дискусіям про перебудову Східної Європи дала поразка
Сербії восени 1915 р. Багатьом англійським політикам і публіцистам
здавалось, що Німеччина, яка стояла за спиною Австро-Угорщини і Болгарії,
безпосередньо загрожує британським колоніальним володінням на Сході.
Саме звідси і походить інтерес політичних і літературних представників
британського суспільства до Австро-Угорщини в цілому і їх поділ на
австрофілів – прибічників збереження імперії Габсбургів, і австрофобів, що
пропагували ідею її розвалу на основі практичної реалізації «принципа
національності».
Особливої гостроти дискусія про Австро-Угорщину досягла наприкінці
1916 р. у зв’язку з заснуванням Сербської громади Великої Британії, яка
поставила собі за мету «Сприяти створенню югославської держави як бар’єру
на шляху німецького просування на Схід». Югославський рух вперше
отримав відкриту підтримку не лише від публіцистів, але і відомих політиків
на кшталт лорда Кромера, Едварда Карсона, лорда Керзона та інших.
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Майже одночасно з утворенням Сербської громади Великої Британії
група публіцистів заснувала щотижневик «The New Europe» з метою
«сформувати суспільну думку з питань майбутнього територіального
устрою Європи», а також «забезпечити загальну платформу для всіх тих, хто
бачить у реконструкції Європи на основі принципу національності і прав
національних меншин… єдину гарантію унеможливлення повторення жахів
теперішньої війни». Під «Європою» редакція щотижневика мала на увазі
переважно Центральну і Південно-Східну Європу, тобто територію, що
контролювалася країнами Центрального блоку [3].
У той же час антигабсбугська пропаганда не залишилась не поміченою
політичними і громадськими діячами Великої Британії. Новий і
незвичайний, як здавалось, напрям щотижневика «New Europe» викликав
різку реакцію противників «нової Європи». В 1916–1917 рр. преса широко
обговорювала можливості відриву Австро-Угорщиини від Німеччини, а не
розвал першої. Про це у різних варіантах писали «Манчестер гардіан»,
«Нейшн», «Дейлі ньюз» тощо. Відомий журнал «Контемпорарі рев’ю»
підбив своєрідний підсумок словами Г.Брейлсфорда: «Реорганізована на
федеральних засадах Австро-Угорщина буде ідеальним бар’єром проти
німецької експансії» [4, p.135].
Між тим динаміка тотальної війни і міжнародна ситуація, що склалася
на 1917 р. вселяла відчуття оптимізму саме у прибічників «нової Європи».
Намагаючись втягну США у війну і не поступитися нічим в «ідеологічному»
відношенні, союзники вжили потужний пропагандистський наступ. Зокрема,
у ноту країн Антанти від 10 січня 1917 р., проголошену у відповідь на
звернення президента Вудро Вільсона до воюючих країн, була включена
фраза про «звільнення слов’ян, румун і чехословаків від іноземного
панування» [5]. Її суперечливість і невизначеність дозляли легко провести
різницю між політикою і пропагандою.
Небезпечною для британських правлячих кіл аналогією не упустили
можливіть скористатися й ірландські політики. Вони сприйняли згаданий
вище пункт
союзницької ноти про «звільнення малих народів» за
правилами логічної імплікації: якщо заслуговують звільнення «слов’яни,
чехословаки, та інші…», то на це ж розраховують й ірландці – одна з
найдавніших «малих націй» Європи [6].
Наприкінці 1917 р., окрім ірландського, іншим небезпечним для
британських політиків фактором стало те, що ініціативу в ідеологічному
протистоянні з приводу «свободи малих націй» і принципу «національного
самовизначення» поступово переховили російські більшовики, які навіть не
приховували свого прагнення «обійти» буржуазних політиків. У такій
напруженій ситуації британський уряд був вимушений у січні 1918 р.
виступити з особливою Заявою про воєнні цілі, в якій фактично визнавалась
можливість розвалу Австро-Угорської імперії за «національним
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принципом». В процесі її тривалого обговорення британська політична
думка поступово рухалась від «національного самовизначення» як
універсального принципу у напрямку його обмеження до власне
британських інтересів: спочатку пропонувалось визнати «самовизначення» в
цілому, потім – відносно «європейських націй», далі – «нової Європи», і
нарешті обмежились «окупованими європейськими територіями» [7, р. 604].
Ось так у кінцевому рахунку були окреслені межі «самовизначення побританські».
Отже, дослідження британської концепції «нової Європи» в роки
Першої світової війни дозволяє повернутися до до методологічно сильної
тезі Олексія Міллєра про «імперську макросистему» з двома істотними
уточненнями. По-перше, неправомірно обмежувати макросистему тільки
континентальними імперіями. Володіючи різними по типу імперіями, їх
правителі, як британські, так і австрійські, мали всі підстави дотримуватися
у своєму, великою мірою опосередкованому суперництві, конвенціональних
обмежень. Проте не менш важливо підкреслити вирішальну роль тотальної
Війни, війни світового масштабу, в остаточному знятті усіляких обмежень.
Курс на «знищення» Габсбугської імперії був взятий британськими
політиками, що постійно відчували свою «ахілесову п’яту» в Ірландії, не
тому що вони так хотіли, а попри це. Їх змусив до цього «закон крайнощів»,
який особливо відчутно проявився в останні два роки війни, коли її
тотальний характер став очевидним.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
НАПРИКІНЦІ 20-Х У 30-І РР. ХХ СТ.:
ПОГЛЯД ІЗ СУЧАСНОСТІ
Наприкінці 1920-х років у Радянському Союзі, до складу якого входила
Україна, спостерігається зміцнення тоталітаризму, а в 1930-і роки
відбувається його остаточне утвердження. Слід нагадати, що тоталітарний
режим – це режим, який прагне встановити повний (тотальний) контроль
над усіма сферами життєдіяльності суспільства. Загальновідомо, що ті
процеси, які відбувалися в Радянському Союзі у 1920–1930-х роках, змінили
життя мільйонів українців. Безумовно, тоталітаризм наклав свій відбиток і
на одну з найважливіших складових існування людей – взаємовідносини.
Аналізуючи періодичні видання 20-30-х рр. ХХ ст., з одного боку,
можна побачити приклади різних життєвих ситуацій, які трапляються і в
сучасному житті. Так, в одній з газетних статей за 1928 рік розповідалося
про студента Київського політехнічного інституту Трохима Пелешенка,
який намагався відстояти своє право на стипендію і під час цього
наштовхувався на різні бюрократичні перепони [1].
З іншого боку, у взаєминах між людьми можна побачити особливості,
які були характерними саме для тих років. У газетній статті за 1930-й рік
мова йшла про студентську виробничу практику на заводі в Макіївці.
Зазначалося, що група студентів одинадцять днів ходила без роботи, а
помічник начальника одного з цехів з них глузував: «Радянська влада скоро
випускатиме інженерів просто з робфаку». Коли студенти попросили видати
спецодяг, їм дали подраний і сказали: «Ви ж пролетарське студентство» [2].
У 1930-му році у газеті «Вісті ВУЦВК» була опублікована стаття під
назвою «За нову людину – за новий побут». У цій статті мова йшла про те,
яким повинно бути соціалістичне місто й житло. Наводилися різні точки
зору з цього приводу: висувалися думки, що необхідно будувати маленькі
котеджі з квартирами на одну-дві родини, міста-сади з двоповерховими
будинками, були ідеї щодо будівництва хмарочосів на зразок
американських. Але зазначалося, що це не відповідало цілковитим вимогам
соціалістичного міста. Найкращим типом будинку в соціалістичному місті
повинен бути 4-х або 5-ти поверховий цілком газифікований будинок, який
забезпечений усіма культурно-побутовими потребами. Його стиль повинен
бути простий, без непотрібних прикрас, але гарний.
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Цікаві думки висловлювалися щодо внутрішнього життя в таких
будинках. Наприклад, організатори будинку комуни письменників у Харкові
пропонували завести в будинках окремі купе для кожного дорослого члена
комуни (на зразок купе у вагонах). Але далі в статті зазначалося, що такі
настанови були хибними і з ними не слід погоджуватися, оскільки не можна
влаштовувати в помешканнях тюремно-камерний режим.
Зазначалося також, що втручання в чисто побутово-інтимні взаємини
між чоловіком та жінкою є непотрібним і шкідливим. Наведемо цитату з цієї
статті: «Дехто із надто вже «модернізованих» людей звик дивитися на
інтимні взаємини між чоловіком і жінкою (кохання) як на щось
сентиментальне, а навіть непотрібне. Це теж хибне розуміння нового
побуту, проте – турбота про виховання здорового покоління є справою не
тільки батька й матері, але загальною справою соціалістичного суспільства»
[3]. Вищезазначена стаття показує, що в ті часи існували різні погляди на
організацію життєдіяльності і взаємовідносини людей. Можна констатувати,
що у статті присутні раціоналізм і послідовність, йшла відмова від
непотрібних крайнощів, але слід зауважити, що у матеріалі простежуються
ідеї, які були характерними саме для тоталітарної епохи.
Утвердження тоталітаризму в Україні у 30-і рр. ХХ ст. призвело до
загальновідомих трагічних наслідків. У суспільстві в цей час запанувала
атмосфера підозри, недовіри і страху, що не робило і без того складне життя
людей кращим. У колективній монографії «Відносини держави, суспільства
і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917–1938 рр.)» за
допомогою листа, який був написаний засудженим М. Жигаловським до
М. Горького у квітні 1932 року, дається виразна соціально-психологічна та
морально-етична оцінка сталінських репресій. У цьому листі
М. Жигаловський писав: «Дайте мені відповідь … яка державна
необхідність змушує штовхати у безодню відчаю цілком невинних громадян
та їхні родини. Руйнувати їхнє здоров’я, працездатність і саме життя,
проливати ріки сліз, піддавати злидням дружин і дітей … Чи не марні ці
жертви, і чи не осудить так само безжалісно, як засудили нас,
неупереджений суд історії цю непотрібну і небачену жорстокість наших
днів» [4, с.755-756].
Звичайно, що такий стан справ у суспільстві не міг позитивно впливати
на людські взаємовідносини. У даному випадку доречно розглянути ідеї
відомого американського психолога А. Маслоу. У своїй праці «Мотивація і
особистість» він використовує таке поняття як «хороше суспільство».
Вчений пояснює, що це суспільство забезпечує своїм членам максимальні
можливості для того, щоб стати здоровими і розвинутими людьми.
Інститути такого суспільства організовані так, щоб сприяти, заохочувати та
забезпечувати максимум взаємин позитивного характеру і мінімум поганих
відносин між людьми. Хороше суспільство є синонімом психологічно
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здорового суспільства, в той час як погане суспільство є синонімом
психологічно хворого суспільства, ознаками якого є нестача любові, поваги,
істини; надлишок ворожості, принижень, страху тощо [5, с.163-164].
Якщо, використовуючи точку зору А. Маслоу, поглянути на радянське
тоталітарне суспільство 1920–1930-х років із сучасності, то можна з
легкістю помітити ознаки його хвороби.
Отже зміцнення і ствердження тоталітарного режиму суттєво вплинуло
на взаємовідносини в українському суспільстві. Без сумніву, це наклало свій
відбиток на менталітет українців і мало відповідні наслідки. У подальшому
ця тема потребує більш детального наукового дослідження.
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ДО ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕК ЧЕРНІГІВСЬКОЇ САДИБИ
КАЧАНІВКА
Наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст. необхідним приміщенням
житлових будинків власників дворянських садиб були бібліотеки. Вони
входили до парадної групи покоїв, призначалися не лише для зберігання
документів та книжкових зібрань господарів садиби, але й для спокійного
спілкування мешканців садиби та їх гостей, місцем ділових зустріч, тощо.
Книги збиралися роками, до складу маєткових бібліотек входила
різноманітна художня література для читання, література для ведення
господарства, навчальна література, різноманітні вітчизняні та закордонні
журнали, спеціальна література для занять господаря садиби, тощо. Великі
бібліотеки формувалися десятиліттями різними поколіннями власників
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садиби. У великих українських маєтках бібліотеки комплектувалися не лише
у житлових приміщеннях господарів садиб, але й у початкових навчальних
закладах та церквах, що були розташовані на їх території. Метою нашого
дослідження ми обрали недостатньо вивчені історії бібліотек визначного
українського історико-культурного центра – чернігівської садиби Качанівка.
Спеціальних наукових праць, присвячених бібліотекам таких власників
садиби Качанівка як П.О. Рум’янцев–Задунайський, С.П. Румянцев,
Г.С. Тарновський, В.В. Тарновський – старший, П.І. Харитоненко, О.П. Олів
поки що немає. На початку ХХ ст. Б.Д. Грінченком було складено каталог
книг музею українських старожитностей В.В. Тарновського – молодшого,
але до нього не було включено інші численні книги маєткової бібліотеки.
Проаналізуємо основні періоди формування бібліотек садиби Качанівка за
історико–хронологічним принципом.
Перша бібліотека садиби Качанівка формувалася у добу володіння
маєтком графом П.О. Рум’янцевим – Задунайським та його сином С.П.
Рум’янцевим. Садибний будинок П.О. Рум’янцева – Задунайського
будувався у 70–ті роки XVIII ст., опису палацу за його життя поки що не
знайдено, відомі купчі документи, у яких не називається бібліотека,
записано, що в оранжерейному флігелі на першому поверсі знаходився
кабінет хазяїна. Можна припустити, що книги фельдмаршала знаходилися
саме у кабінеті. Відомо, що П.О. Рум’янцев – Задунайський усе своє життя
збирав книги, мав велику бібліотеку в Україні, основна частина якої,
вірогідно, знаходилася у маєтку Ташань і його резиденції у Глухові. Книги
граф купував у Санкт – Петербурзі, замовляв їх за кордоном.
У 1770 р. було складено рукописний каталог його бібліотеки, на 434
сторінках великого формату записані книги на російській, німецькій,
англійській, французькій та польській мовах. У каталозі були розділи з
військової справи, географії, історії, права, держави і політики, економіки та
фінансів, торгівлі, промисловості, ремесла, медицини, біології, хімії,
лісознавства, сільського господарства, рибальства, словники тощо [1, с.182].
Його бібліотекою користувалися чиновники, управителі його маєтків й
економій та інші. У своєму Парафіївському маєтку, до складу якого входила
садиба Качанівка, граф бував зрідка, але у його качанівському кабінеті були
книги. Після смерті П.О. Рум’янцева – Задунайського садибу Качанівка
успадкував його син С.П. Рум’янцев, який майже не бував у садибі, але
разом зі своїм братом, відомим колекціонером книг та старожитностей М.П.
Рум’янцевим, на початку ХІХ ст. зібрали велику збірку рідкісних книг,
документів, старожитностей. За заповітом на їх основі було створено
Рум’янцевський музей у Санкт–Петербурзі, який у першій половині ХІХ ст.
було перевезено до Москви, у радянські часи на його основі було створено
Державну публічну бібліотеку ім. В. Леніна.
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У 1808 р. у С.П. Рум’янцева садибу Качанівка придбало подружжя
Г.Я. і П.А. Почек. Вони перебудували палац, анфілада парадних залів
другого поверху починалася з бібліотеки, з якої був вихід на балкон з
чудовими краєвидами на обидва боки палацу. З бібліотеки можна було
пройти невеликим коридором до чайної кімнати, з якої був вихід до
зимового саду. Добудовувати палац після смерті Почек довелося синові
П.А. Почеки від першого шлюбу – Г.С. Тарновському. За часи Григорія
Степановича Качановка стала відома далеко поза межами України. Він
гостинно зустрічав численних гостей, у садибі постійно мешкали його
родичі. Бібліотека була великою, багато книг купувалися за кордоном,
господар був відомий своїми благодійними справами. Він вивчав сільське
господарство, розпочав активну підприємницьку діяльність, цікавився
новими технологіями, його садиба була зразковою, але до нашого часу
інвентарні книги не збереглися, тому ми не маємо можливості
охарактеризувати склад бібліотеки.
Після раптової смерті подружжя Тарновських у грудні 1853 р. садибу
успадкував його родич В.В. Тарновський – старший, відомий український
громадський діяч, юрист, учасник підготовки та проведення реформ 60-х рр.
у Російській імперії. Тому бібліотека садиби збагатилася рідкісними
спеціальними виданнями з підготовки селянської реформи, що надсилалися
йому урядовими комісіями, статистичною та економічною літературою,
місцевими виданнями, описами О. Шафонського та інших. Для своїх дітей
він замовляв багато навчальних видань з історії, філософії, точних наук,
книг українських вчених і письменників, з деякими з них його та його
дружину Л.В. Тарновську пов’язували дружні стосунки – М.О. Максимович,
М.А. Маркевич, П.О. Куліш, Т.Г. Шевченко, П.Г. Рєдкін, М.І. Костомаров,
Д.І. Журавський, М.В. Гоголь та ін.
У 60-ті рр. ХІХ ст. у садибі Качанівка сформувався цінний відділ
бібліотеки – книги та журнали, присвячені підготовці та проведенню
селянської реформи 1861 р. Книги відділу були включені до другого тому
«Каталогу друкованих книг музею українських старожитностей
В.В. Тарновського», укладеного М.М. і Б.Д. Грінченками у 1901 р.
(залишився у рукопису) [2, арк.114-151]. Є нотатки В.В.Тарновського –
старшого, у яких він наголошує на необхідність та шляхи створення масових
бібліотек для населення. У ті часи у садибі неподалік від церкви почала
працювати початкова школа для місцевих дітей. Тарновські постійно
купували навчальні посібники, художню та пізнавальну літературу для її
бібліотеки, іноді й самі там викладали. Серед навчальних дисциплін
викладалися співи, учні учили нотну грамоту за спеціальними посібниками,
співали у церкві не лише класичні твори, але й народну музику. Отже, з
середини ХІХ ст. бібліотека початкового училища садиби постійно
поповнювалася літературою.
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У 1866 р. садибу Качанівка успадкував меценат, український патріот
В.В. Тарновський – молодший. За його володіння Качанівка стала
визначним українським історико-культурним осередком. У ті часи у
качанівському палаці була величезна бібліотека і музей українських
старожитностей В.В. Тарновського, унікальна цінність якого для
українознавства та історії України не викликає сумніву. Понад 50 років
В.В.Тарновський збирав українську старовину, книги, написані про Україну,
написані українцями, публікації, присвячені відомим українцям, наукову та
популярну історичну літературу тощо. Музей мав цінний відділ
Т.Г.Шевченка, М.І.Костомарова, П.О.Куліша. Фактично у В.В.Тарновського
була садибна домашня бібліотека і обширний літературний відділ музею,
створений власником за ознакою належності до певної особи.
Нам невідомо про каталог бібліотеки садиби Качанівка, але є
рукописний двотомний «Каталог друкованих книг музею українських
старожитностей В.В. Тарновського», укладений М.М. і Б.Д. Грінченками у
1901 р. До нього було включено понад 2,5 тисяч назв книг, загальна
кількість їх була більшою за рахунок однакових примірників. У передмові
до каталогу Б.Д. Грінченко писав, що даний каталог є за своєю суттю ІІІ
томом каталогу українських старожитностей В.В. Тарновського [1, арк.11].
В.В. Тарновського на той час вже не було, Б.Д. Грінченко систематизував
колекції Музею українських старожитностей, включив книги та альбоми до
бібліотеки музею, можна припустити, що місця у вітринах експозиції музею
В.В. Тарновського у Чернігові не вистачало. Книги та архівні матеріали
були включені до «кабінету для вчених занять», який працював у музеї. За
задумом патріотично налаштованих українців бібліотечна та архівна збірка
музею В.В. Тарновського повинна була постійно поповнюватися і стати
Лівобережним Оссолінеумом. Публікація ж «Каталогу друкованих книг
музею українських старожитностей В.В. Тарновського» в імперські часи в
умовах репресій, пов’язаних з першою російською революцією, могла стати
причиною для вилучення та знищення цінніших рідкісних українських видань.
У 1897 р. В.В. Тарновський продав Качанівку меценату, підприємцю,
власнику українських цукрових заводів П.І. Харитоненку. Свій музей,
майно, у тому числі бібліотеку, він перевіз до Києва. Після смерті
В.В. Тарновського у 1899 р. його діти за заповітом передали музей
Чернігівському губернському земству. Про долю книг з бібліотеки родини
Тарновських відомо мало. М.П. Василенко, відомий український політичний
діяч та друг родини Тарновських, у листі до С.П. Пастернака у січні 1923 р.
згадував про те, що у Бібліотеці громадського зібрання в Києві було багато
старих книжок, наприклад XVIIIст., переданих покійною С.В. Глінкою,
дочкою В.В. Тарновського, із книгозбірні Тарновського у с. Качанівка
Борзенського повіту Чернігівської губ. [4, с.436]. Значна частина книжок
бібліотеки загинула у 1917–1920-х рр.
123

З 1897 р. власниками Качанівки були П.І. Харитоненко, а після його
смерті у 1914 р. його дочка, О.П. Олів. Після капітальної реконструкції
качанівського палацу нові власники залишили свою бібліотеку у залі, де
вона була за добу Тарновських. Харитоненки любили книги, мали цінні
колекції книжок, антикваріату, творів мистецтва. На початку ХХ ст.
качанівська бібліотека Харитоненків була розкішним приміщенням з
дорогою шафою для книг навколо кімнати, каміном, великим червоним
килимом, дорогими кріслами та дубовими столами [5, арк.49-зв.]. Сама
книгозбірня була великою, опису її не збереглося, після націоналізації
маєтку Олівів у 1818 р. книги грабувалися, передавалися до інших установ
та навчальних закладів. Кілька книг з монограмою «Е.У.» [«Олена Урусова»
(за першим шлюбом)] дивом збереглися у бібліотеці туберкульозного
санаторію у качанівського палацу та зараз зберігаються у фондах
Національного історико-культурного заповіднику «Качанівка». Відомо, що
останній власник садиби Качанівка, М.С. Олів, відомий російський
колекціонер творів мистецтва, почав створювати у садибі Качанівка музей
мистецтв, але революція перекреслила його плани. Бібліотеки качанівської
церкви Георгія Хозевіта та початковому училище були також частково
використані для інших шкіл, частково – розібрані селянами.
Отже, дослідження історії бібліотек визначного українського історикокультурного центру – садиби Качанівка має бути продовжено. Актуальним
залишається питання підготовки до видання «Каталогу друкованих книг
музею українських старожитностей В.В. Тарновського» укладеного Б.Д. і
М.М. Грінченками, який є цінним джерелом української історії.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ
ДИПЛОМАТІЇ РАННЬОГО МОДЕРНОГО ЧАСУ (ХVІ-ХVІІІ СТ.):
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕНТ
Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія провідних
держав Європи доби Середньовіччя та раннього Нового часу уособлювалися
в образі та діях їх правителів (владарів-державців), оскільки підходи,
принципи, переконання, рішення та практичні дипломатичні дії багато в
чому визначали й загальний поступ дипломатії зазначеного періоду, і
визначили її подальший розвиток під впливом інформаційних процесів,
національних особливостей, інтернаціональних констант та політикодипломатичної інституціоналізації протягом раннього Модерного часу
(ХVI–ХVIІІ століть).
Компаративний аналіз і порівняння конкретних зовнішньополітичних
доктрин і моделей дипломатії в історичній ретроспективі ставить передусім
головною й обов’язковою умовою певний рівень абстрагування від
історичного та політико-інституціонального контексту розвитку подій та
окремих чинників політико-правових процесів в міжнародно-політичних
регіонах. Тобто, головний акцент робиться на контекстний і фактологічний
дискурс, що формується історичною або політичною наукою. Адже
зовнішньополітичні доктрини і моделі дипломатії формують поряд з
науковцями й практиками і політичні áктори, які діють цілеспрямовано й
усвідомлено, добре орієнтуючись у міжнародно-політичній, політикодипломатичній та інституціональній системах координат [1, с.268-274].
Для вивчення цих історичних процесів, явищ і подій автор пропонує до
раніше існуючих досліджень підійти з нових методологічних засад, а саме –
використати теорію інституцій та інституціональних змін у політичних,
правових, суспільних системах і дипломатичних системах.
Така постановка проблеми має показати, яким чином відбувалося
виникнення,
формування
інституціональних
основ
і
розвиток
дипломатичних служб європейських держав. Постановка проблеми
інституціоналізації зовнішньої політики є новою для історичного
дослідження, відтак вимагає застосування системного аналізу та відповідної
термінології, яка необхідна для виконання наукових завдань.
Із кінця ХV століття Європа вступає у новий період міжнародних
відносин. Політична ситуація в Західній Європі наприкінці ХV століття,
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після подій Столітньої війни (1337–1453), суттєво змінилася завдяки тому,
що значно зміцнилися монархії, й у більшості держав, зокрема – Франції,
Іспанії та Англії, завершувався процес внутрішньої консолідації. Саме в цих
державах було закладено основи сучасних національних держав, в той час
як розробленість Німеччини й Італії залишалась непереборною. Ці тенденції
знайшли свої чітке відображення в подіях Італійських воєн (1494–1559).
У нових політичних умовах формуються і нові погляди на зовнішню
політику та дипломатію. Раніше інших найбільш послідовно ці нові погляди
на державу та її зовнішню політику та дипломатію виклав у своїх працях
Нікколо Мак’явеллі: «...державець, якщо він прагне зберегти владу, повинен
набути уміння відступатися від добра і користуватися цим умінням залежно
від потреби» [2, с.345], тобто вміти вступати і на шлях зла, якщо це
необхідно. Ідеї та політичний реалізм Мак’явеллі, витоки якого чітко
окреслюються у потребах епохи, поділяли видатні політичні діячі й
дипломати Середньовіччя та раннього Нового часу.
Особливості міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії
ранньомодерної Європи визначалися тим, що це був вузловий
багатофакторний часовий проміжок періоду генезису капіталістичного
укладу в межах феодальної формації. Адже кожному історичному типу
класового суспільства відповідає свій тип держави і права, і відповідно –
своя модель дипломатії. Це стосується й міжнародного права, зародження
якого безпосередньо пов’язано з виникненням держави й здійсненням нею її
зовнішніх функцій. Дипломатична практика розвивалась у відповідь на
зміцнення державної влади. До того ж вони стали цінувати наплив до їх
держав, і перш за все до королівських дворів – політичної інтелігенції [3].
Першим серед них був Фердинанд Арагонський, що мав своє
посольство при дворі св. Якова з 1487 року; спершу його очолював доктор
Родріго Гондесальві де Пуебло, а згодом жінка – Катерина Арагонська,
принцеса Велська і донька короля. Французькому королю Францискові І
звичайно приписують заснування першої організованої королівської
дипломатичної служби, з 1526 року він мав послів навіть у османській Порті.
Невдовзі corps diplomatique, дипломатичний корпус, з’явився при
кожному великому дворі та в кожній столиці. Живучи за умов певної
небезпеки, дипломати швидко виробили необхідні правила імунітету,
взаємодії, екстериторіальності, складання вірчих грамот і прецеденту. 1515
року папа звелів, щоб нунцій був за дуаєна дипломатичного корпусу, що
імперський посол повинен бути вищий від своїх колег, а решта послів мають
поділятися на ранги, залежно від того, коли їхня країна визнала християнство
як державну релігію. На практиці цей розпорядок не діяв, бо Карл V ставив
іспанських послів вище за імперських і, як «найкатоличніший» король Іспанії,
відмовився визнати вищість французьких послів над іспанськими. Почалася
сварка, іспанські та французькі посли твердо обстоювали свої переконання
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майже двісті років. Одного разу в Гаазі (1661 р.), коли почети французького та
іспанського послів зіткнулися на вузькій вулиці, дипломати цілісінький день
простояли, не рушаючи з місця, аж поки міська рада наказала розібрати
огорожу, щоб посли могли розминутись як рівня один одному.
Найтиповішими моделями дипломатії, що формувалися стали –
французька, італійська та іспанська [4;5]. Ця нова дипломатична практика
виникала, обособлювалася та оформлювалася на тлі світового
багатовікового дипломатичного досвіду, що стало передавався від формації
до формації, від держави до держави. Уже наприкінці ХV – початку ХVІ
століття надто швидке поширення міжнародних зв’язків було відзначено
переходом у Європі, перш за все – у Західній Європі, до сучасної системи
організації посольської служби – постійним дипломатичним представництвам, було покладено початок процесу інституціоналізації зовнішньої політики
кожної окремої держави та європейської зовнішньої політики в цілому.
Розвиток політико-дипломатичних подій у ранньомодерній Європі
свідчив про інституціоналізацію нових міждержавних відносин, державамилідерами яких були Франція, Італія та Іспанія, формуючи свої моделі й
традиції у сфері зовнішніх зносин [6, с.136-141; 7, р.26-27].
Таким чином, саме на рубежі Середньовіччя та раннього Модерного
часу в європейських державах розпочинається процес оформлення і
перетворення зовнішньополітичних функцій держави із спорадичних в
державні інституції. Дипломатичні ініціативи, почини і проекти
французьких і іспанських владарів-державців спонукали інтенсивно
функціонувати механізм міждержавних відносин європейської системи
держав, що починала формуватися, та прискорювали процеси
інституціоналізації їх зовнішньої політики. Дипломатія держав
ранньомодерної Європи, якісно нова по змісту, пройшла стадію
становлення, яка співпадає за часом з Італійськими війнами (1494–1559).
У період раннього Нового часу відбувається ґенеза інституціональних
процесів нової зовнішньої політики і дипломатії, які знайдуть своє виявлення
протягом доби раннього Нового та Нового часу. Фаворитами і фундаторами цих
процесів стали Франція, Італія та Іспанія, саме їх моделі дипломатії слугували
взірцями для створення та ефективного впровадження дипломатичного
інструментарію всіх держав Європи досліджуваного періоду.
Цілком заслуговує на подальші дослідження поставлене питання про
вплив ідей Гуманізму на витоки європейських інформаційних, міжнароднополітичних і політико-дипломатичних систем: через призму сучасності до
історичних витоків інституціональної історії.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі нададуть можливість
створити цілісну системну картину політико-дипломатичного світу та
національних особливостей політико-дипломатичних систем в Європі доби
Середньовіччя, раннього Модерного (раннього Нового) і Нового часу, як
інституційного кластеру міждержавних та інтернаціональних відносин.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ
ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ – НЕВІД’ЄМНА
СКЛАДОВА ПОБУДОВИ В УКРАЇНІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
В умовах сучасних реформаційних державотворчих та правотворчих
процесів в Україні, безпосередньо пов’язаних із кардинальним оновленням
правових засад державної служби, запобігання корупції у всіх її проявах у
сфері публічної служби, все більше уваги зацікавленої спільноти
концентрується на з’ясуванні реального ресурсу кожного засобу запобігання
та протидії всім без винятку різновидам протиправних діянь публічних
службовців, в т.ч. й тих, які пов’язані із порушенням встановлених т. з.
«спеціальних обмежень» для публічних службовців, є адміністративними
правопорушеннями, пов’язані з корупцією, за вчинення яких у законодавстві
України передбачена адміністративна відповідальність. Одним із таких
«спеціальних обмежень» для публічних службовців є обмеження щодо
одержання ними подарунків. Практика правового регулювання
«подарункових відносин за участю публічних службовців» є достатньо
поширеною у світі. Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє навіть умовно
виділити кілька моделей такого регулювання. Так, наприклад, у Фінляндії,
Чехії, Німеччині, Канаді та інших державах публічним службовцям взагалі
заборонено одержувати подарунки задля усунення «впливу на чистоту їх
службової професійної діяльності», у Сінгапурі публічним службовцям
заборонено отримувати подарунки, послуги, пропозиції будь-якого
характеру під час перебування на службі, оскільки все це кваліфікується як
«одержання корупційної винагороди» й передбачає кримінальну
відповідальність, як, до речі, і у Китаї (де службовцям заборонено
одержувати будь-що, окрім книг) [1, с.216]. Обмеження (шляхом
перерахування дозволених для одержання предметів, послуг, встановлення
максимальної вартості подарунку, періодичності його отримання тощо)
щодо одержання публічними службовцями подарунків передбачено у
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законодавстві США, Франції, Данії, Білорусії, Росії та інших держав. При
цьому підходи до визначення відповідних обмежень, ступінь нормативної
регламентації моделей поведінки є різними, а отже й результати їх
дотримання, показники ефективності протидії протиправним діянням,
пов’язаним із порушенням встановлених обмежень, притягнення винних
осіб до відповідальності є також різними.
В Україні реальні «подарункові відносини за участю публічних
службовців», на жаль, є також достатньо поширеними, однак аналіз
діяльності уповноважених суб’єктів, безпосередньо пов’язаної із
волевиявленням, фіксацією зазначених протиправних діянь, а тим більше із
притягненням до адміністративної відповідальності винних осіб, свідчить
абсолютно про протилежне. І зумовлений такий стан справ у більшості своїй
специфікою нормативної регламентації відповідних відносин, визначенням
цього виду «спеціального обмеження». Аналіз сучасного вітчизняного
законодавства та практика його застосування щодо зазначеного питання
дозволяє виокремити кілька найбільш проблемних аспектів, серед яких:
– по-перше, використання змішаної моделі регулювання «подарункових
відносин за участю публічних службовців» із розпорошенням відповідних
правових засад у різних нормативно-правових актах (в т. ч. й різної юридичної
сили). Законодавець у ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції»
одночасно закріпив заборону, обмеження та дозволи на одержання подарунків
публічними службовцями. Пропонуючи три види подарунків («заборонені»,
«дозволені за умови дотримання встановлених вимог», «дозволені»),
законодавець щодо кожного із них перераховує їх ознаки, щоправда, стосовно
«обмежень» («дозволених за умови дотримання встановлених вимог»), щодо
яких, до речі, на практиці й виникає чимало питань, формулює положення,
перенасичені узагальненими словосполученнями, оціночними поняттями
(наприклад, «які відповідають загальновизнаним уявленням про
гостинність»), громіздкими конструкціями щодо визначення вартісної межі,
джерела та періодичності надходження. Все це ускладнює тлумачення
відповідних положень, створює передумови для суб’єктивного довільного
розсуду особи. А це, у свою чергу, впливає на стан дотримання встановлених
обмежень, можливість порушень, ефективність запобігання останнім,
притягнення винних осіб до відповідальності. Узагальнений підхід
законодавця до визначення видового розмаїття подарунків, а також моделей
можливої поведінки по відношенню до них створив передумови для
підзаконної нормативної регламентації «окремих різновидів подарункових
відносин за участю публічних службовців» (наприклад, наказ ДФС України
від 01.12.2017 року № 979 «Правила етичної поведінки та запобігання
корупції в органах ДФС») із виокремленням «опосередкованих подарунків»
(наприклад, у США такі визнаються «подарунками, які одержані через
близьких осіб публічного службовця, або за його дорученням» [2, с.16]),
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деталізацією окремих положень щодо одержання подарунків від підлеглих «з
нагоди особливих подій», а також для активізації інтерпретаційної діяльності
спеціального змістовного наповнення (наприклад, Методичні рекомендації
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням
НАЗК від 29.09.2017 року № 839). Розпорошеність нормативних положень, які
регулюють різні аспекти «подарункових відносин за участю публічних
службовців» (від суміжного понятійного ряду до деліктного аспекту) у різних
за юридичною силою нормативно-правових актах істотно ускладнює
правозастосування, в т.ч. й за рахунок потреби вирішення колізійних питань.
По-друге, ускладнена, громіздка конструкція моделей поведінки учасників
«подарункових відносин за участю публічних службовців», недотримання
якої можна кваліфікувати як підставу для притягнення винної особи до
адміністративної відповідальності. Складність ситуації полягає у тому, що
відсутність простої для сприйняття, зрозумілої для будь-якої особи норми
права, яка б фіксувала (без потреби з’ясування, роз’яснення) модель поведінки
публічного службовця по відношенню до подарунку, породжує фактично
можливість різноваріативної поведінки як самого публічного службовця, так і
уповноважених суб’єктів протидії можливим правопорушенням. Прив’язка
реалізації норми права до декількох показників (вартісна ознака, що
визначається із акцентом на змінний показник, джерело надання подарунку,
періодичність його одержання), тлумачення оціночних понять, в т.ч. із
використанням кількох варіантів, запропонованих у різних інтерпретаційних
актах, узагальнена регламентація алгоритму процедурних аспектів
поводження із подарунками (із перенасиченням нормативного акту
словосполученнями «по можливості» й відсутністю будь-якої іншої
альтернативи) дозволяє дії особи кваліфікувати в одному випадку як
дотримання встановлених обмежень щодо одержання подарунків, а в іншому
– як порушення відповідних обмежень. Більше того, цілком можливою за
таких умов є різноваріативність кваліфікації відповідних порушень (ст. 172-5,
172-7, 172-9 КпАП України), в т.ч. й як підстави для іншого різновиду
юридичної відповідальності (ст. 368, 191 КК України), а отже й помилкове
ототожнення різних засобів протидії корупції у всіх її проявах, що вимагає
концентрації зусиль зацікавленої спільноти для остаточного з’ясування
ресурсу обмеження щодо одержання подарунку публічними службовцями як
засобу запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з
корупцією, в контексті активізації проектної діяльності, зорієнтованої на
прийняття нового адміністративно-деліктного кодифікованого акту України.
По-третє, дисбаланс у регулюванні матеріальних і процедурних аспектів
«подарункових відносин за участю публічних службовців». Аналіз
вітчизняного законодавства дозволяє стверджувати, що законодавець,
приділяючи більш-менш питому увагу регулюванню перших, на жаль,
переважно фрагментарно узагальнено упорядковує інші. В той же час, як
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відомо, детальна регламентація саме процедурних аспектів будь-яких
відносин, істотно зменшує кількість можливих порушень. На жаль, правила
поводження із подарунками як щодо т.з. «контактних відносин», так і щодо
«безконтактних відносин» визначені узагальнено, без чіткої регламентації
строків, фіксування поточних результатів, можливих «додаткових важелів»
впливу, що створює передумови для різноваріативності правозастосування, а
отже й запобігання та протидії відповідним правопорушенням, пов’язаним із
дотриманням відповідних обмежень. У цьому сенсі цілком виправданим було
б запозичення позитивного апробованого часом і практикою досвіду
зарубіжних країн у детальному нормативному регулюванні правил
поводження із різними видами подарунків у різних ситуаціях (наприклад,
Директива Управління службової етики державних органів США. Звід
Федеральних нормативних актів № 5, частина 2635).
Отже, цілком можливим є використання ресурсу обмеження щодо
одержання подарунків публічними службовцями як засобу запобігання
правопорушенням, безпосередньо пов’язаним із корупцією, за вчинення яких
передбачена
адміністративна
відповідальність.
Задля
підвищення
ефективності такого використання доцільним вважається: а) внесення зміни
до ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» у частині визначення
«опосередкованих подарунків», «офіційних подарунків», «сувенірів»,
«гостинців», б) у ст. 23 цього ж Закону фіксація лише одного критерію для
визначення ознак «обмежених подарунків», а саме його вартісної ознаки, в)
узагальнення положень ст. 23, 24 цього ж Закону та підзаконних актів у
частині уніфікації підстав для одержання подарунків від підлеглих «з нагоди
особливих подій», перерахувавши останні, г) узгодження положень ст. 23, 24,
46 цього ж Закону та Податкового кодексу України у частині обов’язкового
декларування всіх без винятку подарунків публічних службовців, вартість
яких перевищує «вартість подарунку, щодо якого встановлені обмеження», ґ)
у ст. 24 цього ж Закону регламентація послідовності дій щодо поводження з
будь-якими видами подарунків, із зазначенням строків, обов’язкової
письмової (іншої) фіксації, залученням свідків. Внесення відповідних змін та
доповнень сприятиме ліквідації «сірих зон» у правовому підґрунті
використанні реального ресурсу обмеження щодо одержання подарунків
публічними службовцями як засобу запобігання правопорушенням,
пов’язаним із корупцією, усуненню помилкового ототожнення протиправних
діянь під час їх кваліфікації, а отже й притягнення винних осіб до
адміністративної відповідальності. Нормативна регламентація «подарункових
відносин за участю публічних службовців», із урахуванням запропонованих
рекомендацій, сприятиме формуванню правового підґрунтя для розгляду
подарунку для публічного службовця лише як «символічного прояву
вдячності, поваги … за професійну правомірну діяльність», а не важелю
прихованого впливу, що може загрожувати «чистоті» останньої.
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РОЛЬ ВИПРОБУВАННЯ В ОЦІНЦІ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ
ПРАЦІВНИКА
Проаналізувавши відповідні нормативні положення у сфері правового
регулювання трудових відносин, питання проходження випробування при
прийнятті на роботу певною мірою впорядковане. Незважаючи на його
ґрунтовне вивчення фахівцями у даній галузі, попри це залишається
дискусійним в практичному застосуванні.
Слід зауважити, що в чинному КЗпП України визначення
«випробування» не зустрічається. Однак, проаналізувавши ст.42 проекту ТКУ,
у якій передбачене право роботодавця впливати на результати випробування,
неважко зрозуміти: трудове законодавство захищає інтереси роботодавця,
який через суб’єктивне ставлення до працівника може легко його звільнити.
Ми можемо доповнити цю позицію і нормами ст. 40, 41 КЗпП України, у яких
рішення про звільнення приймає і роботодавець, і уповноважений ним орган.
Статті не закріплюють критерії оцінки результатів випробування.
Порівнюючи статті КЗпП України і проекту ТКУ, ми з’ясували, що вони не
передбачають і процедурних умов випробування. Тож, вважаємо за необхідне
у новому Трудовому кодексі деталізувати наступні норми. Крім того,
включити до обов’язків роботодавця повідомляти працівникові ухвалення
рішення щодо результату випробування.
Не заперечуючи права роботодавця на встановлення умови про
випробування, можна передбачити, що одна із сторін, працівник,
наполягатиме не включати її до змісту трудового договору. У цьому випадку
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роботодавець може погодитись з ним або встановити випробування. Свою
позицію працівник доводить наявністю у нього відповідних документів, як:
диплома, посвідчення про присвоєння кваліфікації, трудової книжки із
записом про нагородження або ж виконання такої роботи на іншому
підприємстві. Тобто,теоретично, він підтвердив свою достатню кваліфікацію у
продовженні трудової діяльності на новому місці [1, с.33].
З іншої сторони, на початку аналізу досліджуваного питання ми
констатували, що випробування не залежить від кваліфікації, багаторічного
стажу роботи суб’єкта праці. Власник або уповноважений ним орган ставить
за мету перевірити як працівник виконуватиме трудову функцію у нових
умовах. Для нього важливий не диплом працівника, а результат роботи,
компетентнісний рівень особи. Отже, укладаючи трудовий договір, вважаємо,
що сторони мають погодити усі необхідні умови.
У цьому контексті порівняємо ст.39 і 33 проекту ТКУ і відмітимо суттєві
розбіжності в трактуванні. Зокрема, як зазначалось вище, згідно ст. 39, з
метою перевірки відповідності працівника виконуваній роботі, допускається
погодження умови про випробування між роботодавцем і працівником. Стаття
33 не відносить випробування до обов’язкових умов трудового договору, як,
наприклад:
– місце роботи;
– час початку дії і тривалість трудового договору;
– трудову функцію працівника: професія, спеціалізація, кваліфікація,
посаду відповідно до встановленої класифікації професій;
– умови оплати праці;
– відпочинок працівника;
– охорону праці[2].
Випробування, професійна підготовка, перепідготовка і підвищення
кваліфікації працівника належать до додаткових. Вони можуть бути включені
і після укладення трудового договору. Тоді постає питання, якщо
випробування є необов’язковою умовою, то які правові наслідки матиме
особа, яка відмовиться від випробування. Науковий дослідник цього питання
Н.Б. Болотіна стверджує: «Якщо працівник відмовляється від випробування,
трудовий договір не може вважатись укладеним» [3, с.33]. Тому варто, на
нашу думку, розглядати умови випробування під час укладення трудового
договору. Дійшовши згоди, обидві сторони отримають для себе гарантії:
роботодавець суттєво поліпшить виробничу діяльність і взаємини суб’єктів,
підібравши відповідні кадри, а працівник – у разі не проходження
випробування із-за недостатньої професійної підготовки, зможе розв’язати цю
проблему на іншому підприємстві, не затримуючись більше вказаного строку
випробування.
Для більш ґрунтовного аналізу практики застосування випробування
розглянемо ст. 35 Закону України «Про державну службу»[4]. На сьогодні,
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проведення випробування для особи, яка призначена вперше на посаду
державної служби, є обов’язковим і встановлюється строком до шести
місяців. Виходячи з положень статті, особа, яка відмовилась від
випробування, не займатиме посаду державної служби. Таке право надається
другому кандидатові, який за результатами конкурсу претендує на зайняття
вакантної посади, а також конкурсна комісія проводить повторний конкурс. У
п.5 ст.35 зазначаються поважні причини, за яких державний службовець не
зміг пройти випробування. Це – тимчасова непрацездатність, короткострокова
відпустка без збереження заробітної плати, перебування у відпустці у зв’язку з
навчанням тощо. Строк випробування продовжується для нього на певну
кількість днів, протягом яких він не виконував посадові обов’язки [4].
Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця до
закінчення строку випробування у разі його невідповідності, попередивши за
сім календарних днів. Щоб уникнути суб’єктивізму, остаточне рішення з
приводу звільнення доцільно прийняти колегіально, спеціальною комісією.
Відповідно до п.7 ст.35, якщо строк випробування закінчився, а особу не
ознайомлено з наказом про її звільнення, вона вважається такою, що
витримала випробування [4].
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Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права
НАПрН України,
Україна, м. Запоріжжя
ПРАВО ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ЩО ОБ’ЄКТИВИЗУЄ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВНУТРІШНІХ ПУБЛІЧНИХ
ВІДНОСИН
У сучасній вітчизняній правовій науці відбувається перегляд основних
підходів до формування системи права в цілому, про що свідчить істотне
зростання кількості тематичних наукових робіт, активізація тематичних
наукових дискусій на шпальтах провідних наукових фахових видань [1],
певним чином вплинули й на пріоритетність галузевих наукових фахових
пошуків. Модифікація системи права в цілому зумовлює й модифікацію всіх її
елементів. Не є винятком із цього й наука адміністративного права, одним із
пріоритетних напрямів дослідження якої завжди була і залишається до цього
часу система адміністративного права (наприклад, наукові роботи
С.В. Ківалова, Р.С. Мельника В.Б. Авер’янова, В.М. Гаращука, та ін.). В
умовах істотного перегляду функціонального призначення предмету, методу
адміністративного права, запозичення значної кількості новітніх інститутів
європейського права, що суттєво впливає на систему галузі в цілому, все
більше уваги вчених-адміністративістів зосереджується на окремих елементах
системи адміністративного права задля з’ясування їх місця, ролі у відповідній
системі, в сучасних умовах, що, що у свої чергу, дозволяє сформувати
новітній науковий базис для галузевої нормотворчості та правозастосування.
Аналіз сучасних галузевих наукових джерел свідчить, що все більше
уваги вчених-адміністративістів зосереджується на: а) обгрунтовані
транформації раніше існуючих елементів системи адміністритивного права й
набуття ними нових ознак, що зумовлює зміну їх якості – адміністративноделіктного права, службового права тощо (наприклад, роботи В.К. Колпакова,
Р.С. Мельника, Т.О. Коломоєць, Л.Р. Біли-Тіунової, Т.С. Аніщенко, та ін.);
б) дослідженні обгрунтування доцільності виокремлення у системі
адміністративного права нових елементів – адміністративно-процедурного,
адміністративно-господарського, адміністративно-земельного, освітнього,
будівельного, соціального права та ін. (наприклад, роботи В.М. Бевзенка,
С.М. Кушніра, Н.В. Галіциної та ін.);
проблематика службового права займає особливе місце, серед всього
розмаїття питань, які порушуються вченими-адміністративістами, це
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зумовлене, потребою з’ясування місця і ролі відповідної сукупності норм
права, покликаних врегулювати відносини публічної служби (звідси й
розмаїття варіантів назви цього елементу системи права України – «службове
право», «право публічної служби» тощо), у системі права в цілому (чи все ж
таки це самостійний елемент, чи все ж таки структурний елемент іншого
елементу – галузі права) Також, враховуючи кількісні та якісні показники
сучасної вітчизняної нормотворчості щодо врегулювання суспільних
відносин, пов’язаних із професійною службовою публічною діяльністю,
необхідним є з’ясування реального стану справ щодо наявності підстав для
відповідних змін у системі адміністративного права, безпосередньо
пов’язаних із виокремленням службового права (права публічної служби) в
якості її елементу.
Аналіз сучасних вітчизняних наукових фахових джерел дозволяє
виокремити кілька базових підходів до вирішення відповідного питання: а)
право публічної служби є елементом системи адміністративного права і
розглядається в якості її підгалузі; право публічної служби (службове право) є
самостійною галуззю права, а отже й самостійним елементом системи права
України б) право публічної служби є елементом системи адміністративного
права й розглядається у якості її інституту [2. С.133].
Акцент уваги на специфіку предмету і методів регулюючого впливу на
відносини, безпосередньо пов’язані із професійною службовою публічною
діяльністю, дозволяє стверджувати, що в наявності ознаки, притаманні саме
адміністративному праву і з цим погоджуються всі вчені-адміністративісти
(наприклад, роботи Ю.П. Битяка, Л.Р. Біли-Тіунової, Р.С. Мельника,
В.К. Колпакова та ін.).
Варто погодитися із тим, що реформаційні державотворчі та правотворчі
процеси зумовили певну модифікацію права публічної служби й «переростання» її
за межі інституту галузі (із регулюванням однорідних відносин). В той же час
актуальним є питання, а чи можна розглядати право публічної служби в якості
самостійної галузі права? Чи все ж таки це елемент системи
адміністративного права, який «виріс» за межі інституту й набув ознак її
підгалузі? Для остаточної відповіді на ці запитання важливим є урахування
положень сучасної науки теорії права щодо ознак підгалузі та галузі права й
з’ясування їх притаманності (або ж відсутні) праву публічної служби.
Для виокремлення самостійної галузі права в наявності повинні бути
унікальний предмет, метод правового регулювання, система джерел
(щоправда, можна зустріти й інші підходи щодо кількості та послідовності
розміщення ознак). Для сучасної сукупності норм, покликаних регулювати
суспільні відносини, які безпосередньо пов’язані із професійною службовою
публічною діяльністю, дійсно притаманним є унікальний предмет, який
можна з урахуванням специфічних ознак, виокремити із предмету
адміністративного права. В тім щодо унікальності методу правового
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регулювання, а також системи джерел це питання залишається відкритим.
Відносини, безпосередньо пов’язані із професійною службовою публічною
діяльністю, регулюються за допомогою методів адміністративного права.
Стосовно ж системи джерел права публічної служби, вона жодних
специфічних властивостей, на жаль, у порівнянні із системою джерел
адміністративного права, також не має. Це дозволяє зробити висновок про т.з.
«проміжне» місце права публічної служби між інститутом та самостійною
галуззю права в системі права України, а отже про право публічної служби як
підгалузь адміністративного права із всім переліком ознак, притаманних саме
підгалузі права.
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ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Багаторічна важка праця України на шляху до Європейського Союзу
завершилась прийняттям Угоди про асоціацію, яка запрацювала у повному
обсязі у 2017 році. Проте вже близько двох років діяла економічна частина
Угоди щодо зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом,
що свідчило про розвиток та поглиблення співпраці. Фундаментом такої
спільної роботи та перспективи подальшої інтеграції України повинно бути
розуміння та сприйняття нею базових принципів життєдіяльності
євроспільноти. У преамбулі даної Угоди визначається, що спільні цінності,
на яких побудований Європейський Союз, є демократія, повага до прав
людини, основоположних свобод та верховенство права.
Серед загальнолюдських, в тому числі і європейських, цінностей
особливе місце належить правам людини, з яких основним є право на життя.
Життя – це найдорожча і базова цінність для людини, основа її існування у
світі. Ще однією з найважливіших і універсальних загальнолюдських
цінностей є свобода, як можливість людини обирати умови свого буття,
долати залежність від природних і соціальних сил, можливість для
самовизначення, самореалізації, вибору своїх дій. Свобода – це можливість
визначення людиною своїх позицій, орієнтирів власного життя і діяльності.
Саме свобода дає людині можливості для розвитку і самореалізації.
Зважаючи на складну (військову) ситуацію в країні, цінності життя, свободи
і миру є особливо актуальними і важливими.
Складні соціально-політичні умови в Україні позначилися на
життєдіяльності і, відповідно, на переконаннях значної кількості населення,
яке стикається зі значним порушенням їхніх прав. Особливо це стосується
людей, які, наразі, опинилися в складній життєвій ситуації внаслідок
військового конфлікту та бойових дій на Сході України. Це, за даними
Мінсоцполітики на січень 2017 року, майже 1,7 мільйона людей, які стали
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вимушеними переселенцями (внутрішньо переміщеними особами – ВПО)
[1] та змушені були кардинально змінити умови своєї життєдіяльності:
покинути або залишити місця свого звичного проживання задля уникнення
негативних наслідків збройного конфлікту, проявів насильства, приниження.
З 2014 року вже сформована певна нормативно-правова база щодо регуляції
проблем даної категорії людей, їх адаптації, інтеграції до нових умов,
створена система практичної соціальної та психологічної підтримки. Разом з
тим, ситуацію, у якій вони опинилися, оцінюють як важку (критичну), яка
об’єктивно порушує життєдіяльність, звичні внутрішні зв’язки, утруднює
або унеможливлює реалізацію внутрішніх стимулів (мотивів, прагнень,
цінностей) людей. Крім того, сама по собі ситуація війни та військових дій є
проявом різнобічного порушення прав людей, і перш за все, права на життя,
свободу у саморегуляції і самоорганізації власного життя, право на освіту,
охорону здоров’я, житло, можливості заробляти на життя.
Разом з тим, критична ситуація відкриває людині нові можливості,
повертає до пошуку нових рішень. Тому цікаво дослідити як позначилися
критичні події на самопочутті, системі цінностей та сенсожиттєвих
орієнтаціях людей зрілого віку, які не за своєю волею потрапили до
категорії внутрішньо переміщених осіб.
Ми провели емпіричне дослідження, у якому взяли участь 70
досліджуваних: 35 осіб віком 30-45 років (18 жінок та 17 чоловіків), з числа
внутрішньо переміщених осіб, які проживають у м. Дніпро та працюють за
різним фахом у різних організаціях. У якості контрольної групи були обрані
35 осіб віком 30-45 років (17 жінок та 18 чоловіків), які проживають у м.
Дніпро, мають різну освіту та працюють за різним фахом. Для проведення
дослідження ми обрали такі методики: «Індекс життєвої задоволеності
(ІЖЗ)» А.О.Neugarten, у адаптації Н.В. Паніної; тeст сенсожиттєвих
орієнтацій (СЖО) (Д.О. Леонтьєва); тест для діагностики реальної структури
ціннісних орієнтацій особистості (РСЦОО) (С.С. Бубнової); «Методика
діагностики ступеня задоволеності основних потреб» (метод парних
порівнянь В.В. Скворцова, модифікація І.О. Акіндінової).
Результати нашого емпіричного дослідження показали, що у осіб
зрілого віку з числа внутрішніх переселенців індекс задоволеності життям є
суттєво нижчим, ніж у людей зрілого віку контрольної групи, які не мають
статусу внутрішньо переміщених осіб. Суттєво нижчими у внутрішньо
переміщених осіб виявилися такі складові задоволеності життям, як
рішучість, цілеспрямованість, послідовність у досягненні поставлених цілей.
Суттєво нижчою у переселенців виявилася узгодженість між поставленими і
реально досягнутими цілями та загальний фон настрою.
Показники сенсожиттєвих орієнтацій (цілей, результату, процесу життя,
локусу контролю-Я та локусу контролю-життя та загальний рівень
сенсожиттєвих орієнтацій) досліджувані ВПО мають нижчі, ніж
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досліджувані контрольної групи. На наш погляд, є показовим те, що
досліджувані з числа ВПО суттєво нижче оцінюють результативність свого
життя та локус контролю-Я, що підтверджує їх значні втрати від воєнного
конфлікту та розгубленість у власному контролі над своїм життям.
У досліджуваних з числа ВПО найвищими виявилися потреби у
самоповазі та визнанні, у безпеці, матеріальні потреби.
В системі ціннісних орієнтацій внутрішньо переміщених осіб найбільш
значущими виявилися цінності допомоги іншим, любов, визнання і повага
до людей, матеріальний достаток, здоров’я. Найбільш значущими
цінностями для осіб зрілого віку контрольної групи є допомога іншим,
любов, приємний відпочинок. У групі досліджуваних ВПО статистично
вищими виявилися цінності допомоги іншим, любов, визнання і повага до
людей, порівняно з досліджуваними контрольної групи, де статистично
вищою виявилася цінність відпочинку.
Отже, у осіб зрілого віку з числа внутрішніх переселенців індекс
задоволеності життям, сенсожиттєві орієнтації є суттєво нижчим, ніж у
людей зрілого віку, які не мають статусу внутрішньо переміщених осіб. У
досліджуваних з числа ВПО серед базових потреб найвищими виявилися
потреби у самоповазі та визнанні, у безпеці, матеріальні потреби. Разом з
тим, в системі їх ціннісних орієнтацій виявилися такі, які більше
відповідають загальнолюдським і європейським цінностям – допомога
іншим, любов, визнання і повага до людей. Можемо стверджувати, що
люди, які пережили кризові події у своєму житті є більш людянішими і
орієнтовані на цінності, які відповідають принципам життя євроспільноти,
таким як допомога іншим, визнання і повага до людини, визнання її права на
гідне життя.
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РОКІРОВКА КОНСТАНТНИХ ЗНАЧЕНЬ ГЕОПОЛІТИЧНОГО
СТАНОВИЩА ЛИТВИ ЗА УМОВ ВІДНОВЛЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Хоча Литва відноситься у строгому сенсі до Східної Європи, однак
політична географія оперує не тільки просторовими, але також і ціннісними
категоріями. Східними та південними рубежами цієї держави проходить
кордон двох світів, різних цивілізацій і укладів життя, різних політичних
систем і політичних режимів: демократичного західного світу і
посткомуністичних
автократичних
держав,
де
ностальгують
по
соціалістичному «раю» і намагаються його реанімувати. У ході розвалу СРСР
та комуністичної системи, за точним спостереженням білоруської дослідниці
П. Панасюк, першою розпалася зовнішня оболонка союзно-окупаційної
системи у Східній Європі [7]. Свідченням цього є той факт, що «парад
суверенітетів» радянських республік розпочався з його формального
декларування Естонією. А реальні практичні кроки до відновлення своєї
незалежності здійснила в 1990 р. саме Литва.
Політична наука, як і західні політики та дипломати проявили у ту
переломну добу певну розгубленість і нерозуміння тренду стрімких змін,
котрі вели до зламу Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин,
заснованих на блоковому протистоянні та біполярності. На політичній мапі
Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) з’явилися «невідомі діючі особи», котрі не
мали достатнього досвіду у міжнародних справах і створили так звану «сіру
зону», щодо котрої і Захід, і Росія повинні були виробити якісь принципові
засади політики. Хоча самі неофіти, в тому числі й Литва, не барилися у
самовизначенні по важливих питаннях міжнародно-політичного статусу.
Почавши з обережних заяв щодо своєї «нейтральності», державні керівники,
дипломати, науковці країн Балтії одразу ж почали зондувати ґрунт для
реалізації більш амбітних зовнішньополітичних цілей, аніж невигідна і
малоцікава перспектива відновлення геополітичного статусу лімітрофних
держав, котрими вони були у міжвоєнні часи. На останнє, до речі, вельми
розраховували у Москві. Події 1939-1940-х рр., втрата незалежності,
радянська окупація, реальна загроза етно-демографічної катастрофи вимагали
вироблення адекватних рішень у 1990-х рр.
У тих умовах невизначеності К. Роєн звертав увагу на небезпеку нового
розколу Європи та три регіони, що значно відрізняються один від одного:
Західну Європу з усталеними демократичними традиціями і високим
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ступенем взаємозалежності; Центральну і Південно-Східну Європу з
нестабільними демократіями, які потребують західної допомоги з-за
економічної відсталості; держави на території колишнього СРСР [8, 10]. А
відомий німецький експерт Х. Тіммерман писав, що країнам цього регіону,
маючи на увазі ЦСЄ, необхідно дати перспективу в їхньому «русі до Європи»,
що передбачало б не лише економічну підтримку, але і допомогу у створенні
демократичних механізмів та інститутів правової держави, ефективних
ринкових структур [4, 85].
Обравши шлях євроатлантичної інтеграції, литовський парламент 8
червня 1992 р. прийняв Конституційний закон про неприєднання Литовської
Республіки до пострадянських східних союзів (подібне рішення прийняли
Латвія та Естонія). Це був своєрідний історичний акт «прощання» зі Сходом.
Разом з євроатлантичним курсом це політичне рішення призвело до рокіровки
геополітичних констант, котрі визначали становище Литви. За словами Зб.
Бжезинського, колишня Східна частина континенту, де знаходиться і регіон
Балтії, «знову стала Центральною Європою, якою вона завжди і була по
історичним, культурним і філософським причинам» [6, 11]. У ряді своїх
публікацій метр геополітики виділяв північну і південну (балканську) зони
Центральної Європи. Український дослідник М. Кріль резонно уточнює, що
поняття «Центрально-Східної Європи», крім географічних, відображає певні
політичні, економічні та соціальні реалії [2, 4].
Видається, що литовське політичне керівництво, лідери політичних
партій були свідомі того, що спроби здобути уявні переваги за рахунок
балансування між двома діаметрально-протилежними векторами неминуче
призведуть до негативних наслідків – чи то у вигляді збільшення напруги у
відносинах, чи у взаємознищенні позитивних наслідків, напрацьованих в
умовах протилежно спрямованих векторів зовнішньої політики. Курс Литви
1990-х – початку 2000-х рр., як ми можемо зараз констатувати, був
стратегічно спрямованим передусім на інтеграцію у спільний західний
політичний, економічний, військовий і цивілізаційно-культурний простір.
Вибір литовців, у відповідності з волею котрих влада повернула кермо
державного курсу на Захід вже з перших років незалежності новітніх часів,
стосувався і безпекової, і торгово-економічної політики [9, 198]. Радянолог
Р. Пайпс, оцінюючи тодішню геополітичну ситуацію, у котрій опинилися
держави Балтії, приймаючи відповідальні рішення щодо гарантування своєї
безпеки через інтеграцію в НАТО, вносив важливе уточнення. Повернення до
Заходу означатиме включення в орбіту впливу передусім США, що призведе
до зміни розкладу геополітичних сил в Європі і світі і зменшить сферу
політичного впливу Росії [3, 422]. Очевидним вважалося наступне: чим
більше у Балтії буде Заходу, тим менше, образно кажучи, там буде Росії. А
домінування США у системі євроатлантичної безпеки волею обставин робило
прозахідний курс Вільнюса, Риги й Таллінна американоцентричним.
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Але Вільнюс, здається, чудово розумів що самого факту членства в
НАТО та ЄС з огляду на потенційно небезпечне сусідство зі Сходу замало.
Для підвищення порогу власної безпеки слід подбати і про справи на всьому
східноєвропейському просторі, передовсім там, де є можливим сприяння
демократичному поступові і встановлення дружніх відносин співробітництва
та порозуміння. Тобто, мова йшла про активну східну політику на усьому
просторі між Балтикою і Чорним морем, котра б продовжувала працювати на
укріплення статусності та авторитету Литви у регіоні ЦСЄ та у світі в цілому.
Найбільш перспективними і логічними повинні були виглядати активні
заходи по знайденню порозуміння з Мінськом та поглиблення й
диверсифікація співпраці з Україною. По цій причині Литва стала одним з
найактивніших промоутерів політики «Східного партнерства».
Як писав експерт та публіцист А. Моліс на початку 2010-х рр., литовські
дипломати раді спільним ініціативам Литви, Білорусії та України, але те, що,
наразі самі литовці, або у співпраці з поляками можуть зробити в сусідніх
східних країнах, є краплею в морі. Литві необхідно підтягнути до цієї справи
більш впливових партнерів, більше працювати у Брюсселі, Берліні, Парижі,
щоб ЄС активізував свої дії в регіоні. Крім того, чому б не подумати про
географічний і функціональний розподіл завдань? З початком спеціалізованої
роботи в окремій країні або секторі, литовські ad hoc дії могли б перерости в
довгострокові програми, корисні не тільки для місцевої опозиції і бізнесменів,
а й для всієї громадськості даної країни [5].
Інтерес Литви до України має особливий характер. Не скидаючи з
розрахунків ментальні комплекси історичної компліментарності, ми
акцентуємо увагу на практичних сенсах геополітичної реальності. Ставши
членом ЄС і НАТО, Литва опинилася в прикордонній, «буферній» зоні. Якщо
ж Україна вступає до складу ЄС і НАТО, Литва стає, таким чином, навіть
незважаючи на сусідство з Білорусією, «внутрішньою європейською»
країною. До того ж ніхто не сумнівається, що розміщена між Литвою і
Україною Білорусія довго не протримається у своїй ізоляції, і тоді здійсниться
те, що повинно здійснитися. Колишнє велике за своєю територією литовське
(польсько-литовське) князівство, що охоплювало території сучасної Польщі,
Литви, Білорусі та України, відродиться в новій якості [1]. Причому поріг
безпеки самої Литви значно підвищиться, так само як і ступінь захищеності її
кордонів та можливості нейтралізації потенційних небезпек від страждаючої
неоімперським синдромом зовнішньої політики Росії.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У період становлення та реформування соціальної сфери державна
соціальна політика України спрямована на створення умов для підвищення
якості соціальних послуг населенню відповідно до його потреб. Працівник
соціальної сфери покликаний надавати кваліфіковану соціальну допомогу
різним верствам населення на високому професійному рівні. Для підготовки
таких фахівців у процесі надання освітніх послуг для студентів
спеціальності «Соціальна робота» саме практика виступає однією з
найважливіших складових професійної підготовки майбутніх соціальних
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працівників. Практична підготовка у вузі поєднує теоретичні знання з
професійною діяльністю і дозволяє студентам використовувати їх у
реальних умовах соціального закладу.
Україна має потребу у фахівцях спеціальності «Соціальна робота»,
здатних успішно реалізувати сучасні завдання соціальної політики, вільно
володіти новими формами та методами соціальних досліджень,
застосовувати на практиці ефективні технології практичної роботи з різними
категоріями населення. Аналіз наукових джерел засвідчує, що науковці
Т. Дмитренко, А. Люта, Ю. Мацкевич, Л. Міщик, В. Приходько, С. Харченко,
Л. Яковлєва та інші дослідили теоретико-методичні основи професійної
підготовки соціальних працівників, а також особливості їх роботи з різними
категоріями клієнтів.
Підготовка соціальних працівників як окремий напрямок професійної
освіти та професійної діяльності почала формуватися на початку 1990-х
років. Офіційне введення нових професій було обумовлене зміною
соціально-економічних умов, які поряд із позитивними явищами в державі
спричиняли
низку негативних. Потрібні були фахівці, які здатні
зосереджувати зусилля на роботі з різними категоріями населення,
попередженні відхилень у їх поведінці, особливо тих, хто перебуває у
несприятливих умовах виховання і має прояви негативної поведінки, а
також тих, став на шлях асоціальної і протиправної поведінки,
організовувати та проводити науково обґрунтовані і своєчасно вжиті заходи,
спрямовані на запобігання виникненню життєвих труднощів в окремих
індивідів та групах ризику; збереження, захист та підтримку оптимальних
умов життя і здоров’я дітей, своєчасну превенцію соціальних, моральних,
педагогічних відхилень. Такими фахівцями мають стати соціальні
працівники, головною метою діяльності яких є створення умов для
саморозвитку, самоствердження особистості, підтримки й стимулювання
людини до активної самостійної життєдіяльності. На думку А.Й. Капської,
випускники ВНЗ, які оволоділи вищезазначеними спеціальностями, сьогодні
працюють у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту
населення, cоціально-економічній сфері [1, с.4].
Для підвищення ефективності фахової підготовки працівників
соціальної сфери варто враховувати наступне: більше уваги приділяти
проблемам, які є джерелом людських страждань; навчальним закладам, які
готують фахівців для соціальної сфери, залучати студентів до вирішення
проблем соціальної сфери на місцевому рівні; систематично вносити зміни у
зміст практик з урахуванням суспільного розвитку; розкривати зміст
співпраці між державними соціальними закладами та неурядовими
організаціями, які працюють з населенням міст і сіл.
Зміст професійної соціальної роботи визначається взаємопроникненням
трьох основних методологічних підходів у світовій практиці підготовки
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працівників соціальної сфери, а саме: індивідуалізм, що розглядає діяльність
окремого працівника в межах державного підходу та завдань соціальної
політики; колективізм, що розглядає соціальну роботу як форму організації
сумісних дій, спрямованих на подолання соціальних негараздів;
рефлексивний гуманізм, що розглядає професійну діяльність як
міжособистісну взаємодію, побудовану на гуманістичних цінностях і
спрямовану на сприяння соціалізації особистості [2, 104].
Сьогодні в Україні та інших країнах світу навчання соціальній роботі
повинно вести активний пошук шляхів вирішення нових соціальних проблем.
Тому зміст підготовки майбутніх спеціалістів, на думку В.А. Поліщук, повинен
включати наступні компоненти: аналіз сучасного соціального розвитку,
формування вміння об’єктивно оцінювати соціальну політику, пропонувати
альтернативні варіанти; пошук сучасних моделей, форм і методів
практикуючої соціальної роботи; розробка теорій, технологій, моделей,
спрямованих на ефективне функціонування соціального працівника [3, с.125].
На думку А.Й. Капської, ключовим компонентом у підготовці фахівця
має стати професійно-орієнтована практика, оскільки саме вона визначає
завдання, практичні вміння й навички, якими має оволодіти
висококваліфікований працівник соціальної сфери. Система підготовки
студентів до професійної діяльності покликана формувати професійну
культуру спеціаліста, спрямування пізнання від загального до окремого, від
цілісної діяльності до творчої особистості і її соціальної спрямованості;
цілісності процесу становлення соціального працівника, побудованого на
основі модульного навчання, посилення практичної складової у навчанні та
самостійної роботи студента.
Підготовка соціального працівника здійснюється шляхом формування
конкретних професійних умінь у певних соціально-педагогічних умовах. Тому
важливо в процесі формування професійної діяльності сприяти здійсненню
розвитку особистості, усвідомленню змісту й структури майбутньої
професійної діяльності. Для цього у ВНЗ існує система практичної підготовки
майбутніх соціальних працівників. На кожному навчальному курсі
проводяться різні види практик, а саме: ознайомча, волонтерська, навчальна,
виробнича, стажувальна, науково-педагогічна. Вони охоплюють усі напрямки
роботи з різними категоріями клієнтів. Програми практик розроблено згідно
документів МОН: «Положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України», «Методичних рекомендацій по складанню
програм практики студентів вищих навчальних закладів України»,
«Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній
системі підготовки фахівців», а також «Організації практичної підготовки
студентів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя»,
рішень Вченої ради університету, наказів і розпоряджень ректора щодо
організації практичної підготовки в умовах кмс.
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Професійне становлення соціальних працівників відбувається в умовах
вищого навчального закладу, яке переростає в оволодіння професійною
діяльністю. Тому, на нашу думку, одним із шляхів становлення фахівця буде
створення таких педагогічних умов, щоб поступово навчально-пізнавальна
діяльність перетворилася у пізнавально-професійну під керівництвом
педагога й супервізора у реальних професійних умовах, в різних соціумах і з
різними категоріями клієнтів. І саме від того, як буде організований
навчальний процес під час проходження практик, буде залежати рівень
професійної готовності майбутніх соціальних працівників.
Таким чином, професійна підготовка як процес, що відповідає за
формування готовності до професійної діяльності майбутнього соціального
працівника, лише тоді розвиває і формує професійну свідомість, коли
пізнавальна діяльність здійснюється на межі професійної. При цьому
пізнавальний процес забезпечує цілісну особистість соціального працівника.
Тому професійне навчання соціального працівника в умовах практичної
підготовки – це система організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують
формування в особистості професійної спрямованості, знань, навичок і
професійної готовності.
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СУЧАСНИЙ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР
САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ
Початок ХХІ сторіччя ознаменувалось низкою політичних,
економічних та соціальних трансформацій у країнах близького Сходу, а
події Арабської весни змінили в долю всіх країн учасниць. Революційні
заворушення в кожній країні протікали по різному, мали власні часові
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рамки, чисельність протестуючих та настрої. Проте, в результаті було
змінено вектор у внутрішній та зовнішній політиці майже у кожній країні,
зокрема в напрямку поширення демократії і захисту прав людини.
Не оминули ці зміни і Саудівську Аравію, країну яка на сьогоднішній
день є релігійним центром Ісламського світу, а також є однією з
найсильніших держав у Лізі Арабських Держав і потужним міжнародним
актором як на регіональному так і на глобальному рівні. Під впливом
революційних мас відбулись зміни у внутрішній і зовнішній політиці, а
також відбулась спроба реформувати політичну систему. Королем
Саудівській Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Саудом було підписано
низку актів в яких йшлось про політичні реформи, з метою створення
конституційної монархії. а також була створена перша політична партія
країни, щоправда її діяльність пізніше було придушено. З метою зниження
революційного «градусу» уряд виділив 130 мрд. доларів на фінансові
допомоги та різноманітні програми. Також було обіцяно, що «саудівські
жінки почнуть керувати автомобілями», що й було затверджено в Указі про
те що жінки Королівства мають право на самостійне водіння авто [1].
Варто також зазначити, що Саудівська Аравія є однією з країн з
великими запасами нафти та газу, що робить її найбільшим імпортером в
регіоні. Цей фактор закладає базу розвитку господарського комплексу
країни та є основою економічної могутності. Основні центри
нафтопереробної галузі знаходяться в Рас-Тяннура, Джидда, Ер-Ріяд і
видобуток сірки із нафти в Абкайку. В Ед-Даммамі налагоджено
виробництво мінеральних добрив. Також застосування нових агротехнічних
технологій та внесення великої кількості мінеральних добрив дозволяє
збирати на південному заході країни високі врожаї пшениці, ячменю і проса,
а також овочів. Традиційне значення має вирощування фінікових пальм [2].
Незважаючи на традиційні напрямки галузей господарства, Саудівська
Аравія активно розробляє й нові, зокрема активний розвиток цифрових
технологій та туризм.
Найбільш яскраво зміни політичних векторів видно у зовнішній
політиці, а саме у співпраці Королівста та країн ЄС та США. Для
Європейських країн Саудівська Аравія є важливою саме в сфері нафти й
газу, машинних конструкціях, адже приблизно 70% всієї імпортованої
продукції ЄС складаються з палива та їх похідних саме з Саудівської Аравії.
За останні роки Саудівська Аравія, бюджет якої оснований на використанні
доходів від нафти приблизно на 90%, розпочала амбіційний план
реструктуризації економіки, орієнтованої на нафту, яка називається
«Бачення 2030», що передбачає диверсифікацію, приватизацію, збільшення
податків та скорочення дотацій. Саудівська Аравія має значні оборонні
зв'язки з зростаючим числом держав-членів ЄС, в першу чергу пов'язаних з
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торгівлею озброєннями (а також часто пов'язаними контрактами на
навчання та технічне обслуговування). [3]
Також ЄС є першим торгівельним партнером: з 16,3% світової торгівлі
Саудівською Аравією, після чого Китай – 14,1%, а США – 11,8%.
Саудівська Аравія є 15-м торговим партнером ЄС у товарах, де частка ринку
ЄС становить 1,5%. Торгівля між ЄС та Саудівською Аравією відбувається в
рамках Ради з питань співробітництва в Перській затоці, до якої входять
Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар та Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські
Емірати (ОАЕ). ЄС експортує в регіон широкий спектр товарів і послуг,
однак близько 50% експортованих товарів з ЄС складають машини,
включаючи електростанції, залізничні локомотиви, літальні апарати,
електричні машини та механічні прилади.
Зміна векторів зовнішньої політики Саудівської Аравії знайшла
відображення і в ряді принципових позицій щодо міжнародної співпраці з
США, зокрема принц Мухаммед бін Салман прагне зміцнити
співробітництво між Саудівською та США, а стосунки з США визнаються
як такі які побудовані на довірі та стратегічному партнерстві.
Отже, на сьогоднішній день, Саудівська Аравія сьогодні є сильним
актором міжнародних відносин, якому вдалось зберегти свої традиції,
релігію, культуру та одночасно розбудовує нову позицію на міжнародній
арені, як країни, що взяла вектор на демократичний розвиток за умов
збереження ісламських цінностей.
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ДОГОВІР ПОЛІТИЧНИЙ ЯК ПОНЯТТЯ:
ЙОГО СУТНІСТЬ І ЗМІСТ
Поняття «договір» тісно пов’язане з термінами «культура», «консенсус»,
«угода», «політична комунікація», «національна злагода», «компроміс» та ін.
Останній перекладається із латинської мови як угода, а тлумачиться, як
зазначає Ю. Мірошниченко, як договір між представниками на основі
взаємних поступок, що варто розуміти як припинення виснажливої боротьби
зі своїми опонентами і можливість зосередити політичний потенціал на
вирішенні фундаментальних питань [6, с.23-24]. «Договір політичний» як
поняття – це пакт, політична домовленість, взаємні зобов’язання, письмова
або усна угода про права та обов’язки між державами, установами,
підприємствами та окремими особами, політиками, їх політичними силами,
фракціями, групами, владою і спільнотою та ін. Політичний договір як явище
має давню історію, позаяк існує відтоді, коли з’явилося суспільство, держава і
політика. Договір залежить від рівня розвитку політичної культури та
національної злагоди, яку В. Кириченко розуміє як соціальний договір,
національний пакт усіх суб’єктів політики, громадянський мир і спокій,
систему домовленостей про цивілізовані правила політичної гри у
міжнаціональних відносинах та у середовищі політикуму, які створюють
відповідний політичний клімат, бракує й сучасним українцям. Національна
злагода і розсудливість, на слушну думку В. Кириченка, – це головна умова
для реалізації прав людини та українського політикуму, найкраще середовище
для успішного функціонування всіх елементів політичної системи [5, с.91].
Якщо мова, політична культура і політичні комунікації були основою щодо
виникнення держави, то політика сформувалася разом із державними
утвореннями, які виникали, на думку Марсилія Падуанського, Мо-цзи, Гроція
Гуго, Томаса Гоббса, Жан-Жака Руссо, внаслідок суспільного договору (за
посиланням В. Бебика) [1, с.113]. На основі теорії комунікації нідерладський
юрист Гуго Гроцій [4, с.178] розробив власну концепцію суспільного
договору. Його вчення базується на політичному договорі, який стосувався
добровільної угоди, яка укладалася між громадянами, підданими і верховною
владою. Суспільно-політичні відносини і різного роду договори, під якими
французький філософ Гольбах Поль Анрі розуміє сукупність певних умов,
пов’язують людей у суспільство, яке виникає на основі велінь і підкорень, де
одні стають суверенами, інші − підданими [4, с.167]. До такої думки
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схилялися політики і філософи індустріальної і постіндустріальної доби, коли
мова, культура і політика піднялися у своєму розвитку на новий рівень
політичної комунікації, яку нерідко використовували для зміни пріоритетів
громадської думки, зокрема, під час виборів, що досліджував американський
автор концепції неоконтрактуалізму – Джон Ролз [4, с.566-567], за теорією
якого вільні громадяни укладають один з одним договір про принципи
суспільного устрою. Такий консенсус, на думку науковця, забезпечує
дотримання принципів, що приймаються на основі договору, який забезпечує
реалізацію соціальної справедливості під час вирішення різних проблем, які
на сучасному етапі створюють в Україні проросійськи налаштовані політики.
Політичний договір має давню історію розвитку: він виник тоді, коли у
суспільстві зародилися політичні відносини, які необхідно було закріпити на
рівні певних юридичних правил та обов’язків. Наприклад, такий рівень
зрілості політичної культури, що існував у Київській Русі, виявляв себе, крім
усього іншого, у вигляді договорів, які підписувалися між громадянами країни
або міста, з одного боку, та керманичами і князями, з іншого, які
скріплювалися взаємними присягами. Згідно із цими договорами віче
передавало князеві усю повноту влади в обмін на обіцянку здійснювати її на
підставі волі народу. Зокрема, абсолютизацію культурного чинника у політиці
критикувала Бенхабіб Шейла [4, с.64]. Вона вважає, що людина або група
ідентифікує себе із певною культурною спільнотою, у чому полягає, на її
думку, головна проблема мультикультуралізму, якому вона протиставляє
концепцію культурного діалогу, що, як вважають сучасні вітчизняні науковці,
видається можливим за умови, коли у державі створені максимально
сприятливі умови для політичної соціалізації громадян, активної їх
включеності в усі суспільно-політичні процеси (за посиланням М. Головатого)
[3, с.23], які існували у формі комунікації, зокрема листування, яке
відбувалося руською (староукраїнською) мовою. Договірна теорія, що
розроблялась європейською філософською думкою, стояла, на слушну думку
В. Безверхого, набагато далі від реального життя західних держав, ніж від
справ українських. Згідно із цими договорами віче передавало князеві усю
повноту влади в обмін на обіцянку здійснювати її на підставі волі народу, що
обумовлювалось у цьому акті. Ці факти свідчать про демократичний характер
політичної культури пращурів українців, яка у кінці XVIII ст. була повністю
знищена російськими імператорами і таким чином, за словами В. Безверхого,
виведена із зони загальноєвропейської цивілізації. Віче, яке визнавало за
собою право на втручання в усі сфери політичного життя, зокрема, в
управління князівством, князь збирав для того, щоб заручитися моральною і
матеріальною підтримкою у важливих політичних справах [2, c.124]. Під час
Козаччини і Гетьманщини політичні комунікації також мали вигляд відносин
гетьмана з підданими, які існували у вигляді договорів, що укладалися при
його обранні. Ці договори за своєю сутністю мали культурний і
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демократичний характер, позаяк містили права та обов’язки сторін, які
затверджувалися взаємною присягою. Якщо гетьман порушував договірні
відносини з підданими, то останні мали право перейти на службу до іншого
гетьмана, що засвідчує «Літопис С. Величка», написаний у 1720-х роках.
Тобто, суспільно-політичні договори були прямо пов’язані із рівнем відносин
та політичної культури влади і спільноти, що В. Безверхий розглядає за двома
взаємодіючими напрямами, − політична культура еліти та масова політична
культура або суспільно-політична субкультура [2, с.128], які існували у
вигляді співпраці, взаємовідносин, підтримки і договорів, які укладалися між
гетьманами, народом і монархом, козацькою старшиною та іноземними
громадянами, зокрема й московитами, які у другій половині XVII ст. почали
переміщуватися та осідати на території Війська Запорозького. Каменем
спотикання на шляху до об’єднання української і російської культур, на думку
російських політиків, зокрема С. Бабуріна, В. Жириновського, К. Затуліна,
Ю. Лужкова та ін., став укладений свого часу між Україною і Росією «Договір
про дружбу, співробітництво і партнерство», унаслідок підписання якого
російська спільнота, на їх думку, втратила українські землі і роз’єднала
«єдину російську націю». У зв’язку із цим окремі російські науковці, зокрема
О. Дугин, проголошення української незалежності називають катастрофою
для Росії. Тому доктор політичних наук М. Шульга вважає, що Росії не варто
відмовлятися від дружніх стосунків з Україною, їх необхідно ініціювати у
вигляді підтримки «родинних зв’язків» з південним і східним регіонами
України, які є надзвичайно важливі з огляду на майбутнє Росії як великої
держави [7, с.172].
Таким чином, як з’ясувалося, що договір або політичний договір має
давню історію розвитку, яка сягає своїм корінням у ті часи, коли почали
формуватися політичні спільноти та держави зокрема, коли виникла
необхідність закріпити політичні, економічні, культурні та ін. відносини між
керманичами і підданими. Для укладання політичного договору важливу
роль відіграють політична культура, політичний режим та ідеологія, які
панують у державі. Такі договори мали місце у Київській Русі, ГалицькоВолинській державі, у добу Козаччини, Гетьманщини, виникнення
Центральної Ради, Української Держави П. Скоропадського, Української
народної республіки, формування СРСР та проголошення сучасної
Української держави.
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ПРАГМАТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Україна знаходиться та шляху до встановлення демократичного
режиму, але на даний момент лише прямує від обмеженого політичного
плюралізму до конституційності влади.
Наша країна не багата демократичними традиціями і, по суті, протягом
всього періоду розвитку радянської України не розвалилися елементи
особистих свобод і правової держави, демократичної свідомості суспільства
та особистості, згідно з прагматизмом. Сьогодні важливо не прискорювати
штучними засобами процес демократизації в Україні, демократія має
визрівати поступово і послідовно, а її межі повинні бути обумовлені логікою
розвитку суспільства та його трансформацією.
Щоб визначити прагматичні напрямки руху українського суспільства в
його суспільно – державному розвиткові слід з’ясувати, що демократизація це процес конституювання демократичного способу правління, створення
економічних, політичних засад залучення громадян в обговоренні,
формуванні соціально – політичних цінностей та політики.
Це процес формування в суспільстві позитивного консенсусу,
заснованого на системі демократичних норм.
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Прагматична практика пострадянських трансформаційних процесів
свідчить: від проголошення демократичних цінностей до їх реалізації існує
певний історичний період. Жодна з пострадянських країн не отримає відразу
демократії, оскільки були відсутні необхідні для цього передумови –
економічні, соціальні, політичні. Так, у перші роки розбудови країна
отримала здобутки, пройшла відрізок шляху, на який розвинутим
демократіям знадобилося століття. Основні віхи цього переходу такі:
реальні виборчі змагання, розгалужена система багатопартійності та
критично налаштовані по відношенню до влади партії;визнання права
кожного громадянина на свободу думки, слова, віросповідання; вільні
контакти із світом, в тому числі через Інтернет.
Підсумком стрімкого розвитку демократичних процесів в Україні стало
ухвалення Конституції незалежної України.
Якщо застосування вимоги до демократії, запропоновані Робертом
Далем, то можна помітити, що демократія передбачає наявність близько
восьми інституцій, а сім з них відносяться до України: свобода утворювати
організації і приєднуватися до них; свобода вільно висловлювати свої
думки; свобода голосування, виборність органів влади, право політичних
лідерів змагатися за підтримку і голоси на виборах; альтернативні джерела
інформації; вільні і чесні вибори . [1].
Відповідає Україна і тим вимогам, що висуваються до виборців і за
дотриманням яких уважно стежить світова спільнота.
І хоч вибори в Україні не можна повною мірою кваліфікувати як «чесні
і справедливі», хоч вітчизняні і міжнародні спостерігачі й фіксують
численні порушення, проте їх масштаб визнаний таким, що «істотно не
впливає на загальні результати голосування».
Отже, за об’єктивними політологічними критеріями, Україна може
вважатись цілком демократичною країною, вона має усі інші атрибути
сучасного демократичного суспільства: цілком демократичну Конституцію,
розподіл влади між різними гілками, багатопартійну систему, яка включає
легальне існування опозиції, загальне виборче право, регулярно
відбуваються вальни вибори різних рівнів на основі змагальності – від
місцевих до президентських, кількість недержавних засобів масової
інформації набагато перевищує державної, немає проблем з об’єднанням у
громадські організації.
Україні, для того щоб успішно завершити демократичні перетворення,
необхідно від перехідного етапу до демократії перейти до етапу її
консолідації. Іншими словами, після установлення визначеного типу
демократії і конституційного закріплення її основних інститутів і принципів,
демократичний режим у нашій країні повинен змінитися настільки, щоб не
тільки забезпечити своє виживання, але і придбати здатність активного
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опору можливим кризовим явищам, що і виступає прагматичною
орієнтацією даного періоду розвитку держави.
Складається досить парадоксальна ситуація: згідно з основними
політологічними критеріями, Україна відповідає більшості критеріїв
демократії. Водночас навряд чи хто в Україні і за її кордонами плекає
особливі ілюзії щодо демократичності українського устрою. Україна
перебуває під постійним наглядом ПАРЕ, час від часу наражаючись на
небезпеку виключення з цієї поважної організації саме через проблеми з
порушенням демократії.
Життя розвінчало міф про «соціалістичну демократію», яка нібито була
вищим типом демократичного устрою суспільства. За часів «тоталітарного
соціалізму» сталося на розширення і збагачення змісту демократі, а навпаки –
різке його збіднення, звуження і згортання (репресії, обмеження прав і
свобод та ін.). Демократизм суспільства був фальшивим і декоративним,
хоча
пропаганда й нав’язала значній частині населення ілюзію
народовладдя, а розпочатий у роки хрущовської «відлиги» процес
демократизації суспільного життя було спершу загальмовано, а потім і
взагалі згорнуто. Непослідовним виявився курс на демократизацію і в
перебудовний період. Значною мірою труднощі переходу до демократичних
форм організації нашого суспільства дією тоталітарних і авторитарних
традицій.
Можна з впевненістю констатувати факт побудови в У4раїні демократії
визначеного типу, а за двадцять один рік незалежного розвитку наша країна
пройшла ряд важливих кроків прагматичних орієнтацій: у нас є необхідні
для функціонування демократії політичні інститути, прийнята демократична
Конституція, регулярно проводяться парламентські і президентські вибори,
Україна стала міжнародного демократичного співтовариства. До того ж, на
відміну від молодих демократій Латинської Америки, для України ніколи не
була актуальною погроза антидемократичного перевороту і приходу до
влади військових. Іншими словами, імовірність повороту і впевненого руху
України в зворотно від демократії сторону вкрай низька. Слід підкреслити,
що Україна не може похвастатися стабільністю інститутів демократії. Ми
упевнені, що в Україні, принаймні, два роки підряд у результаті виборів
відбудеться мирна і демократична передача влади від однієї групи еліті
іншій «тест подвійного обороту», запропонований на початку 90-ї рр.
С. Хантингтоном. Не можна сказати, що боротьба за голоси виборців
проходить у рівних але всіх учасників конкурентних умовах.
Для консолідації демократичного режиму життєво важливо, щоб
демократія стала єдиним правилом гри. Це стає можливим, по – перше, коли
жодна з політично значимих груп не намагається скинути демократичний
режим; по – друге, частина населення переконана в тім, що будь – які
політичні зміни обов’язково повинні здійснюватися в рамках установлених
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демократичних процедур, і, нарешті, коли всі учасники політичного процесу
розуміють, що внутрішні конфлікти можуть бути вирішені тільки відповідно
до встановлених норм, а їхнє порушення є неефективним і буде дорого
коштувати. Керуючись прагматизмом, демократія глибоко укорінюється в
політичних інститутах, громадському житті і суспільній свідомості. Відомі
дослідники перехідних процесів Х. Лінц і А. Степан заключають: «
Говорячи про консолідацію демократії, ми не маємо на увазі ні
лібералізованих недемократичних режимів, ні псевдодемократій, ні
змішаних демократичних режимів, у яких окремі демократичні інститути
співіснують з недемократичними, неконтрольованими демократичною
державою, інститутами. Тільки демократії можуть стати консолідованими
демократіями». На жаль, це поки не про нас. [2, C.29]
Про складність і неоднозначність демократичних процесів в Україні
свідчать показники стану волі і щорічно залишається в категорії частково
вільних країн, істотно не погіршуючи, але і не поліпшуючи свій статус.
Рейтинг верховенства права в нашій країні залишається стабільним, але
знаходиться на досить небезпечному для країни, що прагне до демократії,
негативному рівні. У ряді досліджень Україну прагматично відносять до
категорії країн з чітко вираженою тенденцією безперервного погіршення
показників демократизації. У той же час, у країні вже поліпшуються
показники економічної лібералізації, що свідчить про можливість
формування типової для перехідних країн моделі переверненої
легітимаційної піраміди, при якій економічні реформи випереджають
політичні, роблячи демократичний режим надзвичайно чуттєвим для більшменш серйозних економічних потрясінь.
В даний час, у світовому демократичному співтоваристві вже досягнута
згода щодо тих мінімальних вимог, дотримання яких дозволяє тому чи
іншому політичному курсу іменуватися «демократичним».
Література
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РАЗРАБОТКА СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
АДАПТИВНОЙ К ОСОБЕННОСТЯМ КОНТЕЙНЕРОВ
МЕДИА ПЕРЕНОСЧИКОВ
Еще в древнем мире люди пытались решить проблему защиты
информации.
Выделились
основные
направления
решения – это
стеганография и криптография. Задача криптографии состоит в том, чтобы
злоумышленник, перехватив сообщение, не мог понять, о чем в нем
говорится. Задача стеганографии, напротив, состоит в том, чтобы
злоумышленник вообще не узнал о факте передачи сообщения.
Можно разными способами скрыть факт передачи сообщения. Однако у
всех таких способов есть общая черта. Сообщение, которое нужно передать,
встраивается в некоторый не вызывающий подозрений объект. Затем этот
объект передается получателю.
Для большинства современных методов, используемых для сокрытия
сообщения в цифровых контейнерах, имеет место следующая зависимость
надежности системы от объема встраиваемых данных.
При увеличении объема встраиваемых данных снижается надежность
системы (при неизменности размера контейнера). Таким образом,
используемый в стегосистеме контейнер накладывает ограничения на
размер встраиваемых данных.
В настоящее время наиболее распространенным, но наименее стойким
является метод замены наименьших значащих битов или LSB-метод. Он
заключается в использовании погрешности дискретизации, которая всегда
существует в оцифрованных изображениях или аудио- и видеофайлах.
Данная погрешность равна наименьшему значащему разряду числа,
определяющему величину цветовой составляющей элемента изображения
(пикселя). Поэтому модификация младших битов в большинстве случаев не
вызывает значительной трансформации изображения и не обнаруживается
визуально.
Согласно авторам: Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В.
«Цифровая стеганография» большинство исследований сейчас направлено
на исследование контейнеров-изображений [2]. Это обусловлено рядом
причин:
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• В настоящий момент существует значимая с практической точки
зрения задача защиты картин и фотографий от незаконного распространения
и использования;
• Современные форматы позволяют хранить изображения в хорошем
качестве, для этого необходимо хранить большой объем информации об
изображении и, следовательно, существует возможность встраивания
сообщений большого объема или повышенной робастности.
• Размер контейнера заранее известен, встраивание не ограничено
требованиями встраивания в режиме реального времени;
• В большинстве реальных изображений присутствуют области,
имеющие шумовую структуру и хорошо подходящие для встраивания
информации;
• Система человеческого зрения слабо чувствительна к незначительным
изменениям цветов изображения, яркости, контрастности, искажениям
вблизи контуров и содержанию шумов;
• Методы цифровой обработки изображений в настоящее время хорошо
разработаны [2].
Стоит отметить, что последняя причина так же вызывает трудности в
создании робастных алгоритмов, ведь чем лучше становятся методы сжатия,
тем меньше остается возможностей, пригодных для встраивания
посторонней информации. Изначально предполагалось вкладывать
информацию в наименее значащие биты для уменьшения заметности.
Теперь встраивание происходит в наиболее значимые области изображения,
разрушение которых приведет к полной деградации изображения. Поэтому
современные алгоритмы учитывают свойства системы человеческого
зрения. Часто в алгоритмах используются преобразования, которые
используются и в алгоритмах сжатия (дискретное косинусное
преобразование (ДКП) – JPEG, вейвлет-преобразование – JPEG2000). Для
встраивания существуют три возможности: встраивание информации может
производиться в исходное изображение, параллельно со сжатием
изображения-контейнера или в уже сжатое изображение. Наиболее
распространены первый и второй способы.
Алгоритмы сокрытия данных в пространственной области внедряют
сообщения в области исходного изображения. Их преимуществом является
отсутствие необходимости в вычислительно сложных преобразованиях
изображения. Сообщение внедряется за счет манипуляций цветовыми
составляющими (r(x,y),g(x,y),b(x,y)) или яркостью l(x,y)=f(r(x,y),g(x,y),b(x,y)).
В алгоритмах сжатия изображений используются различные преобразования.
Алгоритмы сокрытия данных в области преобразования внедряют
сообщение в области преобразования, например, в коэффициенты ДКП.
Преимущество данного механизма встраивания заключается в том, что
сообщение устойчиво относительно сжатия изображения. Желательно
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применять для скрытия данных то же преобразование, которому оно
подвергнется при дальнейшем сжатии.
Моя работа подразумевает создание стеганосистемы, которая будет
предоставлять возможность в один и тот же контейнер встраивать больше
информации тем самым сохраняя надежность и не меняя визуально сам
контейнер.
Стеганографическая система которая будет разработана, должна быть
адаптивна к особенностям контейнеров медиа переносчиков, а это означает,
что она будет определять те места в контейнере в которые имеется
возможность встроить больше информации. Она будет определять где в
контейнере есть однотонные места, искажения которых на не значительный
тон из-за большего количества информации не будет так заметным, чем там
где разноцветная зона, это даст нам возможность сохранить сокрытие
информации и тем самым приблизит нас еще на шаг к тому, что мы можем
скрыть больше информации в контейнере, чем первоначально используя
обычный метод LSB.
Результатом моей работы должна быть выше описанная программа,
которая должна быть полностью работоспособна и адаптивна к любому
медиа переносчику.
Литература
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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
В УМОВАХ КРИЗИ
Сучасний стан економіки України характеризується масштабними
перетвореннями, які супроводжуються суперечливими процесами
формування економічних відносин і інтересів, які у підсумку призводять до
глибокої системної кризи в державі.
За даних умов особливої актуальності набувають питання
корпоративного управління в умовах кризи, розробки системного підходу до
управління підприємством в умовах кризи, підтримки необхідного
організаційно-економічного статусу господарюючих суб’єктів.
По мірі розвитку ринкових відносин спостерігається посилення
конкуренції, що вимагає впровадження технічних та інших нововведень, і
відповідно – зумовлює центральну роль людського чинника як основи
відповідних перетворень [1, с.3].
Таким чином, дієве антикризове управління людськими ресурсами
відіграє важливу роль в досягненні цілей антикризового управління
підприємством.
Ефективність управління людськими ресурсами в умовах кризи
досягається завдяки можливості передбачати, прогнозувати майбутній
перебіг подій. Запорукою успіху стає стратегічний характер антикризового
управління людськими ресурсами. Працівники організації, виступаючи
основним її ресурсом і приймаючи участь у всіх аспектах діяльності
організації, впливають на організацію, визначаючи її ділову і функціональну
стратегію. Звідси можна зробити висновок щодо важливості стратегічного
підходу до формування і використання людських ресурсів [2].
На сьогоднішній день можна визначити основні риси, яким повинна
відповідати стратегія управління людськими ресурсами, а саме:
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довгостроковий характер, оскільки зміна поведінкових та інших установок
вимагає тривалого періоду часу; врахування впливу багатьох чинників у
взаємозв’язку зі стратегією розвитку підприємства в цілому. [3]
Формування стратегії управління людськими відбувається під
комплексним впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. До внутрішніх
факторів належить, насамперед, тип та зміст загальної стратегії організації,
її цілі та структура. Важливе значення мають також фінансовий стан
організації, використовувані технології (традиційні чи інноваційні), стиль
управління (авторитарний, ліберальний, демократичний), умови праці, якісні
характеристики персоналу, рівень розвитку корпоративної та управлінської
культури.
До зовнішніх факторів можна віднести рівень інноваційного розвитку
країни та вид економічної діяльності, яким займається компанія, соціальнокультурний рівень суспільства, стан економічної кон’юнктури і перспективи
розвитку ринку товарів та послуг, ринку праці, зокрема у розрізі професій,
що є ключовими для компанії, національне трудове законодавство,
взаємовідносини з профспілками [4, с.10-11].
Стратегія управління людськими ресурсами може розроблятися для
організації в цілому відповідно до її загальної стратегії – як функціональна
стратегія на корпоративному, загальноорганізаційному рівні; а також для
окремих сфер діяльності багатопрофільної, диверсифікованої компанії – як
функціональна стратегія кожної сфери бізнесу, відповідно до мети цієї
сфери [5, с.18].
Корпоративні стратегії в сфері управління людським ресурсами повинні
базуватися на принципі цілісності (корпоративна стратегія має бути
сформована як певна система); принципі безперервності (стратегія потребує
з часом уточнень, коригувань тощо); принципі гнучкості (здатність стратегії
змінювати свою спрямованість відповідно до умов ринкового середовища);
принципі точності (стратегія повинна бути конкретизована і деталізована,
наскільки це можливо з огляду на зовнішні і внутрішні умови діяльності
корпорації); принципі участі (до розробки стратегії необхідно залучати
максимальну кількість працівників) [6, с.140].
Таким чином, формування стратегії розвитку підприємства, в тому числі
й в сфері управління людськими ресурсами, яка б відповідала зовнішнім
умовам, що швидко змінюються, є найважливішим напрямом діяльності
сучасних підприємств.
Загалом розробка корпоративної стратегії управління людськими
ресурсами повинна бути спрямована на збереження, зміцнення та розвиток
людських ресурсів, підвищення продуктивності праці, а також формування
здатності системи управління людськими ресурсами своєчасно реагувати на
мінливі вимоги ринку.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ
НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
Формування територіальних брендів є технологією, що передбачає
активне використання маркетингових інструментів. Тому є очевидним, що в
основі розуміння територіального бренд-менеджменту лежить маркетинговий
інструментарій.
Бренд території має сприйматися, як поєднання територіальної
ідентичності, що системно виражена в яскравих і привабливих ідеях, символах,
цінностях, образах та знайшла максимально повне і адекватне відображення в
іміджі території. Подібний бренд має можливість стати тією вдалою ідеєю, яка
буде прийнята населенням даної території, надихне їх і дозволить бути місцю їх
мешкання бути привабливим і конкурентоспроможним [1, с.12].
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Формування бренду є довготривалим та кропітким процесом, що вимагає
компетентного професійного управління. Водночас, сформований бренд
території помітно підвищує ефективність комплексу маркетингових
комунікацій. Адже після формування бренд-стратегії будь-яке маркетинговокомунікативне звернення має розглядатися не інакше, як конкретний внесок
до формування іміджу (створення маркетингової позиції) території, що
просувається. На рівні мегамаркетингу територій засоби територіальної
реклами використовуються в досить обмежених рамках. Можна
проілюструвати цю думку прикладом по реалізації широкомасштабної
комунікаційної кампанії по «ребрендингу» Євросоюзу. Після провалу
схвалення конституції цього наднаціонального утворення на референдумах у
Франції і Нідерландах великі «панєвропейська» проекти були тимчасово
заморожені. Намагаючись поліпшити свій імідж ЄС, його керівний орган –
Єврокомісія активно зайнялася ініціативами, спрямованими на поліпшення
життя простих європейців. У їх числі кілька основних проектів: від
скасування телефонного роумінгу всередині ЄС до зниження цін для
населення на природний газ.
Крім того, були залучені провідні фахівці з брендінгу, зокрема всесвітньо
відомий британський дослідник Саймон Анхольт. Їм було поставлено
завдання - просування бренду «європейська ідентичність». Однією зі
складових цього проекту став План D (D – демократія), який був спрямований
на встановлення зв'язків між керівництвом ЄС і 450 млн громадян країн, що
об'єднуються їм. Для цього були використані сучасні способи – від інтернетчатів та активного залучення в діалог національних парламентів і
регіональних ЗМІ до призначення «глобальних послів» Євросоюзу з числа
зірок культури і спорту [2, с.102].
Розглядаючи макрорівень маркетингу територій (маркетинг країни), слід
зазначити, що маркетинг країни орієнтований на підвищення (підтримання) її
іміджу, привабливості для інших країн, їх господарюючих суб'єктів, інших
соціальних інститутів і населення, престижу в міжнародних організаціях [3].
Одне з головних напрямків діяльності в рамках маркетингу країни займає
формування іміджу. На думку відомого дослідника Ю.Г. Чернишова, імідж
країни – це: «... емоційно забарвлений образ країни, цілеспрямовано
сформований в суспільній свідомості засобами реклами, пропаганди і т. ін.
В основі іміджу країни лежать національні образи-символи, пов'язані з
географічними, цивілізаційними, історико-культурними, етнорелігійними
особливостями. Імідж країни, на відміну, скажімо, від «репутації країни» або
від «етнічних стереотипів», має більшою мірою «віртуальний» характер, він
легше піддається цілеспрямованому «форматування» через ЗМІ та інші
канали масової комунікації» [4].
За визначенням Всесвітньої організації туризму, імідж країни – це
«сукупність емоційних і раціональних уявлень, що випливають із зіставлення
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всіх ознак країни, власного досвіду і чуток, що впливають на створення
певного образу» [5].
За визначенням згаданого вище Саймона Анхольта: «Брендинг країни – це
систематичний процес узгодження дій, поводження, інвестицій, інновацій і
комунікацій країни для реалізації стратегії конкурентної ідентичності» [6, р.16].
Цьому відомому досліднику належить також ідея моделі бренду держави
(рис. 1).
Експорт
Державне управління
(уряд)

Туризм

Населення
та імміграція
(людський капітал)

Інвестиції
Культура
та історична спадщина

Рис. 1. Модель бренду держави ("Шестикутник С. Анхольта")

Аналіз багатьох підходів до вказаного поняття дозволив нам
запропонувати таке розуміння даного терміну: "Бренд країни – це комплекс
об'єктивно-віртуальних параметрів, який поєднує реальні соціальноекономічні, демографічні, культурні та політичні характеристики держави,
але й суб'єктивний відбиток іміджу країни в масовій свідомості міжнародної
спільноти за допомогою впровадження віртуальних переваг і цінностей".
У процесі формування свого позитивного рівня багатьом країнам
доводиться стикатися в необхідністю подолання сформованих негативних
стереотипів, тобто, по суті, здійснювати ребрендинг. Як приклад ефективної
роботи в даному напрямку можна привести ребрендинг Південної Кореї. У
2009 році Південна Корея офіційно прийняла державну програму щодо
поліпшення іміджу країни. Безпосереднім її виконавцем було визначено
спеціально створений при президенті країни рада за національною
ребрендингу. Президент Південної Кореї Лі Мен Бак особисто поставив
перед ним завдання – до 2015 року підняти країну в рейтингу Anholt Nation
Brands Index на 15-ю позицію (на момент постановки задачі – 33-е місце).
Сам засновник рейтингу Саймон Анхольт співпрацює з урядом Південної
Кореї з проблем територіального маркетингу з 2007 року. Саме він
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спланував кампанію «іскриться Корея» (Korea Sparkling) на замовлення
Національної організації туризму цієї країни.
У програмі по ребрендингу особливе місце приділяється подолання
слабких місць Південної Кореї в очах решти світу. В першу чергу, до них
відносяться її асоціації з Кореєю Північної і зіставлення з Китаєм і Японією,
які самі є найсильнішими «брендами», а також відсутність пам'яток
світового масштабу і негативні відгуки про корейську кухні, використовує
м'ясо собак. Перебити цей негатив планувалося за рахунок пропаганди
досягнень Сеула в сфері високих технологій, популяризації корейської
культури і національного бойового мистецтва тхеквандо. Ще одним
інструментом побудови позитивного бренду стала пропаганда більш
прийнятних для західного споживача страв корейської кухні, які, за планом
президента Лі, до 2017 року повинні зробити корейську кухню однієї з п'яти
найпопулярніших в світі. Вартість програми склала близько 74 мільйонів
доларів на рік [2, с.101].
У формуванні бренду території важливу роль відіграють також цінності
територіального бренду. Під цим терміном розуміється система вигод, які
бренд території несе споживачам (місцеве населення, суб’єкти державного
управління та ін.),та які призводять до збільшення рівня місцевого
патріотизму та лояльності до бренду.
Основні цінності бренду нерідко виражаються в слогані, що позиціонує
територію. Наприклад: "Чикаго: бізнес-столиця Америки"; "Глазго: столиця
європейського мистецтва"; "Амстердам: столиця натхнення"; "Берлін:
Столиця нової Європи"; "Ганновер: місто міжнародних ярмарків";
"Будапешт: місто з тисячею облич"; "Мюнхен: місто страхування №1 в
Європі"; "Стокгольм: надихнути в Стокгольмі!"; "Іспанія: Все під сонцем!";
"Регіон Гельсінкі: Північ Європи, що Зачаровує!" [7, р.122].
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IN-HOUSE LABOR MARKET: FOREIGN EXPERIENCE
Scientific and technological progress and further development of social and
economic relations contributed to the emergence of significant changes within the
classical models of the formation and regulation of the labor market. In world
practice the labor market distinguished three basic models: the US, Sweden and
Japan models.
Analyzed models of the internal labor market have been formed over a long
period and under the influence of such large-scale economic transformations as
the global economic crisis of 1929-1933 and the global crisis of 1974-1975.
The US labor market model is characterized by high activity of the labor
market actors, which is based on state policy supporting the competitive state of
the economy and the pursuit of individual success. The employment policy at the
enterprises is oriented on the high territorial mobility of workers between
enterprises, at the reception of already trained personnel in the educational
institutions of the country, which allows minimization of the enterprise's expenses
for industrial training. Wages are the result of individual bargaining, contracting
or collective bargaining. The US labor market is characterized by a significant
impact of trade unions on collective bargaining. As a result, the level of wages
depends on the demand and supply of labor, the complexity of work, productivity,
and the capabilities of the enterprise.
The American labor market model suggests that unemployment insurance is
governed by federal and state laws. The federal law establishes the general
principles of unemployment insurance, which are then detailed in the laws of each
state. The unemployment insurance contributions are paid by entrepreneurs and
hired workers, and the collected funds are directed separately to the federal and
state funds.
The combination of employment relationships, salaries and social insurance in
the United States points to the characteristics of the external labor market, which
is characterized by openness for all participants. In this case, the complex of jobs
is carried out by recruiting the bulk of the workforce, prepared outside the
enterprise, so the labor force in these countries have a high level of mobility.
At the same time, in the USA there is also an internal (intra-company) labor
market characterized by closeness and weak competition. The movement of labor,
however, is carried out mainly within the company. The training of personnel is
carried out within the enterprise and is subject to the purpose and goals of a
particular company. Inner markets are separated from each other, so their
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operation is determined by the nature of the production and the internal order of
work. Therefore, the personnel of one or another company have insignificant
competitiveness in the foreign market. The internal market solves two main tasks:
ensuring the process of mastering specific knowledge and skills and internship
experience; also prevents leakage of the acquired knowledge and experience
outside the company. However, for the US, the foreign market remains
predominant, as evidenced by the higher unemployment rate, compared with
Japan and Sweden.
The Japanese market model is characterized by the domestic market. A
distinctive feature of this model is the "system of life-long hiring", which
guarantees employment during the entire period of work of employees and the
formation of independent trade union organizations within companies. Such
employment policy allows the company to carry out professional training and
improving the skills of workers with the assurance that qualified professionals and
will not leave the company. At the same time training is conducted in accordance
with scientific and technological progress, structure of workplaces and
modifications of manufactured goods. According to this model, the functioning of
the labor market in the formation of wages great importance is given to work
experience that keeps employees from switching to other businesses. But in recent
years more and more important is becoming accounting qualification and
efficiency work. A life-long hiring system facilitates solving the problem from
minimization unemployment, as it allows relatively painless reduction of
production and working time and the transfer of workers to subsidiaries or
enterprises or other companies by mutual agreement. According to this model the
state is engaged in regulation of employment and social protection of the
population, mainly at the macro level, providing companies and enterprises with
the laws and state standards that are consistent with the paternalistic concept.
The Swedish labor market model is characterized by active policy pursued by
the government. It is characterized by a pronounced state-market mechanism, in
which government elements of regulation are closely intertwined with market
elements of self-regulation under the dominance of state regulation. Emphasize
the following principles of the Swedish model of labor market regulation:
• Indirect taxes on goods and services that hinder the rapid growth of demand
and inflation, stimulate the bankruptcy of unprofitable enterprises;
• Equal pay for equal work, regardless of the financial condition of the
enterprise;
• A combination of low inflation and full employment in the long run;
• Selective state support for employment in inefficient spheres of the
economy, providing socially necessary services.
As you can see, the activity of the state within the framework of the Swedish
model manifests itself in the allocation of significant financial resources for
employment support programs, retraining of the labor force and increasing its
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competitiveness. Funds from the employment fund go to the vocational training
and retraining of employees, creation of workplaces, both in the public and
private sectors, by subsidizing private companies, helping the unemployed in job
search, including through information and career guidance, payment of
compensation for relocation to a new place of work. The subject of special state
concern is the support of employment in the sectors providing socially necessary
services in depressed regions. Employment policy is closely linked to other
components of the state policy: tax, industry and regional policies that allow
maintain a high demand for labor and high employment in the country.
On the basis of the above it is possible to conclude that the most typical model
of the domestic branded Ukrainian labor market can be considered the Swedish
model, since the state creates a legislative basis for regulating relations between
employers and employees and take part in market regulation. So in Ukraine there
are some features of other models, such as some state-owned enterprises, a
relationship of wages and social benefits on the duration of the company, the
country is a tariff adjustment of remuneration at the regional and industry level. It
is clear that fully reproduce the model of relations between workers and
employers another state is impossible, so you need to choose the approaches that
will be acceptable for parties of social and labor relations in Ukraine, taking into
account the peculiarities of functioning of the internal labor market directly from
our state.

Ткаченко В.П.,
к.е.н., доцент кафедри освітнього менеджменту
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»,
Вільхова Т.В.,
к.е.н., доцент кафедри освітнього менеджменту
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»,,
Україна, м. Дніпро
МЕНЕДЖЕР СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Особлива роль в процесі управління шкільною освітою відводиться
керівнику, який є носієм певного образу, іміджу навчального закладу, що
здатний забезпечити його конкурентоздатність в системі надання освітніх
послуг. Для того щоб успішно працювати в умовах ринку, кожен керівник
повинен бути менеджером, тобто відчувати не тільки поточні зміни, а й
прогнозувати перспективний розвиток. Керівник в галузі освіти – це не
лише діяльність, але й професія, тому що діяльності властиві усі ознаки
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професії. Керівник навчального закладу має бути для вчителів, учнів та їхніх
батьків не лише джерелом корисної інформації, але й зразком, прикладом,
який наочно демонструє певні моделі поведінки, норми та цінності
суспільства і в цьому сенсі впливає на їхній розвиток [1].
Не секрет, що для здобуття впливовості і популярності, настільки
необхідних у керівній діяльності, треба докласти чимало зусиль і, звичайно
ж, мати необхідні якості. Працювати, а тим більше керувати людьми далеко
не просто. Як вважає Є Климов, тут потрібен своєрідний талант, що
передбачає уміння відсторонитися від особистого плану спілкування і
„налаштуватись” на стиль ділового [2].
Перелік питань, за допомогою яких можна оцінити можливість
виконання людиною функцій керівника педагогічним колективом:
1. Чи виявляєте Ви активний інтерес до справ підлеглих, їхніх почуттів
і переживань?
2. Чи уважно Ви слухаєте тих, хто звертається до Вас за підтримкою чи
порадою?
3. Чи намагаєтеся враховувати їхні побажання, чи розбираєтеся в їхніх
проханнях?
4. Чи можете Ви залишити усі свої справи, щоб допомогти іншим?
5. Чи виражаєте Ви своє ставлення (позитивне чи негативне) до дій і
вчинків людей?
Справжній керівник на всі ці питання має дати відповідь „так” [3].
Професійна підготовка менеджерів освіти у вищій школі розпочалася з
2000 року і досі перебуває в стані розробки та опрацювання. Їх освіта є
складовою проблеми підготовки національних кадрів України. Менеджери
освіти повинні бути готовими до змін, постійно вчитися, вміло управляти,
саморозвиватися та самостверджуватися, поповнювати свій педагогічний і
управлінський досвід, співвідносити свої знання з вимогами держави, тобто
бути компетентними.
Сьогодні практикою затребувані результати професійної освіти не у
вигляді знань, а у формі практичної готовності фахівця до діяльності в
типових та нестандартних професійних ситуаціях. Отже, мова йде про
особливі результати системи професійної освіти, в межах яких знання
виступають необхідною, але недостатньою основою досягнення якості
професійної освіти, яка вимагається суспільством й таких її складових, як
професійні компетентності. Треба розуміти, що менеджера здебільшого
цінують не за знання, а за конкретні дії та їх результат.
Людина, яка знає, що треба робити, але не знає як, необхідно навчити і
вона може вирости у гарного керівника. Але якщо навчання не дає
очікуваного результату його треба звільнити від керування. В апараті
управління такого фахівця доцільно використовувати при розробці
перспективних, проблемних питань, де треба думати, а не керувати.
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Керівник, який не знає, як треба робити, мало чому навчить своїх підлеглих.
Це – людина, яка не має організаторських здібностей, а відтак і не зуміє
бути адміністратором.
Одна із вкрай важливих ділових рис менеджера – це вміння об'єктивно,
прискіпливо оцінювати самого себе і робити правильні кроки у своєму
саморозвитку. Адже відомо, що точно, правильно сформульована проблема –
уже наполовину вирішена проблема. Від керівника значною мірою залежить
якісне розв'язання фінансово-економічних, господарських справ, результат
навчально-виховного процесу, стосунки в колективі, результат роботи та
імідж закладу взагалі. А отже, саме директор-менеджер є центром, навколо
якого формуються, розвиваються й успішно розв'язуються проблеми закладу
освіти.
На стиль керівництва впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори.
Причому, для кожної конкретної людини і, до певної міри, для кожного
закладу вони будуть різними, а отже, і стиль керівництва під впливом цих
чинників буде формуватися індивідуальний, у деталях не схожий на стиль
керівництва інших закладів. Стиль є передумовою та наслідком рівня
групового розвитку. Наприклад, починаючи працювати директором школи в
новому колективі, більшість керівників свідомо обирає методи ліберального
стилю керівництва, тобто невтручання до певного часу у справи підлеглих,
поступово, по мірі вивчення рівня сформованості колективу, переходячи до
демократичного або авторитарного стилю керівництва [4].
Індивідуальний стиль керівництва – це оригінальний, новаторський
стиль, що дає змогу його власникові домагатися позитивних результатів у
керівництві установою освіти.
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РЕПУТАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА – ФОРМУВАННЯ
ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Під репутацією підприємства ми пропонуємо розуміти набір ціннісних
характеристик, що сприймаються споживачами або представниками
цільових аудиторій і порівнюються з їхньою власною системою цінностей.
Під репутаційними ресурсами, у такому разі, слід розуміти сукупність
чинників невідчутного характеру, що містять аспекти ставлення і
виражаються в довірі та прихильності бізнес-партнерів та, перш за все,
споживачів до даного виробника. [2]
Виходячи з цього, вкладення в репутаційні ресурси слід розглядати як
довгострокові інвестиції.
Існує відмінність між поняттям «репутація» та «імідж». Імідж
підприємства, на наш погляд, означає цілеспрямовано сформований образуявлення, який за допомогою асоціацій наділяє бізнес-структуру
додатковими цінностями і завдяки цьому сприяє більш цілеспрямованому і
емоційному її сприйняттю. Ті цінності, якими імідж доповнює об'єкт,
можуть і не мати підстави в його реальних властивостях, але в той же час
володіти ПЕВНОЮ значущістю для аудиторії, що сприймає його. Ці
властивості іміджу дають можливість використовувати його як інструмент
формування громадської думки і компонент репутації [4].
Нами виявлені й згруповані основні репутаційні показники (рис.1).
Параметри репутації необхідно згрупувати за такими ознаками, як
економічні (ринкові), фінансово-інвестиційні, інноваційні, екологічні,
соціальні та інформаційні. Всі вони взаємопов'язані й забезпечують у
сукупності визначень рівень конкурентоспроможності підприємства.
Важливо врахувати, що репутаційний капітал не формується сам по
собі, будучи результатом цілеспрямованої дії з боку менеджменту
підприємства: аналізу, планування, мотивації та оцінки.
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Рис. 1. Сукупність показників оцінки параметрів корпоративної репутації

Необхідно звернути увагу на важливість процесу управління репутацією,
який включає її постійну оцінку, підтримку на потрібному рівні та
цілеспрямовані дії для її зміцнення і завоювання довіри цільової аудиторії. Це
управління (репутаційний менеджмент) здійснюється на основі формування і
реалізації так званої стратегії репутації підприємства.
Встановлено, що доцільно розглядати компоненти стратегії репутації як
засоби досягнення прибутковості, тобто капіталізації репутаційних ресурсів.
Для того щоб репутаційні ресурси стали активами, необхідно вибрати і
реалізувати відповідні засоби перетворення, тобто компоненти стратегії
репутації (Табл. 1).
Таким чином, умовою трансформації репутаційних ресурсів в активи є
організаційне, інформаційно-маркетингове, фінансово-інвестиційне і кадрове
забезпечення. Проте, як показує дослідження, на перший план при цьому
виходить методичне забезпечення процесу розробки стратегії репутації.
Як відомо, стратегія комунікацій ґрунтується і витікає із загальної бізнес і
маркетингової стратегії підприємства. Загальна бізнес-стратегія визначає
корпоративне бачення і суть, розробку корпоративної ідентифікації, що є її
основою. Маркетингова стратегія визначає позиціювання підприємства,
фінансово-інвестиційна стратегія визначає обсяг і напрями грошових коштів і т.
інше. На основі вказаних стратегій формулюються основні цілі і бюджет
комунікаційної, а отже, і репутаційної стратегії. У разі управління репутацією
підприємства ринкові дослідження і моніторинг поточної репутації є
обов'язковим етапом, оскільки підприємства зазвичай не мають точних даних
про те, як складається їх репутація.
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Таблиця 1
Співвідношення репутаційних ресурсів і активів
№ Репутаційні ресурси

Засоби перетворення

Репутаційні активи

1 Націленість на
Клієнтоорієнтовані технології
інтереси клієнта,
позитивне відношення
2 Інвестиції в медійні
Наявність комунікаційної
комунікації
стратегії
3
4
5
6
7

8

9

Висока частка гарантованого збуту довгострокових контрактів
Масштаб популярності,
економія на інших засобах
просування
PR-служба і її
PR-проекти і кампанії
Підтримка ділових кіл,
діяльність
зокрема фінансова
Соціальні ініціативи Соціально-гуманітарні
Суспільна підтримка,
проекти і заходи
довіра і перевага
Ресурси брендингу
Бренд, торгова марка,
Націнка за гарантовану
товарний знак
якість
Інноваційні ресурси
Нові товари, прогресивні
Зростання числа лояльних
технології
споживачів
Іміджеві ресурси
Фірмовий стиль,
Підтримка інтересу до
корпоративна культура
фірми, зниження витрат
на рекламу
Інформаційні ресурси Публікації соціальних і
Зростання кількості
економічних звітів, наявність звернень на підприємство
сайту, прозорість інформації
Людські ресурси
Імідж, репутація, поведінка і Престиж фірми,
заробітна плата працівників, в залучення додаткових
т.ч. перших осіб
VIP-клієнтів

З розглянутого вище можна зробити висновок, що побудова стратегії
репутації включає ряд етапів, кожний з яких повинен стати об'єктом
менеджменту, бути описаний і організований, підпорядкований загальній меті
підприємства, працюючи на його репутацію, а також обґрунтований економічно.
Суть і значення стратегії репутації полягає у виборі компонентів репутації і
репутаційних ресурсів, а також в перетворенні їх в репутаційні активи.
Таким чином, побудова стратегії репутації містить наступні етапи (див.
табл. 2).
Таблиця 2
Фази і зміст процесу управління репутацією
№ Фаза управління
Зміст фази
репутацією
1
2
3
1 Дослідження
Вивчення цільових груп; їх сприйняття і цінностей, авторитетів
для цільових груп в цій області бізнесу; оцінка існуючого
становища, іміджу і репутації, постановка мети управління
репутацією виходячи з ситуації.
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Продовження таблиці 2
1
2
2 Мотиваційна

3
Визначення найбільш значущих мотивів і ранжування цінностей
споживачів, громадськості та керівництва, виявлення
співпадаючих мотивів, їх опис і уявлення у формалізовановербальному вигляді.
3 Концептуальна Вибудовування конфігурації репутації за компонентами з
урахуванням місії і генеральної мети підприємства, мотивів
аудиторії і керівництва; постановка ключових завдань в рамках
парадигми репутації.
4 Змістовна
Складання планів внутрішньокорпоративних подій і дій,
трактування календарних та інших фірмових і суспільних подій
відповідно до PC; відбір і структурування матеріалів ЗМІ;
використання немедійних форм повідомлень, формування
фірмової культури і стилю в розрізі PC.
5 Технічна
Моніторинг ЗМІ та інших джерел; підготовка і випуск інформації
в потрібному розрізі й трактуванні, перевірка адекватності й
ефективності донесень ключових повідомлень з погляду PC.
6 Контрольна
Контроль над відповідністю реклами та інших форм комунікацій
PC, періодична оцінка репутації і її змін.

Можна виділити три основні типи стратегії поведінки підприємства у сфері
формування ділової репутації:
– репутаційна війна;
– репутаційне стримування;
– репутаційне суперництво.
Вибір стратегії репутації в основному залежить від цілей підприємства,
умов конкуренції і його можливостей.
Загальну концепцію роботи в межах системи управління корпоративною
репутацією можна умовно представити у вигляді тривимірного простору (рис.2).
Зелена зона
(ініціативність
і залученність
Синя зона
(естетичне
лідерство)
Червона зона
(обов’язкові вимоги)

Рис. 2. Простір корпоративної репутації
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Простір визначають три виміри: дія, аспект діяльності та час.
У оцінці діяльності юридичної особи, що є частиною системи, правила
поведінки в якій задаються державою, на перше місце виходить дотримання
всіх законодавчо закріплених обов'язкових правил і норм. До них
відносяться наявність необхідних документів і ліцензій, сплата податків,
відповідність затвердженим обмеженням, виконання умов юридично
оформлених угод. Порушення закону не тільки підриває довіру до бізнесу,
але й може стати загрозою для його існування. Цей блок обов'язкових
заходів ми визначаємо як Червону зону.
Дії у межах Синьої зони (етичне лідерство) є добровільними. Під
етичністю в даному випадку розуміється повага організації до цільових
груп, з якими вона взаємодіє в межах поточної діяльності: виконання даних
зобов'язань, чесна конкуренція, турбота про співробітників і т.п.
Перехід в Зелену зону вимагає найбільшої залученості й ініціативи.
Йдеться про власні кодекси, регламенти, проекти і програми, що
ініціюються, розробляються і реалізовуються організацією.
Високий статус репутації підприємства досягається за рахунок
вирішення задач, розподілених за трьома визначеними вище зонами. Робота
може вестися одночасно у всіх секторах, але рух у бік поліпшення репутації
задається горизонтальною віссю. Переміщення із зони в зону по горизонталі
підвищує статус репутації підприємства.
Ці методичні положення доцільно враховувати при розробці стратегії
репутації підприємства.
Будь-яка діяльність, так або інакше, пов'язана з ризиками, тим більше
економічна. Відомі наступні види ризиків підприємства: техногенний,
інвестиційний, валютний, інфляційний, фінансовий, кон'юнктурний,
юридичний, екологічний і т.п. Проте останнім часом з'явився такий відносно
новий вид ризиків, як репутаційний. Він теж належить до економічних і
входить у функції ризик-менеджменту. Розглянемо основні особливості
ризиків цього виду і методичні підходи до управління ними.
У практиці менеджменту репутаційних активів існує немало проблем, і
одна з серйозних проблем зв'язана, зокрема, з репутаційними ризиками –
оцінкою, відшкодуванням і запобіганням збитків від погіршення
корпоративної репутації. Такі випадки нерідкі, вони можуть походити з боку
конкурентів або найнятих ними верств суспільства, зокрема ЗМІ, або ж мати
ненавмисний характер: фатальні випадковості, промахи і помилки в
соціально-ринковій поведінці підприємства, його співробітників, керівників.
Слід підкреслити, що від ризику репутації не застраховано жодне
підприємство. Це підтверджується світовим досвідом. Основні причини
цього криються, на наш погляд, в наступному.[2]
По-перше, не існує такого виду страхування з боку спеціалізованих
установ.
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По-друге, на більшості підприємств України не відпрацьовані
процедури, зміст і функції формування репутаційних активів і стратегій, що
спричиняє за собою неминучі промахи і помилки.
По-третє, як слід зазначити, не зважаючи на те, що останніми роками не
тільки на зарубіжних, але і на вітчизняних підприємствах став активно
розвиватися так званий ризик-менеджмент, проте практично повністю
відсутнє управління репутаційними ризиками на рівні активного ризикменеджменту, що проводиться власними силами.
Оскільки особливість репутаційних ризиків полягає в тому, що ні від
одного з них не можна застрахуватися, управління ними повинно зводитися
до виходу із зони ризику або до скорочення вірогідності настання
негативної події і можливого збитку. Останнє можливо при вдосконаленні
бізнес-процесів і контролю, відповідних кадрових рішень або ж зміни
корпоративної стратегії, включаючи репутацію як її складову частину.
У процесі дослідження виявлено, що ці ризики бувають фінансовими,
ринковими і корпоративними (див. табл. 3).
Таблиця 3
Репутаційні ризики і їх зміст
Фінансові
Ризик історії створення
фірми
Ризик країни, регіону
(політичний, економічний,
екологічний)
Ризик галузі
Ризик ненадійних бізнеспартнерів

Ринкові
Ризик форс-мажору, зриву
поставок
Ризик патентної
незахищеності

Корпоративні
Ризик неефективних
комунікацій
Ризик несумлінного
відношення до клієнтів

Ризик невдалої репутаційної Ризик першої особи
стратегії
Ризик введення ринку в
Ризик фальсифікації ОІС
оману, дезінформації
Ризик порушення
домовленостей, умов
контрактів

Для зменшення наслідків негативної для репутації підприємства події,
що вже виникла, ризик-менеджерам необхідно мати наперед розроблений
план кризових ситуацій. Але, судячи з опитувань, він є лише у 4-5%
компаній. Існують неформалізовані плани дій для менеджерів по зв'язках з
громадськістю.
Фінансові репутаційні ризики вважаються найважчими за своїми
наслідками. Результатом негативної події може стати не тільки втрата
ділової репутації, але і бізнесу в цілому, особливо для малого
підприємництва. В усякому разі, втрата ряду контрактів у цьому випадку
забезпечена. Величина збитку або зниження гудвілу в наслідок даної
ризикової події зазвичай вимірюється сумою неукладених контрактів.
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Аналіз показує, що найнебезпечніший ризик особливо актуальний для
молодого українського бізнесу, який відноситься до фінансових ризиків,
пов'язаний з історією створення компанії. Суть в тому, що в процесі
формування підприємства легко може бути захована бомба сповільненої дії.
Після придбання підприємства може виявитись, що воно було
приватизоване не за правилами, має фіктивну ліцензію тощо. Безумовно,
глибока юридична перевірка може знизити ризик такого роду, але вона
проводиться далеко не завжди.
Окрім ризику історії створення, до фінансової групи також входить
ризик країни перебування бізнесу, коли через негативне сприйняття та імідж
країни може постраждати окрема компанія. Традиційно вважається,
наприклад, що українські компанії не можуть забезпечувати синхронні
поставки і необхідну якість. З цієї причини українські виробники вимушені
продавати свої товари за нижчими цінами, ніж аналоги західних фірм, навіть
при тому ж рівні якості. Це зниження також можна вважати величиною
збитку від репутаційного ризику.
У рамках ризику окремої країни виділяються ризики галузі, які долати
слід тими ж способами, як і ризики країни. Ризик фінансових учасників
відносять до репутаційних ризиків. Слід підкреслити, що захист інтересів
акціонерів, інвесторів, особливо міноритарних, – один з дієвих способів
підвищення репутації підприємства, що має статус ПАТ. Інший варіант –
створення спеціальної асоціації, яка займатиметься контролем виконання
етичних стандартів професійної діяльності. Введення етичних стандартів –
ефективний спосіб зниження ризику такого типу, та не тільки цього.
Практичні рекомендації з управління репутаційними ризиками
підприємства полягають, з нашого погляду, в наступному:
– в рамках корпоративної стратегії слід розробити етичний стандарт
підприємства, що містить перелік норм і нормативів, обов'язкових до
виконання, перелік неприпустимих дій, а також перелік вимог до
співробітників підприємства;
– необхідний моніторинг і безперервний аналіз навіть мінімальних
порушень стратегії репутації підприємства, відступів від прийнятого
етичного стандарту фірми;
– на підставі даних такого аналізу слід виділяти найбільш важливі
(пріоритетні) і типові ризики для даного конкретного підприємства;
– пріоритетні ризики повинні концентруватися в певному підрозділі, де
постійно шукаються і відпрацьовуються варіанти їх скорочення (відзначимо,
що це ідеальний випадок, яких поки що немає в українській практиці);
– господарські рішення повинні оцінюватися з погляду можливих
ризиків для корпоративної репутації;
– ввести мотивацію за зміцнення корпоративної репутації і санкції за її
погіршення з боку підрозділів підприємства або окремих працівників
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соціального, ринкового, екологічного характеру, особисті досягнення,
позитивну інформацію в пресі тощо).
Ці заходи сприятимуть зниженню вірогідності виникнення ситуацій, що
справляють негативну дію на ділову репутацію підприємства, маючи
превентивний характер. Досвід свідчить, що витрати на ці заходи значно
менші, ніж витрати на усунення наслідків погіршення репутації. Більш того,
сама по собі наявність етичного стандарту і наявність підсистеми
управління репутаційними ризиками вже підвищуватиме відповідні активи
організації.
Ми провели дослідження існуючих підходів до оцінки репутаційних
активів.
Найбільш прийнятним є спосіб оцінки репутаційних активів на основі
недоотриманих доходів (збитків) від зниження репутації. Застосування
цього підходу дозволить уточнити розрахунки, проведені за іншими
методиками, оскільки він базується на подіях, що вже відбулися фактично, а
не на гіпотетичних залежностях, що носять імовірнісний характер.
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗДОРОВ'Я
Лыженкова Р.С.,
ст. преподаватель кафедры «Физическая культура и спорт»
Иркутского Государственного Университета Путей Сообщения,
Россия г. Иркутск
СИСТЕМА ПИЛАТЕС И PORT DE BRASS НА ЗАНЯТИЯХ
С ДЕВУШКАМИ
Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам
здоровья человека, изучению вопроса о здоровье, образе и стиле жизни
студентов освещено недостаточно. Тем не менее, эта проблема требует
тщательного изучения. Достижение студентами вузов высокого
профессионального уровня не будет действительно эффективно, если не
решать задачу подготовки здорового и работоспособного специалиста. Так
же считают и многие авторы. Так, крепкое здоровье студентам необходимо
для преодоления напряженного характера будущей профессиональной
деятельности, для выполнения большого объема учебных нагрузок, для
создания семьи, рождения и воспитания детей. Так же, физическая
активность напрямую связана с химическими процессами в головном мозге,
оказывающими влияние на эмоциональное состояние.[3,5]
Психическое и физическое состояние здоровья студентов определяет не
только состояние здоровья, но и его успешное освоение вузовской
программы. В связи с этим роль двигательной активности студентов
возрастает. Известно, что снижение объема, интенсивности двигательной
активности снижает умственную работоспособность, отрицательно влияет
на состояние здоровья организма.
Цель данной работы, является выявления необходимости использования
занятий Пилатес и Port de Bras на занятиях физической культуры в Вузе.
Многие авторы дают разное определение, что такое здоровье, это
качественно специфическое состояние человека, которое характеризуется
нормальным течением физиологических процессов, обеспечивающих его
оптимальную жизнедеятельность. Здоровье зависит от многих факторов,
пола, возраста, наследственности, социальных и природных факторов, но в
основном здоровье зависит от самого человека. Многие привыкли считать,
что здоровье подразумевает собой отсутствие болезней, но они глубоко
заблуждаются. Каждый студент должен понимать, что посещение занятий
физической культуры необходимо не только для того, чтобы поддерживать
свое состояние здоровья в тонусе. Поэтому ВУЗам необходимо уделять
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внимание не только на спортивную деятельность, но и физкультурнооздоровительную.
Чтобы правильно мотивировать студентов к занятиям физической
культуры, преподавателям самим необходимо как можно лучше
ознакомиться с фитнес-программами, и изучить все их особенности, так как
незнание преподавателей уменьшает заинтересованность студентов к
занятиям физической культуры. А ВУЗам, в свою очередь, необходимо
применять новые эффективные и привлекательные формы занятий
физической культуры и активно оповещать студентов о значении
физической культуры [1,2,3,4,8].
В настоящее время широко используется нам занятиях, система
Пилатес. Это система физических упражнений, направленных на улучшения
здоровья. практически невозможно получить травмы и испытывать
негативную реакцию от упражнений. Эта система позволяет тренировать не
только тело, но и разум, учимся прислушиваться к своему телу и развивать
способность управлять организмом. Данная система позволяет развивать
координацию, а также равновесие между разумом и телом, уча при этом
управлять своим организмом. Данный метод отличается тем, что он
позволяет приобрести способность управлять своим телом, но не
использовать при этом силу, а все движения выполняются плавно и
медленно, что позволяет избежать травм [3,4,5,6,7].
Исследования показали, что при использовании методики Пилатес
можно повысить интерес у студентов к посещению занятий физической
культуры и данные занятия улучшают настроение, повышают
работоспособность, мотивируют к двигательной активности и позволяет
студентам лучше задуматься о своем здоровье [4].
Port de Bras – это авторская методика, созданная хореографом и
тренером Владимиром Снежиком и Хулио Папи. Дословно Port de Bras
переводится как «движение рук и тела». Однако такое узкое название не
отражает сути этого фитнес-направления. Система Port de Bras представляет
собой разучивание связок из эстетичных движений, плавно перетекающих
друг в друга. Упражнения развивают гибкость и пластичность. Так, по
мнению авторов, результатом является укрепление мышц, формирование
красивой осанки, происходит работа по развитию координации и гибкости,
умению управлять своим дыханием, совершенствуется способность
чувствовать тело в пространстве, прорабатываются все мышцы и
тренируются сердечно-сосудистая и дыхательная система. Так же занятия
Port de Bras позволяет снять эмоциональное и физическое напряжение.
Занятия сопровождаются музыкой. После занятий повышается эластичность
мышц и подвижность суставов. Гибкость, грациозность движения
сопровождается после тренировки в обычных движениях человека в
повседневной жизни за пределами занятий. Все движения базируются из
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шагов, плие, приседаний, стоек, скручиваний, наклонов и взмахов руками.
Все эти движения сопровождаются легкой музыкой, что позволяет
отстраниться от будничных проблем, настроившись на особое восприятие
себя. Комплекс включает правильное дыхание и упражнения на растяжку –
именно благодаря этому расслабление и происходит [6,9,10].
На основе анализа литературы и поставленной цели было проведено
исследование. Опрос проводился среди студенток ВУЗов города Иркутск.
Возрастная категория составила 18-25 лет. Опрос проводился в социальной
сети интернет «Вконтакте». Опросившее количество человек составило 120.
Опрос был направлен за определение заботы студенток о своем
здоровье, значимости и популярности Систем Пилатес и Port de Bras.
На вопрос: «Как вы оцениваете свое состояние здоровья на первый
взгляд?» 35,8% ответили «хорошее», 41,6% оценили свое здоровье как
«среднее» и 22,6% оценили его как «плохое» .Из процентного отношения
можно определить, что большинство девушек чувствуют какие-либо отклонения в
своем состоянии здоровья и чуть меньше девушек считают себя здоровыми.
Во многом это может быть обусловлено низкой подвижностью, отказами от
уроков физической культуры, плохой заботе о своем состоянии здоровья.
Те девушки, которые ответили, что их состояние здоровья является
хорошим, возможно, не задумываются, что могут присоединиться к той
группе девушек, которые чувствуют себя неважно. Большая вероятность
того, что их не тревожат какие-либо симптомы ухудшения, которые могут
появиться в любой момент, если перестать заботиться о своем здоровье.
На вопрос: «Знаете ли вы, что представляет собой система Пилатес, Port
de Bras, стретчинг, фитнес-йога?» «да» ответили 59,2% и «нет» сказали
40,8%. Из этого можно сделать вывод, что чуть больше половины
опрошенных все же знают, что представляют собой данные фитнеспрограммы, но так же не малое количество девушек не имеют понятия о
них. Возможно, студентки не интересуются новыми видами физической
культуры, а может, и вовсе избегают ее. Чтобы уменьшить процент незнания
у студенток о фитнес-программах, необходимо чаще уведомлять их о новых
направлениях, тем самым стараясь привлечь молодежь к ним. Но все же не
забываем, что не малое количество все же интересуется разными
направлениями, так как в современном мире главным приоритетом девушек
стало красивое и подтянутое тело. Но данный вопрос не дает нам точно
понять, сколько точно девушки знают, что представляют собой данные
системы. Поэтому им были заданы следующие вопросы:
«Что по вашему представляет собой система Пилатес?», 56% ответили
«Система физических упражнений, направленных на улучшение здоровья и
физического состояния тела», 3,2% считают «Упражнения для тех, кому
хочется занять свое свободное время» и 40,8% ответили «Не понимаю о чем
речь».
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На второй вопрос: «Что, по-вашему, представляет Port de Bras?», 32%
ответили «Направление фитнеса, содержащее элементы танца и
направленно на оздоровление», 60% ответили «Направление фитнеса,
содержащее силовые упражнения и направленно на тренировку мышц» и 8%
ответили «не понимаю о чем идет речь».
На вопрос: «Как вы считаете, может ли система Пилатес и Port de Bras
улучшить ваше состояние здоровья?», 89% ответили «да» и 11% ответили «Нет»
Так же: «На сколько эффективной вы считаете систему Пилатес?»,
82,8% ответили «Эффективна», 10,2% ответили «Мало эффективна» и 7%
ответили «Не эффективна»
На основе проведенного исследования, можно сделать вывод, что
система Пилатес имеет большую популярность среди студенток, чем Port de
Bras. Возможно, это обусловлено тем, что система Пилатес возникла более
100 лет назад и за такое время успела внедриться в физическую культуру и
зарекомендовать себя, а вот Port de Bras возникла не так давно и люди еще не
успели толком изучить ее. Таким образом, по результатам опроса можно сделать
вывод, что современные тенденции и уровень здоровья студенток ВУЗов,
смещает тенденции с высокоинтенсивных нагрузок и тренировочных программ в
сторону мало-интенсивных занятий, которые в большинстве случаев позволят
снять напряжение и расслабиться, при этом держать тело в тонусе.
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Чербан П.Й.,
студент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
Україна, м. Київ
ВИСНАЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В сучасному світі прийнято розділяти фізичну та розумову праці. До
фізичної належать різні види виробничої та практичної діяльності.
Результатом такої праці є матеріальні продукти, необхідні для забезпечення
людського побуту. Продукт розумової праці – це образи, думки, ідеї, проекти,
знання, втілені в матеріальні форми існування (літературні та музичні твори,
малюнки тощо). Внаслідок довготривалої однотипної діяльності наступає, так
званий, період втоми. Виснаження починається з нервової системи і
характеризується її неспецифічним реагування на подразники, що
спровоковані багатофакторними випробуваннями, постійний вплив яких
призводить до небезпечного нестабільного емоційного стану і може сягати
повного фізичного виснаження. Тож, виснаження буває загальним (повним) та
локальним (фізичним, емоційним, інтелектуальним тощо). Оскільки організм –
єдине ціле, то межа між цими видами виснаження умовна і розмита. Характер
виснаження залежить від кореляції розміру щоденного перенапруження та
реальним відпочинком відповідно до попередніх перевантажень.
Функціональні зміни в організмі будуть локалізуватися там, де існує
найбільше навантаження. В закладах вищої освіти ближче до закінчення
семестру чи навчального року спостерігається тенденція збільшення видимих
ознак виснаження (зменшення ваги тіла, розладами концентрації та памʼяті,
втратою здатності зосередитися і зниженням продуктивності) та погіршення
загальної працездатності студентів та викладачів.
К.О. Левчук, Р.Я. Романюк, констатують втома, виснаження – вкрай
складні явища, які пов’язані з психофізіологічним станом організму, та
характеризуються зниженням пильності, працездатності, функціональних
можливостей людини. Л.А. Сарапульцева, Ю.А. Воробьева підкреслювали,
що навіть для перевтоми, тобто перших ознак виснаження, характерні
негативні наслідки для навчальної та професійної діяльності людини, а саме,
відсутність будь якого інтересу до роботи та інші патологічні фізіологічні
стани. О.Л.Очеретна вважає, що зі збільшенням психофізіологічних навантажень
на людину у неї може розвиватися синдром хронічної втоми. Н.О. Зелененко
стверджує, що для оптимізації учбової діяльності студентів потрібно враховувати зміни розумової працездатності, які характеризуються циклічними
змінами періодів стійкої та високої працездатності та періоду її зниження.
Мета роботи полягає в аналізі виснаження як складової освітнього процесу.
Для виявлення факту ознак виснаження у студентів та викладачів НМУ
імені О.О. Богомольця було проведено пілотне опитування (згідно вимог
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Н.Г. Паніної нами було змодельовано тест-опитувальник, який складався
блоками: виявлення ознак фізичного, психо-емоційного, інтелектуального
виснаження; особисті дані) серед 100 осіб (100%) професорсько-викладацького
складу та 100 осіб (100%) студентів-медиків всіх курсів медичних факультетів.
На питання щодо здатності концентрувати увагу на роботі тривалий час
опитані викладачі (48%) зауважили, що, не дивлячись на закінчення семестру
і збільшення навантаження через прийняття відробок за академічні
заборгованості, вони можуть довгий час зосереджуватися на роботі, 47%
сказали що все-таки сконцентруватись їм дещо складніше, а 5% затруднялись
відповісти. Натомість, серед студентів спостерігається інакший розподіл: 64%
опитаних нами стверджували, що в зв’язку з великою кількістю
навантаженням їм стало важче зосередитись на певному виді діяльності, 11%
не пов’язують зміну своєї продуктивності зі збільшенням навчального
навантаження, 25% підкреслюють, що їх здатність концентрації уваги
залишається незмінною.
Можемо припустити, що професіоналізм і звичка працювати у
напруженому режимі сприяли покращенню здатності викладачів до
концентрації уваги у надскладних ситуація. Натомість, студентам необхідно
звикати концентрувати увагу тривалий час і одночасно на багатьох предметах.
В результаті цього ми спостерігаємо погіршення здатності до запам’ятовування навчального матеріалу та ускладнення підготовки до іспитів.
На питання: «Чи були випадки коли Ви не могли вимовити певне слово
(заговорювалися) або не могли його згадати?», 47% викладачів відповіли «так,
були»; 30% не помічали за собою таких проблем; 23% не звертали на це уваги.
У студентів спостерігається значний відсоток (70%) осіб у яких траплялися
випадки заговорювання чи забування слів постійного ужитку; 22% не
звертали на це уваги; 8% не стикалися з такої проблемою.
Часті випадки заговорювання можуть свідчити про суттєве розумове
виснаження, внаслідок чого мозку потребується більше часу на обробку
інформації. Дещо менший показник серед викладачів свідчить про їх
багаторічний досвід, відповідно, вони мали більший час для обробки і
систематизації інформації, більший особистий понятійний апарат, який
дозволяє швидше знайти слово-замінник тому, яке забулось чи не вдається
виговорити. Це зменшує рівень навантаження на мозок.
Висновок. Апробований дослідний інструментарій. Пілотне опитування
показало, що у респондентів наявні ознаки виснаження. Для уникнення
патологічних змін в організмах викладачів та студентів НМУ імені
О.О. Богомольця опитаним рекомендовано тривалий відпочинок та
консультація сімейного лікаря. Подальшого дослідження потребує питання
методів і засобів боротьби з виснаженням саме людей залучених до освітньовиховного процесу.
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