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Preface
Dedicated to the 95 anniversary of
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
The idea of opening of the scientific journal on relevant issues of humanitaristics appeard in 2009, however it became
possible to realize it only at the end of 2014. For this period the scientific community, which was the initiator of creation of the
project, first of all it is Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, SE “Lugansk Medical State University” (Rubizhne) and
scientific public organization “Sobornist”, has passed a long and rather hard way.
The first steps were organization and holding of the International scientific and practical conferences. So, during six years
of existence of our project more than 2000 domestic and foreign scientists and researchers took part in the conferences,
27 collections of scientific papers were published. More and more colleagues from other countries join to the circle of constant
participants. The scientific papers were submitted by scientists from Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Armenia,
Georgia, Kazakhstan, China, Iraq, Iran, Macedonia, Nigeria, Poland, Russia, Serbia, Uzbekistan and Montenegro.
The suggested range of problems of the conference attracted attention of experts from other educational establishments, which
with pleasure joined to the scientific cooperation and became its co-organizers, with the help of its relevance and branching of
the directions of research. During this period more than ten contracts of scientific collaboration with Ukrainian and foreign higher
educational establishments were signed.
The next step was creation of the scientific project “Virtus Reality” together with our partners, which gained recognition at
the III International Exhibition of Inventions and New Technologies «New time. A Stable Development: During Time of Change»
(it was held on September 26-27, 2012 (Sevastopol) and was awarded by the diploma and a gold medal.
The next direction of our work was creation of favorable conditions for writing of collective monographs, carrying out of
joint researches, the edition of scientific and methodical literature. The collective monograph “Virtual Decline of Person of
Culture” (340 p.) was published in accordance with the range of problems of the conference in December, 2012, and the
monograph “Devirtualization of Virtual: at the Top of Falling” (349 p.) in May, 2013.
The results of our work were represented and awarded by the honorary diplomas repeatedly: at the Third international
exhibition “Modern Education — 2012” which was held in Kiev in March 1-3, 2012; at the Fourth international exhibition “Modern
Education — 2013”, which was held in Kiev from February 28 till March 2, 2013, etc.
One more positive tendency should be noted - for the whole period of the work the active group of scientists was formed,
which take part in our scientific events year in year out. It is very pleasant to us as to the organizers that many of them became
ours partners, friends, and we have opportunity to observe their scientific growth: new researches, publications, defence of the
Candidate's and doctoral theses.
We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard time who supported them
by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your help, useful advices, a wide response, interest in the
declared range of problems! We hope that this experience will have continuation for more years and our new project – journal
Virtus will be also productive.
Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on democratic principles and
consequently each scientist has the right to express his opinion on various questions, sometimes sharp enough and debatable.
Pay attention that sometimes the editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the
authors.
The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and foreign partners and invite
heads of higher educational establishments and their structural divisions, chairs, faculties for the common continuation of the
started work.

Best regards,
Ph.D., professor, Editor-in-Chief
Scientific Journal «Virtus»

M. Zhurba
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ONTOPSYCHOLOGY: THE MATRIX OF VIRTUAL REALITY
The attempt to include tools of ontopsychology to the analysis of virtual reality is carried out in the presented
research. For the achievementof the goal A. Meneghetti, E. Husserl, M. Nosov, S. KKhoruzhyii's works were used. In
the article the matrix of virtual reality is analysedthrough intentionality and deessential nature of virtual (Δύναμις –
Ένέργεια –Έντελέχεια) that allowed to record its dynamism and openness and to carry out its ontic cut in the coordinate
system of virtus –ontos and to outline the main problems of human virtual self –identification. Having appliedA.
Meneghetti’sdoctrine to the problem of total virtualization of society, attention is paid to universality of his approaches
and possibility of their application tovarious historical periods and changes of society.
Keywords: оntopsychology, intentionality, entelechy, virtual reality, virtus, ontos, ontic in–self.
The statement of the problem. In spite of the fact that
ontopsychology arose in the 70th of the last century and
consequently it is relatively young branch of scientific
researches, it has quite branched conceptual framework, a set
of the developed scientific directions, and also followers in
many countries of the world.
The founder of the school of ontopsychology (which is
referred to humanistic and existential psychology) is a doctor
of psychology, theology and philosophy professor Antonio
Meneghetti who saw the need of research of mental
processes for their primary relevance, including
understanding of being. The objective need of transition
from the researches of separate phenomena of psyche to the
complete human existence in various contexts was the
prerequisite of emergence of this school. B. H. Ananiev [1]
understood ontopsychology as a new synthetic discipline
which subject is psychological researches of human life.
It is necessary to emphasize that ontopsychology isn't
exceptionally practical science within clinical psychology, it
is also affirms a certain philosophy of life. That’s why in our
research we would like to concentrate attention first of all on
philosophical aspect of ontopsychology and to consider not
only human mental health, but also existential value and
aesthetics of his being, first of all in modern conditions.
V.O. Dmytriieva and N. V. Gryshina insist exactly on such
direction in their article «Ontopsychology: History and
Modernity» [2, p. 84].
In A. Meneghetti's works we find quite difficult style of
statement which is complicated for understanding,
considering its interdisciplinary orientation therefore it is
sometimes difficult to understand all represented depth and
variety of the author’s researches. In our opinion, new and
previously unexplored aspects of this difficult science –
ontopsychology – openwith the emergence of modern
information and communication technologies.Analyzing a
huge amount of researches, articles, monographs, textbooks,

videos of Antonio Meneghetti’s lectures, there appeares an
understanding that exactly with the emergence of virtual
reality (in its technical understanding), we plunge deeper
into theauthor’s multilayered idea, because all his works
contain some prophecy and a mechanism (deviation matrix,
analysis matrix) concerning problems of existence of human
future – human virtual, where the tools of ontopsychology
offered by A. Meneghetti can serve as the main means of
fixation of a new situation of the human of the XXI
century.Its theory opens to us its new sides constantly as a
many – sided crystal. From these positions we support
author’sopinioncompletely, that ontopsychology is a science
of the future, however it can't be understood relying on
classical culture. A. Meneghetti notes that in order to be
effective, functional the new understanding of the objective
reality is necessary exactly today. Of course we don't claim
for the complete reconstruction of the hidden sides of this
difficult structure in this research (it is possible only to the
collective efforts of many scientists), but we try to reveal, in
our opinion, its important side – virtual where this difficult
system is projected, and serves as that necessary mechanism
for understanding of human integrity in modern conditions,
in any case makes its vector.
So, having applied A. Meneghetti's doctrine, in
particular, to the modern problems of humankind – the
problem of total virtualization of society, we have
opportunity to open a lot of enough interesting moments of
its theory, and to convince in universality of its approaches
and possibility of their application to various historical
periods and changes of societyonce again.
As a rough approximation to ontopsychology,
A. Meneghetti gives its following definition: «studying of
mental processes in their first manifestation, including
understanding of being in a person; researches of psychology
on coordinates of reality or intentionality of action-life,
action-being» [3, p. 9-10]. In our research we wanted to stop
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in more detail on it, first of all, on the second part: «research
of psychology on coordinates of reality or an intentionality
of action-life, action-being» (italics is ours – M. A.), which
in our opinion is quite logical confirmation of opportunity
and expediency of use of ontopsychology in the field of
virtuality.
We will begin with the outliningof the contours of
intentionality which was and remains one of important
scientific problems. In more simplified understanding
intentionality is understood as a property of consciousness
directed on some object. It is known that the problem of
intentionality was considered in different times by various
scientist – researchers (Seneca, Thomas Aquinas, etc.)
however a special vector of understanding of intentionality
was rendered by F. Brentano and E. Husserl's works. It is
known that according toHusserl, intentionality (the key
concept of philosophy ofphenomenologizm) is the essence
of transcendental subjectivity. Unlike F. Brentano who
understood intentionality as orientation of mentality on
immanent to it objectness. E. Husserl suggests
transcendental – phenomenological understanding of
intentionality where he focuses his attention not on the
intentional subjects, but on the intentional acts of
consciousness. «In Husserl's philosophy, in fact, take place
ontologization of intentionality because intentionality is
considered here as force which coordinates takes place and
synthesizes the most diverse acts of consciousness lieing in
the institutionalization of subjects» [4]. Guserev’s
interpretation of intentionality is very close to us, firstly, it is
able to record multilayerness of this science (its depth)in
definition of an ontopsychology, and secondly,
«intentionality is considered as a force which coordinates
and synthesizes various acts of consciousness» which can be
also produced by different technical means, thirdly, because
it has found its continuation in the context of R. Carnap’s
«possible worlds», semantic possible worlds of J. Hintikka
that gives us additional enthusiasm and expediency in the
research of virtual reality.
In his time John R. Searle [5, p. 96] notes that
intentionality is property of mental conditions and events
owing to which they are adjusted to the objects of the
outside world. E. Husserl, in his works, first of all, «Logical
Researches», paid special attention to the analytical research
of intentional structures.So in the context of consideration of
the intential experiences, namely fixings of its structure the
following components were singled out: Gile (sensory data,
passivity), noez (spiritual activity of consciousness) and
noem (semantic component which plays the role of the
intermediary between intential acts of consciousness and a
real subject). It is necessary to pay attention to the fact that
Husserl in his researches applies also Aristotle's terminology
where under intentionality understands entelechy which
serves as a binding component between sensual material of
gile and noez (morphe).
The purpose of the article consists in showing
possibility of application of ontopsychology, its substantial
understanding (intentionality) and tools to the analysis of
virtual reality. For achievementof the goal we use first of all

Aristotle's papers, and also works of the modern researchers
of virtual reality – N. Nosov, S. Khoruzhyii.
The statement of the main material. In the context of
study we consider it appropriate to retrace theconceptual and
categorical framework of philosophical discourse created by
Aristotle – the ontical structure of an event, which ,
according to S. KKhoruzhyi [6], can serve as a theoretical
basis for specific metaphysical understanding of virtual
reality: Δύναμις (possibility, potentiality, potency) –
Ένέργεια (energy, action, actualization) – Έντελέχεια
(entelechy, reality, realizability).
Certainly, ex facte such conception of the reality of
events do not correspond to virtual reality, as it has a
different nature, which requires going beyond the limits of
essential philosophical discourse: «In a virtual event, as it
described above, no entity and no telosyndesis achieve
perfect actualization in general, and stable, staying presence
and availability, as we have seen, is not inherent. And this
means that for any classical philosophical discourse, where
essential principles dominate, – «the discourse of entity» –
the whole field of virtuality is not different from pure nonexistence: is invisible» [6, p. 68]. Thus the author makes
quite natural conclusion that virtual reality is non-Aristotle
reality. But the investigation of Aristotle’s essentialism,
which is the basis for all his metaphysics, conducted by
KKhoruzhyi, has a range of non-essential unnamed «verbal»
concepts (an act, activity, movement, energy), which, of
course, do not change the direction of discourse (that means
they are not exclusive as to essential interpretation), but they
have non-essential nature, that gives a possibility (contain
potentiality) of overrunning essential discourse. It all
depends on what forms the basis for discourse. Paying more
of philosophical attention as to the concepts reduces the
stiffness and universality of essentialism.
S. KKhoruzhyi emphasizes that these anti-essential
tendencies, that intensify gradually, are retraced and studied
in depth in subsequent philosophy (creating a more liberal
variation of essential discourse), and provide an opportunity
to eliminate the squeezing vise of total essentialism of our
reality, go beyond its boundaries and try to describe the
nature of virtual reality.
It also seems a compelling author’s thought that the true
philosophical position carries a potentiality in itself (of
something different in itself) that do not fit the overall
doctrine. Thus, this construction is extremely flexible and
dynamic and has the ability to form different philosophical
systems, especially thanks to its central component – the
energy. Let us consider these alternatives.
The first alternative – is the dominance of entelechy (and
entity together with it); and other categories of discourse,
that is the potentiality and energy, which are distant from
one another and are subordinated to the entelechy, and form
the essential discourse in the proposed ontical structure (the
systems of Spinoza, Leibniz, Hegel), where the ontical triad
is a complete, closed integrity. As a result – coverage of the
reality by a system of objective laws (the system of essential
principles).
In his other work [7, p. 68] S. KKhoruzhyi emphasizes
that classical metaphysics and theology are rather poorly
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adapted to the understanding of reality (out of these
energetic positions). Let’s explain.
The concept of energy introduced by Aristotle, was later
finalized by neoplatonists, and then disappeared from the
western philosophy by giving it a different meaning: the
term «energy» was translated from Greek into Latin as actus
(activity, affair, movement, action) that is, as noted by
S. KKhoruzhyi, more Greek εργον (action, business) and is
not equivalent to ενεργεια. Thus, the specific meaning of the
term «energy» in Latin translation had been lost in European
philosophy for a long time and only in natural history and in
natural philosophy the notion of «energy» was considered by
Leibniz as special.
In the modern era the category of energy naturally but
indirectly attracted the attention of researchers, – that is
through the will, energy of aspiration, activity, existence, but
Aristotelian energy in its original sense, in author’s opinion,
has not found its place in European philosophy.
In the established constitution of the mentioned above
triad there can be retraced the event of reality, represented in
its ontical structure, – the spontaneous entity transforms
from its potentiality (possibility) through the influence of
energy as an actualizing beginning, realizing forces into
reality.
In our opinion, the answer to the questions we are
interested in lie in the mentioned above universal ontical
structure, where energy and entity are described as related to
each other and philosophical discourse is being built.
The connection between the entity and entelechy is
clearly seen in Aristotelian triad: «Entity as a form is
entelechy» [8, 36], and the energy itself is close to entelechy
and entity. The entity forms the top of the whole system.
This statement defines and explains the entity-essential
discourse of Aristotelian philosophy: «Together with
Heidegger we can think that pure essential interpretation of
Stahirit’s metaphysics is too rough, and due to the
convergence with the entelechy mentioned above the energy
takes a special place among his definitions: it is not
subordinated to the entity (and entelechy) as it is equal and
equivalent to it; and then the type of such kind of philosophy
is defined as equivalent between the two principles,
essential-energetic discourse» [7, p. 58].
Thus, the second alternative – is the approach of energy
to the entelechy (understanding the nature of energy: any
entity is energetic, and any energy is essential) forms of
essential-energy discourse. Here S. KKhoruzhyi focuses on
the fundamental predicate of both entity and entelechy
through the filling them with energy, vitality (NeoPlatonism, the late Heidegger). Incidentally, S. Khorunzhy
notes that the concept of «energy», introduced by Aristotle,
was much broader than he defined it: «The concept revealed
a rare, almost unique ability to play a leading role in various
onto-logics and logics of nature» [6, p. 71].
Today we see the reconsideration of «energy» as the
category. For example, we have already mentioned
S. KKhoruzhyi, who while exploring the Aristotelian triad,
and referring to Aristotle and other sources of classical
philosophy on this subject, finds a richer logics in the triad,
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its new interpretations, and forms, in turn, a new nonessential discourse, which we analyze more carefully.
The third alternative is the convergence of potentiality
and energy, and, certainly, as a result, moving away from the
entelechy, and, in turn, its moving away from an event that
leads to the fact that the energy concentrates in itself all the
content of an event, leveling the dominant role of essential
discourse. Interaction, the approaching of energy and
potentiality leads to the formation of a completed entity –
form (entelechy), but as an impulse the efforts are directed to
updating of a particular potentiality, providing a transition of
potentiality from the sphere of potential into the sphere of
actual (actualization of potentiality), the entelechy is
«removed» out of the events (and acts as a purely apophatic
start, losing the role of the dominant principle), thereby a
«multiplication of entities» is provided, that is deessentializes. If in the above mentioned variations the energy
was like «the energy of fulfillment» and achievement of a
certain essence of a goal, now it becomes a purely dynamic
principle.
As the result transenzus comes forward instead of
entelechy that is an event that has a meta-completion only
and appeared free, with the consequences: entelechy-free
and inessentialized. The action, losing entelechy that
provided full and complete and self–contained character to
the system, loses its limiter, gate, with the help of which it
closes. This leads to the fact that the event becomes open
from the outside, sets the dynamism and openness that leads
to the appropriate state the reality itself, allowing the
plurality of scenarios and their different interpretations:
«The new interpretation considers the beginning of
entelechy removing, – a lid or seal removed, and the reality
is opened. It seemed to be swirling, having left the sea of
virtual reality, ... seeking out: it has its dynamics only, its
performances which are no longer subjected to the same
essential order or structure of objective laws. And the main
role in this opened picture of reality belongs to energybecause in the absence of entelechy, energy becomes the key
element in the structure of the events / actions that gathered
in itself the significant content of the last one. Thus, the
energy itself becomes different also: approaching to
Δυναμις, it is now a dynamic beginning or principle that
determines the pure dynamics of reality rather than
transformation of reality in some system of forms» [7,
p. 59].
S. KKhoruzhyi emphasizes that the described variants, –
where the energy gets autonomy from the entity, stipulate a
new philosophical approach – the discourse of power. This
position is promising, especially from the perspective of
philosophical anthropology: «Particular personality, an
individual, at every moment has a certain number of energy
varieties that can be shared by so many principles, but above
all – by their source and type (e.g., physical, emotional and
spiritual energy), as well as its orientation (to God and those
who are close to us, material or mental object; inward or
outward of personality, repulsion or attraction, etc.). The
structure of this number – I call it in my works as energetic
grade of a person – forms an energetic structure of a
personality. It is constantly changing (unlike the static
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structure of the entity), and that is why in the energy
discourse the anthropology is dynamic, it describes the
processes, activities – in inner as well as in external to
human reality» [7, p. 59].
S. KKhoruzhyi stresses the importance of «grammatical»
distinction of the discourse mentioned above, which presents
not a «name» (the subject) as it is in the essential discourses,
but a verb (predicate) in the structure of objective reality,
and in the whole discourse, that means it exists only in
actions but does not exist by oneself. These differences, as
the author proves, are reflected on the ontological structure
also. If in the first case of «objective reality-in-action» we
can examine the process of birth of objective reality, because
it is «the name» that gives a particular ontological horizon,
but in the other case the name may belong to the different
ontological horizons, and through the «verbal» perception,
which embodies and testifies not what is the specifics like,
but how it changes.
But then the author makes the further assumptions that
there is no specifics in it – and there is a statement only, that
the objective reality takes place, it involves an aspect or
«dimension» of an action – «being-action». S. KKhoruzhyi
distinguishes between «objective reality-in-action», which
provides a single objective reality and «being-action», which
captures some way, the image of existence and gives no
implicit assumptions about the being itself. (In our opinion,
in the context of understanding of ontopsychology, the
corresponding differentiation of «being–action» and «beingin-action» was considered by A. Meneghetti).
In our opinion, to clarify the situation, outlined by
S. KKhoruzhyi, we can draw an analogy with the formation
of various philosophical «isms» – the system of beliefs or a
way of thinking, which considers the definition of idea true,
while others remain aloof [9, p.6]: for example, idealism,
materialism, skepticism, Daoism, empiricism, rationalism,
Marxism, Freudianism, existentialism, etc. If you try to
determine the grammatical construction of «isms», we have
a noun or adjective that turns into a verb and then is
converted back into a noun (noun-verb-noun), such as:
substance – to materialize the visual environment –
materialism.
These assumptions are essential for understanding the
energy not as a «being–in–action», which at first glance
looks like this, but as «an effective» dimension of existence
(which is not his name) – «being-action», because being as
self-realization is not a self-actualization yet. So
S. KKhoruzhyi concludes that energy – is a «special
ontological dimension that does not emit a certain
ontological horizon, but can a priori include various horizons
in which «the image of fulfillment» of being is fully
realized» [6, p. 74].
In his study S. KKhoruzhyi sets the problem of finding
out the possibility of existence of various horizons of
objective reality in the dimension of energy. He drew
attention to the «ontological ambiguity», which was
discussed only in the context of natural sciences of energy: it
can be modified as «a free» one and «bound», thus setting an
essential and inessential discourse.

Based on the study of Aristotle and Heidegger, who did
not reflect such kind of modification, but represented energy
only as «a bound» one, exiled by a system of forms as they
belonged to essential and essential – energetic discourses,
the author nevertheless agrees with the opinion of
A. Akhutin, who in his studies of antique philosophy does
not reject the possibility of energy modification: there are
two ways, notably «the way that leads to the elements and
the way that leads to the form» … «they lead to conceptions
of energy» [10]. S. KKhoruzhyi makes it clear that in the
discourse of energy there are no two different perceptions of
energy, but a single one only, that can cause different events
of ontological nature: «... in some of them it is «free», while
in the others is «teamed up» in the vigorous life form.
Obviously, the horizon of the objective reality, or events, is
the sphere of «bound» energy, where the energy, bringing
together entity-entelechy, occurs linked in some peculiar
form» [6, p. 75].
Thus, despite the fact that S. KKhoruzhyi focuses on the
two concepts of power (free and bound), but nevertheless
emphasizes that in the discourse of power we are dealing
with is only one interpretation of it, which has a notion of
varied energy, that can generate the events of all ontological
content. It is the assumption by S. KKhoruzhyi that allows
us try to explore ontus (as bound energy) in the context of
essential discourse and virtus (as free energy) in the context
of inessential discourse, and consider their tight connection
in the discourse of energy.
Free energy is the most interesting for us among the
above – mentioned scientific conceptions that are the
inessentialized energy, which approaches to the potentiality
and is understood not as a complete act (being-in-action), but
as an incentive to act, before leaving the rudiments of
potentiality and its actualization (being-action). This
perception of energy has no form and no telosis. And most
importantly – this energy should be temporality – free: the
duration, extent. And there is a logical explanation by
S. KKhoruzhyi: energy (event) cannot exist without a
connection with a form, and only under condition that it has
not formed yet (not acquired a form). So the nonparticipation of form and telosis can be instantaneous only,
because otherwise we cannot help outlining its contours and
the result – telosis. Such mental step is realized in the
conclusion that there is no duration in the event, that is more
correct to say that the event has an infinitely small duration,
a moment: «In turn «an infinite infinitesimality» and
«infinite brevity» means incompatibility with a
conventional, finite length, owned by any «interval on the
time axis», the time interval is integrated into an ordinary
temporality of objective reality» [6, p. 76]. The mentioned
above, according to the author, promotes the formation of a
new type of time order, the new temporal structure – discrete
temporality that is out of the temporality of objective reality.
It is a transiency, which opens eternity. Thus, an alternative
structure of temporality, built by S. KKhoruzhyii differs
significantly from its Plato –Augustine interpretation, for
which the properties of discreteness and discontinuity are not
typical, and approaches to the discrete «over–objective
reality» temporality of Levinas.
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The speculations that events that deprived of duration (de
–essentialized), we find in the works of M. Heidegger (both
early and late one). S. KKhoruzhyii emphasizes that his
understanding of the subject is nevertheless closer to the
research of later Heidegger and his essential –energetic
discourse. However, still there are differences between the
approaches of S. KKhoruzhyi and M. Heidegger. In the
context of discourse of energy (life-action) of
S. KKhoruzhyi –these events single out into a particular
ontological horizon, and Heidegger thinks that «the events
that stay and events that do not» (those deprived from
duration) are concentrated in the being-presence of Dasein.
Different interpretations of philosophers (certainly, each
has the right to exist) have a solid theoretical platform, but
the aim of our investigation is not connected with the
outlining of their essential differences. We concentrate our
attention on hided events of «free» energy, and there we
clearly a connection (the similarity of properties) with virtual
reality.
The first question, which it is necessary to answer: why
we connect de –essentialized discourse with the concept
virtus? And why the specified construct virtus served as a
starting point for the name of technically created reality –
virtual reality?
So, at first we outline the disagreements which arose in
the course of research. As it was stated above, the
Aristotelean reality is not virtual reality and therefore its
analysis has to be beyond the classical «essence discourse»
which S. Khoruzhyii showed, having based, relying
(indirectly) on antique heritages, deessential discourse.
However such position was criticized byanother
researcher of virtual reality M. Nosov [11, p. 16] who noted
that when Aristotelean representation (potentiality,
relevance, entelechy) in the context of essential discourse it
is impossible to apply it to reality virtual, than they shouldn't
be used in similar researches in general. Of course, there is a
certain sense in it too, especially when we talk about an
energetic component of discourse. Partially it is possible to
clear these discrepancieswith various interpretations of
historical counting of virtus (in the context of virtual reality)
from antiquity where it was considered in the implicit,
hidden form (S.S. Khoruzhyi, N.I. Fatiyev, M.V. Tochilina,
A.Yu. Sevalnikov) or the Middle Ages (M.A. Nosov,
M.Yu. Openkov).
From these positions namely medieval interpretations of
virtus in the context of the European philosophy are more
interesting. M. Nosov emphasizes neatly that others
properties of virtus are brought to the forefront – vi – force,
power, potentiality [12] (unlike antique interpretation –
virtue, courage, charity) which cause activity – emergence,
formation, existence of things. Such interpretation becomes
dominating in many researches of that time: Thomas
Aquinas,Johannes Duns Scotus, Nicholas of Cusa.
Virtus,this invariable Divine force and human virtue, was
referred to the virtue divine strong and fine [13]. Such
position caused further medieval interpretation of virtus.
So M. Nosov [14 p. 154], investigating virtus emphasizes
that exactly owing to this concept (virtus-force) Thomas
Aquinasraises and solves the ontologic problem of existence
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of realities of different hierarchical level: conceiving soul,
animal soul, vegetable soul.
Definition of clear boundaries and definitions of virtus in
the context of his nominal theory is carried out by other
medieval philosopher Duns Scotus. He considered that a
subject has any properties not formally, but virtually. That is
virtual being of a subject is that what isn't opened yet,not
emphasezed. "... no object doesn’t make its own simple
concept of another object in the intellect if it doesn't contain
this another object substantially or virtually..." [15, p. 411].
Also reflections of Nicholas of Cusa, who tried to open the
mechanism which is put in the concept of virtus are also
interesting. He gives the example: a tree appears from seeds in
which it contains virtually, and only under the influence of
internal energy which is put in it, the final result is reached.
«However if I want to see the absolute force of all forces, force
– beginning that gives strength to all seeds, I will have to go
beyond any known and imaginable seed force and to get into
that ignorance where doesn't remain any signs force or fortress
of seed; there, in the dark, I will find the improbable force with
which any imaginable, imaginary force cannot be compared. In
it is the beginning, which gives being to any strength, both seed
and non-seed. This absolute and superior force gives any seed
strength ability to turn in itself a tree together with everything
virtually, that is necessary for being of a sensory tree and that
comes fromthe tree of being; there is in it is the beginning and
the reason, that bears in itself compressed and absolute as a
reason everything that it it gives to its sequence... » [16, p. 4647].
Thus, medieval researches and interpretations provided
substantial amendments to the superior human qualities
(charity, courage, etc.) – the Divine basis. These processes,
in our opinion, led at first to differentiation, and then to
elimination from virtus – ontus which acted as a synthetic
monolith in antiquity (the interpretation and understanding
of virtus as a category of aethics is meant – virtue, courage,
charity, etc.). Since now virtus and ontos are in two cities:
Terrestrial and Heavenly. It should be noted that though in
the Middle Ages the concepts ontos and virtus had strong
connections (ontos – God, virtus – its force), nevertheless it
is lost further. So, over time there happensdeviation from the
essence of virtus gradually which was put by the Roman
stoicism, Neoplatonists, Aristotle’s scholasticism, it gets
those properties which are correspond more accurately to the
modern understanding of virtus – integral from virtual
reality. Virtus loses quality of divine force and to
deessentialize in the modern conditions. There happens
division of virtus and ontus on ontic cuts: Virtus, having lost
its substantial filling, telos, having reserved only a shapeless
empty cover.In the modern information andcomunication
conditions we come to the human’s unreadiness to the new
challenges of civilization, to the cardinal change of the
program of action according to the new situational
requirements: we aren't ready to the shapeless empty cover.
We deal with a cognitive, motivational and affective rigidity.
The important feature of ontopsychology is a presence of
the singlebrain centre from which different variations and
appendices are developed. Of course, proceeding from the
above-mentioned there appeares an objective need for the
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fixing of the core, the basis from which various projections
and interpretations (virtus and ontos) are formed. It is known
that human existence becomes possible owing to the existing
structured integrity which has its own balance. In the context
of understanding of the human structured integrity the
important concept, which was entered by A. Meneghetti is
ontic in-self – «a reasonable form of the world of life, which
forms the individual».
There exists a large number of different approaches,
doctrines, which are diametricallyopposite sometimes, which
explains interaction of a person and this system. In our
opinion [17], in the modern conditions it is rather original
and progressive and prospective is A. Menenghetti's doctrine
about ontic in-self, which serves as a link between an
individual and environment of the structured integrity and
can be used in the analysis of virtual being of the modern
person.
The virtual space develops new forms of experience,
changes and expands our perception which leads to the
degradation of the borders of culture and transformation of
its values that complicates virtual person’s selfidentifications considerably. This situation becomes
catastrophic against ever-increasing virtualizations of
various spheres of human activity and continuous
improvement of media technologies. The emergence of
virtual reality which today has almost without serious
consequences and, it is possible to say, rather «comfortably»
builted in, implanted in the body of modern culture, and
caused one of the serious problems of the present – the loss
of the sense of reality. This problem, in its turn, caused the
need of virtual self-identification of the modern person.
Under virtual self-identification we understand a new way of
self-expression, self-understanding, self-realization, and selfactualization.
A. Meneghetti notes that a person organizes himself
according to schemes, which matrix is a monitor of
deviations [18]. So оntic in-self serves as that dynamic and
universal criterion, which allows (has tools) to distinguish
and separate everything pathological. The philosopher
emphasizes that only ontic in-self is an intermediary between
a person and authentic reality, any behavior which doesn't fit
in, doesn't correspond to its essence, is pathological and
inefficient. The illness, according to Meneghetti's definition,
is a bright, expanded manifestation of bend or fading of the
natural project, balance violation, etc. [3, p. 31]. Even when
the illness doesn’t yet exist, complexes are present for sure.
According to A. Meneghetti's definition complexes are“set
of the power points in human mental activity, that operates
independently from the supremacy of «I». [3, p. 31].
A. Meneghetti notes that complexes are actively dynamic
bunches which are a part of unconscious and depend from
ontic in-self. Namely ontic in-self is thatsupporting point
that allows being or non-being and everything that occurs in
a person.
And what happens when this need in natural
intentionality not simply eliminate (in such a case
mechanisms of aesthetic imperativeness which have to
return to the lost of logic of beauty and harmony will be
involved), but substitute for «a shapeless empty cover»

banal, which complicate possibility of balancing of
systemconsiderably? We devoted to this problem the whole
cycle of scientific papers «Aesthetic Imperativeness:
Achievement and Defeats of Society» in which dialectics of
beauty and quasibeauty is analysedin detail. The classical
scientific and literary heritage, and also papers of modern
Ukrainian scientists gave the basis for research of aesthetic
imperativeness not only in art, but also as one of modulators
in behavior and activity of a person, in particular to the
economic one. The prospects of the suggested research
consist in possibility of disclosure of one more side of ontic
in-self through the mechanism of aesthetic imperativeness,
as effective principle of volition to the fine, which
coordinates an individual in everyday life latent. A.
Meneghetti gave characteristic and meaning of the fine in
the context of its theoryrather precisely: «The presence of
the fine is not additional «option» (optional), but
requirement of natural intentionality» [3, p. 21].
But there appeares quite logical question how we can
counteract to quasifine, deviant behavior, a split of
personality and many others psychological problems which
have got new boundless horizons in the XXI century. In this
case philosophy, which is burdened by theoretical orbit of its
functioning, demands exclusively real (practical)
recommendations which could show counteraction to the
specified illnesssubstantially. In this context the way
selected by A. Meneghetti is that rather effective variant
which penetrates many different sciences (philosophy,
psychology, medicine), but also crystallizes the individual
approach (vector) of solution of the raised problem. The
scientist suggests to consider possibility of a person’s
recovery, in our case is to return and fix virtus in the orbit of
ontos and to restore ontic in-self. Due to this it is possible to
interfere in programming: «No illness can appear without
programming at the level of psyche » [3, p. 34]. The similar
direction of research becomes especially relevant, first of all,
in virtual space.
Conclusions. The conducted research can cause some
disagreement of specialists in ontopsychology as in the
context in the context of the specified science, relying on A.
Meneghetti's papers, about virtual reality we have
opportunity to speak only indirectly. Perhaps some
assumptions and conclusions are superficial, however the the
purpose of the givenpaper consisted in showing expediency
of ontopsychology, its tools in the research of new
conditions of existence of virtual human.
In the represented article we don't claim for the complete
reconstruction of the hidden sides of ontopsychology, it is
possible only to the collective efforts of many scientists, but
having applied A. Meneghetti’s soctrine, in particular, to
modern problems of humankind – problems of total
virtualization of society, we have opportunity to open many
interesting moments of its theory, and once again to
convince in universality of its approaches and possibility of
their application to various historical periods and changes of
society. The outlined contours and borders of
ontopsychology give us the bases for their broad application
in the field of virtuality.
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Журба М.А.,
д.філос.н., завідувач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін Інституту хімічних технологій Східноукраїнського
національного університету ім. В. Даля (м. Рубіжне)
Україна, м. Рубіжне
ОНТОПСИХОЛОГІЯ: МАТРИЦЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
У представленому дослідженні здійснено спробу долучити інструментарій онтопсихології до аналізу віртуальної реальності. Для
досягенння поставленої мети були використані роботи А. Менегетті, Е. Гусерля, М. Носова, С. Хоружого. У статті проаналізовано
матрицю віртуальної реальності через інтенціональність та деессенціальну природу віртуального (∆ύναµις– Ένέργεια– Έντελέχεια),
що дало можливість зафіксувати її динамічність і відкритістьта здійснити її онтичний зріз в системі координат virtus-ontos та
окреслити основні проблеми віртуальної самоідентифікації людини. Звернено увагу на універсальність вчення А. Менегетті, а ткож
можливість застосування його підходів до вивчення проблем тотальної віртуалізації соціуму,
Ключові слова: oнтопсихологія, інтенціональність, ентелехія, віртуальна реальність, virtus, ontos, онто Ін-се.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
КОРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ В УКРАИНЕ
В данной статье рассмотрена религиозная идентичность корейской диаспоры в Украине. На основе
проведенного исследования автор приходит к выводу, что религиозный фактор украинских корейцев не играет
важной роли в жизни их диаспоры. Показано, что процесс становления религиозной идентичности корейцев
Украины находится на стадии формирования, поэтому говорить о типологии религиозного сознания корейской
диаспоры пока преждевременно.
Ключевые слова: диаспора, религиозная идентичность, корейские религиозные общества, корейские
традиции.
Постановка проблемы. Проблема идентичности
сохраняет свою актуальность в междисциплинарном
дискурсе социально-гуманитарного знания достаточно
продолжительное время. Количество книг и статей по
вопросам идентичности с каждым годом неизменно
растет. Подобная тенденция характерна и для
публикаций
по
религиозной
идентичности.
Идентификация индивида, особенно в период
глобализации, когда происходит переоценка ценностей,
приводит к глубоким изменениям сознания человека. В
свою очередь это полностью меняет специфику и
особенности формирования религиозной идентичности.
Актуальность данной темы обусловлена процессами
межкультурного и межрелигиозного диалога, которые
происходят в нашей стране. Невзирая на то, что
проблеме религиозной идентичности национальных
меньшинств в Украине посвящены работы ведущих
специалистов, например в сборнике «Релігія – Світ –
Украіна» под редакцией профессора А. Колодного и Л.
Филипповича,
однако
вопрос
религиозного
самоопределения корейцев Украины практически не
освещался в трудах отечественных исследователей.
Цель работы – изучение религиозной идентичности
корейцев, проживающих на территории Украины,
определение роли религиозного фактора в жизни их
диаспоры.
Изложение основного материала. Одной из причин
трудности исследования данной тематике – это
сложность проведения социологического опроса среди
украинских корейцев. Например, если сравнить похожие
исследования в Узбекистане [1] или Казахстане [2], то
заметим, что анкетирование проводилось среди
студенческой корейской молодежи, обучающейся в
основном на корейских отделениях университетов. В
Украине, хотя и существуют похожие отделения, но
этнических корейцев в них недостаточно для более
широкого и объективного исследования. Поэтому, в
данном случае, метод анкетирования нам не подходит.
Во многих крупных городах Украины находятся
ассоциации корейцев. Например, открыв этнонациональный справочник [3] мы находим адреса и
телефоны корейских диаспор, но в реальности многие из

них существуют только юридически, не проводя
никакой активной деятельности, что затрудняет
проведение социологического опроса.
Невзирая на то, что о корейцах бывшего СССР
существует много публикаций, но они, как правило,
рассматривают в основном азиатские или российские
диаспоры. О культуре, религии и традициях корейцев,
проживающих в Украине очень мало исследований.
Можно выделить несколько работ в этой области,
например, статью президента Ассоциации корейцев
Украины Д. Кана: «Корейцы в Украине» [4], в которой
автор в краткой форме рассказывает об украинских
корейцах. Данная статья полезна для первичной
информации, но в ней отсутствует та глубина
исследований, которую мы находим в трудах,
посвященных азиатским диаспорам. Например, в ней
отсутствует
анализ
религиозной
идентичности
украинских корейцев. Возьмем другую работу,
донецкого исследователя А. Беликова «Коре сарам:
Корейська дiаспора в Українi та країнах СНД» [5].
Статья охватывает историю появления первой
корейской диаспоры на территории Российской
империи, с последующей ее депортацией в Среднюю
Азию и рассеяние по всему СССР. Однако опять же,
больше уделяется внимание корейской религии и
появление азиатских диаспор, но о развитии корейской
диаспоры в Украине недостаточно исследования. В
нашей работе мы будем исходить из личных встреч
автора с украинскими корейцами, беседой с
представителями корейских ассоциаций и пасторами
корейских церквей в Украине.
Поскольку корейцы, проживающие на всей
территории СССР, были интегрированы в советскую
культуру, то соответственно, они так же, как и другие
национальные меньшинства ощутили на себе влияние
этой культуры, в том числе и атеизма. Только начиная с
90-х годов прошлого столетия, когда духовный вакуум
постсоветского пространства стал заполняться разными
религиозными движениями, украинские корейцы стали
проявлять интерес к религии. Когда в странах СНГ
появилась религиозная свобода, то в Украину
отправилось много миссионеров, в том числе из Южной
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Кореи. Например, в 1992 году корейским пастором
П. Чонгом была основана в
Киеве Церковь
«Возрождение». Богослужение в ней проводится на
корейском языке с переводом на русский. В Церкви
собираются представители разных этнических групп,
причем корейцы в ней не являются этническим
большинством. Тоже можно сказать о Церкви
Объединения, которая хоть и основана в Южной Кореи,
но в Украине миссионерской деятельностью занимаются
не только корейские пасторы, но и представители США,
Японии и европейских стран. Возьмем буддизм или
корейскую Церковь Бога, в каждом случае мы
обнаружим, невзирая на то, что эти религиозные
общины основаны были корейцами, однако их
последователями в Украине являются именно украинцы,
а не этнические корейцы, проживающие в нашей стране.
Безусловно, в 90-х годах корейские пасторы
привлекали внимание к себе как украинцев, так и
корейцев. Для жителей Украины это была возможность
познакомиться с новой культурой, ведь для успешной
евангелизации миссионеры прибегали к разным
культурным программам (угощение национальной
кухней, традиционные песни и танцы, проведение
конференций и т.д.). Этнические корейцы видели в
миссионерах из Южной Кореи «своих» корейцев, когда
можно было попрактиковаться в «родном» языке,
который тогда набирал популярность среди коре сарам
(кор. 고려 사람 «народ Коре» – самоназвание этнических
корейцев на постсоветском пространстве). Также
появлялась возможность поехать на родину своих
предков, например, посещаю очередную конференцию в
Сеуле. Поэтому в первые годы своей миссионерской
деятельности приходы как корейских, так и других
протестантских пасторов, постоянно возрастали. Таким
образом, новые религиозные движения восполняли
духовный вакуум, образовавшийся после распада
Советского Союза. Родители тоже были не против
посещения новых церквей своими детьми, ведь лучше
ребенку общаться с верующими, чем остаться наедине с
самими собой или в сомнительной компании. В церкви
можно было проводить досуг, общаться с ровесниками и
т.д. Здесь стоит подчеркнуть важную роль иностранных
миссионеров на восприятие нового учения. Вот как об
этом рассказывает Ольга Н., которая в 90-х годах,
будучи студенткой, впервые встретила корейца на
улице: «Когда я возвращалась с учебы, то обратила
внимание на иностранца, приглашающего людей на
какую-то лекцию. Я подошла к нему и поняла, что он
совсем не знает русского языка. Миссионер искренне
улыбался, что уже было удивительно для нашего города
и, показывая приглашение, спрашивал: «Вам интересно
это?». Услышав утвердительный ответ, говорил: «Идем
на лекцию». Это был весь его словарный запас, больше
он ничего не мог сказать на русском языке. Я пошла с
ним по адресу, которую он мне показал на визитке, где
меня уже ждали местные члены церкви, изложившие
основы своего учения. Однако с первого раза я ничего
не поняла, но из-за искренней улыбки корейца
пообещала прийти еще раз…» [6]. Такая картина была
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типичной на постсоветском пространстве, когда к
религиозным движениям присоединялись из-за желания
получить практику английского языка, прикоснуться к
другой культуре или получить новое знание. Также надо
учитывать настойчивость христианских миссионеров,
особенно корейцев, в достижении цели спасения всего
человечества. В этом отношении в Южной Кореи уже
ведутся дискуссии, особенно после одного инцидента,
когда более двадцати проповедников, невзирая на
запреты правительства, отправились в Афганистан и
попали в плен к талибам. В итоге два корейца погибли, а
остальных, благодаря вмешательству правительства,
удалось освободить из плена. В аэропорту,
освобожденных миссионеров встречали не только
прихожане их церкви, но и простые корейцы с
плакатами в руках: «Зачем вы туда поехали?». Корейцы
задавали
вопрос
и
своему
правительству
о
целесообразности траты денег налогоплательщиков на
спасение
таких,
весьма
религиозных,
соотечественников. В различных публикациях и
выступлениях общественных деятелей еще долго
обсуждался этот инцидент. Однако через несколько лет
представители этой церкви опять отправились в
Афганистан и Пакистан проповедовать. Таким образом,
протестантские церкви из США и Южной Кореи,
учитывая духовный кризис в постсоветской Украине,
быстро нашли своих последователей.
Поскольку провести широкое социологическое
исследование среди корейцев Украины весьма
затруднительно, то мы обратились в украинские
ассоциации корейцев с вопросом о религиозной
идентичности
их
диаспор.
Данные
опроса
представителей корейских ассоциаций показали, что
большинство украинских корейцев считают себя
атеистами. Из тех, кто отнес себя к категории
«верующий» на первом месте следуют протестанты,
далее идут православные. Другие вероисповедания
практически не исповедуют. Здесь следует подчеркнуть,
что мы не смогли охватить всех этнических корейцев,
поэтому не можем еще делать окончательные выводы.
Однако если в будущем удастся провести более широкое
изучение данного вопроса, то его результаты, скорей
всего, не будут отличаться от наших исследований. Если
говорить о протестантизме, то среди украинских
корейцев, к этой религии относит себя в основном
молодое поколение. И дело здесь не всегда связано с
богословским вопросом об «истинной» вере, а находится
в практической плоскости. Например, многие корейцы
рассматривают протестантские церкви не как культовые
сооружения, а как место для встречи с друзьями или
просто для проведения досуга. Поэтому не удивительно,
что находясь за рубежом, корейцы в первую очередь
ищут протестантскую общину. Церковь у корейских
протестантов – это не просто место, где люди молятся,
но это еще некий социальный клуб, где можно найти
себе вторую половину, или провести бизнес встречу и
так далее. Соответственно большинство украинских
корейцев молодого поколения, которые отнесли себя к
категории
«верующий»,
идентифицируются
с
протестантской верой. Часто они приходят в церковь за
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поддержкой, которую надеются получить не только от
Бога, но и от религиозной общины. Например, в
Казахстане среди опрошенных студентов корейской
диаспоры протестантами себя считают 75,3% [2]. В
Узбекистане, где М. Тен проводил опрос, как среди
молодежи, так и старшего поколения, этот показатель
составил 17,6 % [1, с. 192]. Можно заметить, что разница
в цифрах существенная. Причина здесь не в том, что
корейцы этих двух стран чем-то отличаются друг от
друга. Естественно, такой фактор нельзя отбрасывать, но
еще мало времени прошло после распада СССР и жизни
диаспор в независимых государствах, чтобы эти
различия проявлялись. Дело в том, что первый
показатель (75,3%) отражает религиозные взгляды
молодого поколения, а второй (17,6 %), где в опросе
участвовали корейцы разных возрастных групп,
отражает общую картину, которая похожа на ситуацию
украинских корейцев. Так среди корейской диаспоры
Узбекистана 57,2 % считают себя атеистами. Как
отмечает Н. Варич, в Украине больше половины
корейцев также считают себя атеистами [7]. Особенно
это касается старшего поколения, выросшего в
атеистической
среде
и
впитавшего
советское
мировоззрение, поэтому они считают себя атеистами
или приверженцами православия. Здесь стоит уточнить,
невзирая
на
то,
что
православие
считается
доминирующей религией в нашей стране, но реально
исповедующих (тех, кто соблюдает все предписания
канона православной церкви) намного меньше. Если
говорить о корейцах, принявших православие еще на
Дальнем Востоке, то стоит также уточнить, что их
обращение было весьма поверхностным, и не затронуло
существенным образом их мироощущение и менталитет.
Из чего можно заключить, что религиозная картина
украинских корейцев пока еще не имеет четких отличий
от самих украинцев, которые после периода атеизма
постепенно стали заполнять духовный вакуум
традиционной религией. Таким образом, изучая
корейские диаспоры, проживающие на территории СНГ,
можно отметить много общего в них. Поскольку процесс
появления отличий национальных культур титульных
наций находится еще в стадии формирования, поэтому
пока ярких различий, например, между корейцами
Украины и России нет. Возможно, через поколение
будут уже четкие отличия украинских и российских
корейцев,
связанные
с
влиянием
основной
нациобразующей культурой. Как мы уже отмечали, за
годы советской власти корейцы были ассимилированы в
советском обществе. Многие из них утратили корейский
язык и стали считать своим родным языком – русский.
Однако из-за интеграции в независимые государства
бывшего СССР, постепенно корейцам придется
переходить на язык стран проживания, а значит,
возможны еще больше различий между коре сарам
постсоветского пространства. Но эти различия, скорей
всего,
не
будут
существенными,
так
как
мировоззренческий комплекс корейцев СНГ, в том числе
и Украины, включает в себя воспринимаемые на
генетическом уровне основные базовые ценности
корейской цивилизации и приобретенные установки в

условиях проживания вдали от своей родины. Поэтому
можно предположить, что корейцы Украины, как особая
этническая общность, еще долго будут сохранять общие
черты, которые они стараются передавать своим
потомкам.
Стоит обратить внимание еще на корейские обычаи и
традиции, в основе которых лежит стремление к порядку
и гармонии в душе, семье, обществе и государстве.
Большое влияние на их формирование оказали образ
жизни и религиозные мировоззрения древних корейцев.
В Украинских диаспорах корейцы не так строго
соблюдают традиции предков, но некоторые из них
стараются передать своим потомкам. Например, в Кореи
существует традиция праздновать 100 дней ребенку
(кор. 백일) «пэкиль». Объяснение этому надо искать в
прошлом, когда в Кореи была высокая смертность, и
считалось, что 100 дней – это некий рубеж, и если
новорожденный
благополучно
преодолел
самый
опасный период своей жизни, то это служило
основанием для радости. Сейчас, когда уровень
медицины позволяет не беспокоиться за 100 дней,
корейцы все равно отмечают «пэкиль». В этот день
собираются все родственники, друзья семьи и дарят
подарки ребенку. В украинской диаспоре «пэкиль»
редко отмечают. Даже корейцы СНГ не всегда отмечают
100 дней. Намного больше в корейской диаспоре
уделяется внимание празднования 1 году (кор. 돌)
«толь». В этот день именинника одевают в нарядный
костюм. В назначенный день гости собираются вокруг
стола и смотрят, что возьмет с него именинник, ведь
кульминацией всего празднества считается гадание о
будущем ребенка. В соответствии с этим обрядом, перед
ребенком кладут предметы, каждый из которых имеет
особое символическое значение. Чаще всего кладут:
нитки, книга, ручка (карандаш) деньги, рис, лапша,
ножницы, а для мальчиков в старину – кинжал или
стрелу. Считалось, что дети выбравшие книгу или
ручку, станут впоследствии художниками, поэтами,
писателями. Они будут образованными людьми,
работниками умственного труда. Если ребенок выберет
ножницы, которые было принято класть только для
девочки, то считалось, что он в будущем будет
портнихой или швеей и на жизнь будет зарабатывать
физическим трудом. Если выберет нитку, то его будет
ждать долгая жизнь. Если ребенок девочка, то кладут
иголку (если родители не побоятся ее положить), и если
она ее выберет, то будет прекрасно шить и вязать, будет
хорошей матерью, женой и домохозяйкой. Если ребенок
выберет рис, значит, его ждет хорошее будущее, он
будет состоятельным человеком. В последнее время
стали чаще класть деньги, которые тоже имеют похожее
значение, как и рис. Дети выбравшие фасоль, будут жить
не богато, но честно. Они будут хорошими работниками,
трудолюбивыми и настойчивыми в достижении своих
целей. После проведения церемонии «выбора своей
судьбы», гости начинают дарить имениннику детские
вещи, но в основном деньги, после чего все садятся за
праздничный стол. Украинские корейцы этот праздник
продолжают отмечать, пускай не так пышно, как в это
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делают в Кореи, где могут организовать празднование в
ресторане с десятками приглашенных гостей. В
диаспоре обычно «толь» отмечают в доме родителей
малыша.
Еще одна важная традиция – это празднование 60-ти
летнего юбилея (кор. 환갑) «хвангап», или как говорят
корейцы, первое подведение итогов жизни. Эту
традицию соблюдают как в самой Кореи, так и в
украинской диаспоре. Как отмечает Г. Ли «Часто можно
слышать о четырех столах, которые должны быть в
жизни каждого корейца. Первый стол накрывают в
годовщину со дня рождения, второй – в день свадьбы,
третий – в юбилей и четвертый стол – поминальный»
[8]. Первое подведение итогов жизни, то есть 60-ти
летие по корейским традициям отметить имеют право
только дети юбиляра. Считается, что если детей нет, то
«хвангап» не может быть отпразднован, так как
нарушается закон Небес. Возникает вопрос, почему
подведение итогов именно в 60 лет, а не раньше или
позже. Дело в том, что корейцы считают цифру 60 –
первым полным завершением зодиакального цикла по
восточному календарю. Второй полный цикл завершится
в 120 лет, а поскольку до этого юбилея дожить
практически невозможно, то корейцы отмечают
особенно празднично 60 лет. Традиция обязывает
подвести промежуточные итоги своей жизни и спросить
себя: правильно ли прожита жизнь, нет ли долгов,
которые надо отдать при жизни, чтобы за них не
расплачивались потомки? Как отмечает Г. Ли: «человек
живет столько, сколько хотят и позволяют близкие ему
люди и Небо» [8]. Поэтому корейцы делают все, чтобы
выполнить свой сыновний долг перед родителями, ведь
нет лучшей похвалы, чем почтительный сын. Однако не
всегда можно праздновать «хвангап». По корейским
традициям, если кореец не создал семью или у него нет
детей (в данном случае нужно брать ребенка на
воспитание), то 60-ти летие не отмечают. Конечно,
можно самому отметить эту дату, но кто будет делать
поклоны имениннику? Ведь это долг и обязанность
детей. Как же проходит празднование этого юбилея в
Кореи и в Украине? Дети заботятся о приглашении
гостей и организации юбилея. Когда в назначенный день
собираются все приглашенные, то ведущий церемонией
вызывает по очереди ровесников юбиляра и почетных
гостей, называя их имена. Когда юбиляр и почетные
гости садятся за стол, то ведущий вызывает детей,
родных, которые после традиционных глубоких
поклонов поздравляют юбиляра. Перед тем как
вызывают родственников делать поклоны, зачитывается
биография
юбиляра.
После
поздравления
все
приглашаются к праздничному столу. Украинские
корейцы, так же как и корейцы диаспоры в СНГ,
стараются отмечать 60 лет своих родителей. Однако все
зависит от того, насколько корейцы соблюдают
традиции своих предков, ведь многие из них уже сильно
ассимилировались с местными обычаями и культурой,
поэтому в каждой семье свое отношение ко всем этим
обрядам. Например, последний, как говорил Г. Ли,
четвертый накрытий стол корейца – траурная
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церемония, не всегда в Украине соблюдается. Ведь по
корейской традиции во время похорон и поминок
родственники должны делать полный поклон душе
покойного, духу Земли и духу Неба на кладбище возле
могилы, а также дома около поминального столика.
Помимо поклонов, традиция предписывает совершать
еще ряд других церемоний, но в христианской среде они
могут рассматриваться как идолопоклонство.
Таким образом, корейцев в Украине можно
идентифицировать по фамилиям (Ким, Пак, Мун, Ли),
традиционной кухни (рис, кимчи, «корейская» морковь,
тофа) и соблюдением национальных традиций. Однако
если особые черты лица еще могут подсказать, что перед
нами представитель азиатской этничной общности, то по
другим критериям (язык, обычаи, религия) уже сложно
отличить корейцев от русских или украинцев. После
длительной миграции корейцев, их традиции стали
постепенно
видоизменяться.
Например,
вместо
традиционного почитания предков до четвертого колена,
коре сарам почитают только своих родителей, так как
многие просто не помнят имен прадедушек и
прабабушек. Национальные праздники, например
чхусок, уже не играют в украинской диаспоре важной
социальной роли как в той же Кореи, они уже не несут в
себе
тех
социально-нравственных
традиций,
религиозных установок, норм поведения, которые несли
раньше. Вот как об этом говорит Э. Ким, президент
Корейского культурного общества Одесской области:
«Для нас Родина – Украина. Мы говорим и думаем на
украинском и русском языках…мы, приехавшие сюда
малышами или уже родившиеся здесь, теряем те
культурные ценности, которые были накоплены
веками…. Мы не знаем корейского языка, забываем
традиции и обычаи. И самое удивительное, что
большинство из нас, корейцев, не видят в этом беды!»
[9]. Единственное, что хотелось бы отметить, невзирая
на существующие трудности, украинская диаспора
прилагает огромные усилия по возрождению традиций
своих предков. Например, Киевская ассоциация
корейцев проводит ежегодные фестивали национальной
культуры, помогающие коре сарам понять, кто они такие
и найти свое место в многонациональном мире, тем
самым, связать всех корейцев в единое целое.
Выводы.
Подводя
итоги
о
религиозной
идентичности корейской диаспоры в Украине, стоит
отметить, что усилия южнокорейских пасторов не
привели к формированию корейского протестантизма на
территории СНГ, тем более в Украине, так как предки
коре сарам были или православными, которое они
приняли после переселения на Дальний Восток, или
сторонниками традиционных корейских верований.
Несмотря на то, что начиная с 90-х годах, в Украине
появились корейские религиозные общества, например:
Корейская
методистская
церковь,
Корейская
пресвитерианская церковь, Корейская баптистская
церковь [10], однако этнических корейцев они не
представляют. С одной стороны эти церкви имеют
название «корейская», но, по сути, верующие в ней
разных национальностей. Большинство украинских
корейцев считают себя атеистами. Старшее поколение
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коре сарам относят себя к православной вере, но
придерживаются своих особых ритуалов. Молодое
поколение украинских корейцев отождествляют себя с
протестантизмом, но зачастую это связано не с верой в
более «правильную» религию, а с возможностью
общения среди ровесников корейской диаспоры. Вместе
с тем, процесс становления религиозной идентичности
корейцев Украины находится на стадии формирования.
Возможно, в будущем среди корейцев будет
наблюдаться увеличение количества верующих людей, а
значит и более глубокое понимание религиозных догм.
Однако возможен и другой сценарий: с развитием
экономики
и
практического
подхода,
можно
предположить укрепление атеистических взглядов.
Поэтому говорить о типологии религиозного сознания
корейской диаспоры пока преждевременно. Таким
образом, религиозный фактор коре сарам в Украине не
играет такой роли, как в США, где корейская диаспора
объединяется возле протестантских церквей. Среди
причин такого явления, стоит назвать длительную
изоляцию корейской диаспоры от своей исторической
родины и влияние атеистического мировоззрения СССР,
что способствовало появлению уникального этнического
общества – украинских корейцев.
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RELIGIOUS IDENTITY OF THE KOREAN DIASPORA IN UKRAINE
This article describes a religious identity of the Korean diaspora in Ukraine. Based on the research, the author concludes that the religious
factor Ukrainian Koreans do not play an important role in the life of their diaspora. It is shown that the process of formation of religious
identity of Koreans in Ukraine is in the process of formation, therefore to speak about the typology of the religious consciousness of the Korean
diaspora is premature.
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ОТРАЖЕНИЯ БЫТИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
В статье анализируются онтологические, гносеологические, эстетические и нравственно-воспитательные
функции Бытия. Бытие рассматривается как важнейшая философская проблема. Неслучайно на протяжении
всей истории философии Бытие считалась главной философской категорией, называлась по разному: Бог
(Парменид), мир истинных сущностей (Платон), Мировой Разум (Гегель), Всеединство (Соловьев) и т. д.
Автор следует мировой традиции, рассматривая Бытие, как первооснову всего существующего. Цель статьи
показать воздействие Бытия на человека через искусство, прежде всего, через живопись. Из содержании
статьи следует вывод большого методологического значения понятия Бытия для изучения социокультурных
явлений.
Ключевые слова: Бытие, живопись, икона, абстракционизм, культура, смысл жизни, гуманизм, добро, зло.
Постановка проблемы. Все виды искусства,
непосредственно взаимодействует с видимым и
невидимым мирами. Невидимый мир в истории
философии обозначается Бытием с большой буквы, тем
самым подчеркивается его особая роль в возникновении
и становлении материального мира. Православные
иконы это красочные картины, на которых художники
пытаются
изобразить
божественный
мир,
где
центральное место отведено Богу Вседержителю.
Цель работы – показать воздействие Бытия на
человека через искусство, прежде всего, через живопись
Изложение основного материала. Иоанн Дамаски,
один из Отцов Церкви, богослов и философ
средневековья в своих произведениях неоднократно
подчеркивал связующую функцию иконы между двумя
мирами. Икона есть видимое невидимого, говорил он.
Для верующего человека, посещающего храм, Бог–Отец,
Иисус Христос, Богородица, святые, апостолы и
пророки, изображенные на иконах, являются носителями
большой энергии и высокой нравственности. Общаясь с
ними, люди заряжаются позитивным духом, который
помогает преодолевать жизненные невзгоды, беды,
наполняет животворными силами, обогащает духовный
мир.
Многие
иконы
рассматриваются
как
высокохудожественные произведения, большинство
иконописцев – гениальные, талантливые мастера
церковной живописи. Своим выдающимся творчеством
они совмещали строгое богословие и высокое
художество. Нельзя отрицать, что созерцание иконы в
храме или в квартире есть также акт эстетического
любования. Эстетические ценности в христианской
культуре играют не последнюю роль, но главная
функция иконы служение богословию, содействовать
возникновению, развитию религиозных чувств и веры.
В настоящее время растет спрос на предметы
церковного искусства, особенно на иконы. Это явление в
культурной жизни России объясняется повышенным
интересом россиян к своей истории, к своим корням,

которые связаны с православием. Возможно, одной из
главных причин распада СССР, был тот факт, что
господствующей идеологией в стране являлась
атеистическое
коммунистическое
учение.
Воинствующий
атеизм
стал
основополагающим
принципом большевистской внутренней политики.
Существование
церкви
снижала
эффективность
коммунистической
пропаганды,
тормозило
распространение ее среди населения России. Началась
трагическая страница в истории послеоктябрьской
России, это была трагедия не только для русской церкви,
но для всего российского народа. Разрушали храмы,
сжигали иконы и Священную литературу. Возмущения
простого народа варварскими действиями комиссаров
способствовали
сохранению
небольшой
части
православных церквей.
В
настоящее
время
по
всей
России
восстанавливаются, разрушенные советской властью,
храмы, реконструируются старые, строятся новые.
Например, в Ставрополе восстановлена церковь
Казанской
Божьей
Матери,
реконструирована
Крестовоздвиженская церковь, вновь построены церковь
Сергея Радонежского, церковь св. Пантелеймона и
другие.
Неотъемлемой частью православной традиции
является икона, которая несет в себе в первую очередь
не художественную, а духовную ценность. Религиозные
деятели говорили об особом отношении верующего
человека к иконам. Блаженный Августин отмечал
четыре ступени постижения иконописи. На первом
уровне человек внимательно рассматривает рисунок, что
и кто изображен художником, каков сюжет и какая связь
с событиями, описанными в Библии. На втором этапе
человек проникает в смысл тех образов, символов,
знаков и т. д., увиденных на иконе. Третий уровень
заключается в обратной связи между иконой и
верующим, когда икона чувственно и рационально
воздействует на него. На этом уровне происходит
психологический акт, получивший название духовное
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очищение. В-четвертых, духовное воздействие иконы на
душу верующего приводит его к религиозному экстазу,
к непосредственному общению с Всевысшим, тем
самым осуществляется переход от видимого к
невидимому, к Бытию с большой буквы.
Православная икона имеет свой особый язык,
понятный только человеку, хорошо знакомого со
Священным Писанием, житием апостолов, пророков,
великих деятелей православной церкви. Икона содержит
знаки, символы, притчи, с помощью которых
устанавливается
связь
между
верующими
и
божественным миром, в существование которого они
верят. Эта вера основана не только религиозным
воспитанием и обучением, но и многовековой традицией
признания
Верховного
Творца,
стоящего
над
материальным миром. Вера в Бога тысячелетиями
передавалась из поколений в поколения, закреплялась в
глубинах сознания, как реально существующий факт,
получивший в психологии Юнга название «архетип»,
как нечто всеобщее и имманентно присущее всему
человеческому роду.
Иконописцы, создавая иконы, особое значение
придавали изображению глаз, считая, что глаза –
зеркало души. Художники, рисуя людей на иконах,
всегда помнили слова Иисуса Христа, изложенные
Матфеем в Евангелии: «Светильник для тела есть око.
Итак, если оно твое будет чисто, то все тело твое будет
светло; если же око твое будет худо, то все тело твое
будет темно» [1, с. 1018].
Домонгольские
иконы
поражают
людей
выразительностью глаз Вседержителя. Начиная с
рублевского периода в русской религиозной живописи
глаза не пишутся преувеличительно крупными, но им
всегда уделяется большое внимание. Они имеют
глубокий, проникновенный взгляд, строгий, серьезный,
и все тоже время бесконечно добрый. Наряду с ликом и
глазами иконописцы уделяют большое внимание
изображению рук, которые являются одним из больших
носителей информации. Действительно, о личности
человека руки могут говорить о многом: характере
святых, чувствах, святости образов, отображенных на
иконах.
Имеет
символическое
значение
жест,
выполняемый руками, это может быть благословящий,
молитвенный, жест принятия благодати. Большое
значение имеют предметы в руках изображаемого
святого, часто рисуют книгу, или крест, или пальмовую
ветвь. Православный человек призван хранить образ
Божий, об этом часто говорится в Священном Писании.
Поэтому, иконы дают нам образ нового человека,
преображенного, целомудренного, они являются
носителями добра, гуманности и духовности.
В светской живописи ХХ века в целом уже не видим
той целомудренности человеческого существа, которую
пропагандировали православные русские иконы.
Разочарование русского философа В. Соловьева в конце
своей
жизни
возможностью
совершенствования
человека
стали
символическим
знаком
роста
пессимистического настроения в среде русской и
западной интеллигенции. Образы картин К. Малевича,

П. Пикассо, А. Матисса – это образы аморфные,
деформированные, пустые оболочки, чаще без лиц или с
масками вместо лица.
По мнению Бердяева в импрессионизме, футуризме,
кубизме
четко
обозначился
конец
духовного
возрождения человечества. В живописи новейшего
времени, утверждает русский философ, нет изображения
совершенного целостного человека, присутствует
абстракция, не имеющая ничего общего с духовностью,
жизненными интересами человека.
Выдающийся французский социолог Огюст Конт
делил историю человеческого общества на три периода:
теологический,
метафизический,
позитивный.
Социальные изменения не могут не отражаться в
характере, содержании, формах художественного
творчества. Эволюционное развитие искусства отмечал
великий русский публицист и критик В. Белинский. «В
эпоху младенчества и юношества народов, – говорил
Белинский, – искусство всегда более или менее –
выражение религиозных идей, а в эпоху возмужалости –
философских понятий» [2, с. 23].
Тем не менее, на всех этапах развития социума
искусство в целом, живопись в частности, являли Бытие
в ценностном и смыслом содержании. Искусство и
философия активно участвуют в решении главных
философских вопросов – Что такое человек? Что
является источником вечного движения Мира? Что
такое духовный мир? Возможен нравственный прогресс?
Эпоха Возрождения явилась переломным этапом в
истории западноевропейской цивилизации, в это время
происходит переоценка ценностей. Церковь перестала
быть доминирующей силой в обществе, приоритетным
стало развитие искусства, естествознания, техники. В
живописи Ренессанса, особенно в творчестве великих
итальянских
художников
убедительно
показаны
стремления к совершенствованию, к разносторонности
личности, яркой индивидуальности.
Выдающиеся
художники,
ваятели,
зодчие
Возрождения были выразителями гуманистических
идеалов, телесной и духовной красоты человека, его
гуманности и совершенства. Человек поставлен на
высокий пьедестал, поэты посвящали ему хвалебные
поэмы, оды и т. д. Чем объяснить культурное движение
Западной Европы того времени, новые методы
приобретения научных знаний и образования, новые
формы социального поведения?
Выгодная торговля Европы со странами Востока,
колонизация ряда африканских и азиатских стран, вывоз
из Латинской Америки, Азии, Африки золото,
драгоценных камней и других ценностей привело к
накоплению капитала в Европе. Завоевание Турцией
Византии сопровождалось миграцией в Европу
образованных, богатых жителей Византии. Эти хорошо
известные исторические факты создали необходимые
экономические,
материальные
условия
для
возникновения европейского чуда – эпохи Возрождения
и последующего экономического, научного, городского
роста в Новое и Новейшее времена.
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Выводы. Это не новое, а закономерное явление в
истории человечества, когда одни народы развиваются
грабежом и угнетением других народов и этносов.
Рабский труд создавал условия для расцвета искусства,
философии, математики, медицины в Античном мире.
Северная Америка развивалась за счет Южной Америки,
а затем других стран планеты, и подобных примеров в
мировой истории множество. Может быть прав К.
Маркс, утверждавший, что в основе общественного
прогресса всегда было насилие? Так, что же Бытие –
добро или зло? Мировая живопись дает неоднозначный
ответ на этот вопрос.
Достаточно картин в мировой живописи светящихся,
лучезарных, от которых исходит тепло, положительная
энергетика. Например, картина Василия Сурикова
«Женский портрет». Великий русский художник часто
изображал русских женщин, он говорил «женские лица
русские я очень любил, не порченные ничем,
нетронутые…» [3, с. 334]. Картина Огюста Ренуара
«Портрет актрисы Жанны Самари», в которой выполнен
один из самых очаровательных женских образов
мировой живописи.
Бытие своей духовной красотой, особым обаянием
отразилось в картинах заслуженного художника России
Павла Гречишкина (1922 – 2009) (г. Ставрополь). Он
был талантливым художником – пейзажистом, в
картинах которого звучала музыка природы. Природа
изображается в светлых, серебристых тонах, художник
мастерски рисует покой, простор и уравновешенность в
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природе. Гречишкин, показывая величие природы, ее
вечную красоту и неповторимость, доказывал наличие у
Бытия светлой, духовной стороны, которая тянется к
человеку, питая его позитивной энергетикой.
Бытие, как основа всего существующего, стремится к
умиротворенности, свету, наполненного духовностью.
Не случайно составная часть слова культура – «ура», в
славянском переводе с санскритского обозначает Свет
особого, высшего порядка. Однако Бытие это «два в
одном», все явления противоречивы, не являются
исключением Бытие, в нем сосуществуют две
противоположности – Зло и Добро, Темнота и Свет.
Какая противоположность в движении Бытия в данный
момент ведущая зависит от времени и обстоятельств.
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REFLECTION OF LIFE IN ART
The article analyzes the ontological, epistemological, aesthetic, and moral-educational functions of Existence. Genesis is considered as The
article analyzes the ontological, epistemological, aesthetic, and moral-educational functions of Existence. the most important philosophical
problem. It is no coincidence that throughout the history of philosophy Genesis was considered the main philosophical category, termed as God
(Parmenides), the world of the true entity (Plato), the World-Mind (Hegel), Unity (Solovyov), and so on, the Author follows the world's
traditions, treating Genesis as the Foundation of everything existing. This article aims to show the impact of Being on a human through art,
primarily through painting. From the content of the article follows the withdrawal of a large methodological meaning of Existence for the study
of sociocultural phenomena.
Key words: Genesis, painting, icon, abstract art, culture, and the meaning of life, humanity, good and evil.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ В.Г. КОРОЛЕНКОМ КАТЕГОРІЙ
«МЕТАФІЗИКА», «МАТЕРІАЛІЗМ», «СКЕПТИЦИЗМ»
У статті на підставі аналізу щоденників та листів відомого російського письменника, гуманіста і
правозахисника В.Г. Короленка особливості тлумачення розглянуто тлумачення мислителем філософських
категорій «метафізика», «матеріалізм», «скептицизм». Встановлено, дані категорії він тлумачить виходячи з
власного світогляду, по-своєму, оскільки не міг інтерпретувати їх у відповідності до класичних канонів
філософської теорії, оскільки не мав базової системної освіти. Ненауковість у тлумаченні даних категорій була
зумовлена характером епохи, яка властивості людського розуму ставила вище за вчення про надчуттєве,
недоступне безпосередньому пізнанню.
Ключові слова: філософія, метафізика, матеріалізм, скептицизм, марксизм.
Постановка проблеми. Філософські погляди
В.Г. Короленка є однією з білих плям його творчості,
адже і за життя, і після смерті Володимира
Галактіоновича називали письменником, великим
гуманістом, правозахисником, громадським діячем,
«совістю епохи», проте ніколи не називали філософом.
Проте дозволимо собі не зовсім погодитися з даним
твердженням.
Великий тлумачний словник української мови
поняття «філософ» трактує наступним чином: «Філософ
(з давньогрецького. φιλόσοφος – той, хто любить
мудрість) – людина, основним родом діяльності якої є
пошук системі цілісного світорозуміння, знання будови
світу в цілому. Філософом також може називатися
людина, яка належить до певної філософської школи,
поділяє її ідеї і/або живе у відповідності з цими ідеями,
тобто сприймає філософію як образ життя» [1, с. 1536].
Не будемо заперечувати, що В.Г. Короленко
насправді не був у чистому вигляді філософом, його
судження з питань суспільного життя та філософії
мають
фрагментарний
характер:
іноді
одне
висловлювання суперечить іншому [2, с. 221]. Проте
філософські проблеми входили до кола основоположних
проблем життя і творчості Володимира Галактіоновича.
Тож для того, щоб отримати відповідь на поставлене
питання, необхідно визначити основні риси світогляду
В.Г. Короленка, ту основу, на якій ґрунтується його
ставлення до людей, до світу, до суспільного життя, до
мистецтва, щоб зрозуміти його ставлення до основних
проблем сучасного йому суспільства.
Лише
розглядаючи
соціально-філософські
міркування Короленка з урахуванням його соціальнополітичних і філософських поглядів, і тісно пов'язуючи
формування і розвиток його світогляду з політичною,
філософською та літературною боротьбою епохи, можна
правильно розкрити погляди письменника на світ та
його існування, показати оригінальність багатьох його
висловлювань та історичну закономірність, висування на

перше місце низки нових проблем порівняно з
поглядами революційних демократів 60-х років [2,
c. 221-222].
Мета роботи – на основі першоджерел розглянути
світоглядно-філософські аспекти творчості Володимира
Галактіоновича Короленка.
Виклад
основного
матеріалу.
Питанням
філософського характеру, розробці категоріального
апарату філософії та трактуванню основних соціальнофілософських проблем сучасного йому суспільства
Володимир Галактіонович Короленко приділяв увагу
переважно в публіцистиці. Найбільш повно свої
філософські погляди В. Короленко виклав у своїх
публіцистичних творах: листах, щоденниках та
нотатках. Як стверджує В. Лосєв, В. Короленко вів
щоденники майже все своє активне соціальне і творче
життя, тому саме їх можна вважати віддзеркаленням
його політичних, філософських і релігійних поглядів.
Підтвердженням цьому є його власні слова, адресовані
російському педагогу, розробнику засад вільного
виховання, засновнику «космічної педагогіки», автору
однієї з перших у світі «Декларації прав дитини» (1917)
К. Вентцелю «я б викреслив усе це, якби писав для
друку» [3].
Зокрема, 12-28 лютого 1899 року в своєму
щоденнику
В.Г.
Короленко
ілюструє
зміну
філософських течій в Росії у другій половині XIX ст.,
стверджуючи, що у Росії змінювалися різні течії: був
«нігілізм» – і деякі з теперішніх державних людей
пам'ятають, як зовсім навіть не будучи нігілістами, вони
хвилювалися у 60-х роках через матрикули (студентські
екзаменаційні книжки). Потім суспільство і література
були охоплені народництвом, – і знову були
хвилювання, причому багато «філософів» звинувачували
народництво, не помічаючи, що цей напрямок уміщав у
собі й радикалізм, і реакцію.
Потім настали 80-і роки; подавленість, пригніченість,
реакція у настрої проти бурхливих потрясінь 70-х років,
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самозаглиблення, самовдосконалення, недовіра до всіх
суспільних форм та рухів, «непротивлення» і грандіозні
хвилювання студентів, які абсолютно переповнили в
Москві бутирський замок і манежі... І знайшли відгомін
у вищих закладів у інших містах: Петербурзі, Києві,
навіть Казані. Тепер, звичайно, ті ж «філософи» готові
звинувачувати марксизм, який, проте, знову чудово
вміщає і радикалізм, і реакцію, і боротьбу, і примирення
з «неодмінно-грядущим»... [4, с. 120-121].
Про важливість для В.Г. Короленка філософської
проблематики є звертання до філософсько-світоглядних
на сторінках власних щоденників і подача власного
тлумачення основних категорій філософії. Так, 11
червня 1882 року у листі до А.К. Маликова
(революціонера-народника, який у 70-х роках XIX ст.
виступив з проповіддю нової релігії, стверджуючи, що в
душі кожної людини живе бог, що тільки знайшовши в
собі цього бога, люди зможуть відродитися і
перебудувати світ на нових началах – Я.Б.) Володимир
Галактіонович прямо вступає в дискусію зі своїм
однодумцем з приводу трактування філософських
категорій: «Ви встановлюєте три розумові стани, які
називаєте трьома «безводними степами». По-перше, так
звана метафізика, по-друге, так званий матеріалізм, потретє, скептицизм. Метафізика (виділено мною – Я.Б.)
намагалася вивести істину з одних лише властивостей
розуму, характерних для нього, незалежно від явищ
зовнішнього світу; вона билася у безкінечному колі
безплідних умовиводів, забуваючи, що логіка є тією
зброєю, яке, так би мовити, байдужою до істини і
повністю залежить від посилки. Посилка: 2×2 дорівнює
4. З цього логічно слідує висновок, що 2×4 = 8. Друга
посилка: 2×2 = 5 й висновок (досить логічний) також
інший: 2×4 =10. Звідси слідує, що перш ніж будувати
висновки, чистому розуму необхідна міцна й
безсумнівна основа. Питання про те, де шукати цю
основу, поки що залишаю.
Матеріалізм (виділено мною – Я.Б.) (зовсім не
протилежність метафізиці, на мою думку) – це вчення,
згідно якого сутність усього є матерія. Крайнє своє
вираження він знайшов у Фогта, коли цей учений
проголосив, що «думки є те ж саме виділення мозку, як
жовч – печінки...». Таким чином думка (процес)
ототожнилася з продуктом та відкиданням інших
процесів. А так як, крім того, для пояснення
незрозумілого («сутність усього») взято теж незрозуміле
(що є матерія?), то матеріалізм цією стороною примикає
до метафізичних систем.
Зовсім інше – скептицизм (виділено мною – Я.Б.). Це
зовсім не є якою-небудь позитивною системою, чи
гіпотезою, навіть методом. Це лише схильність до
перевірки, результат, так би мовити, стихійно-мозкового
процесу. Це сумнів, невпевненість мозку у вірності
умовиводі, який базується на хиткій основі, такий же,
який відчуває людина, якій потрібно йти по вузькій та
нестійкій опорі. Якщо проявилася свідомість, що дана
основа хитка, що посилання, прийняте для відомої
системи, невірне, а сумніву уникнути неможливо.
Сумнів цілком байдуже веде й від віри до невір'я, й від
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закоренілого невір'я до віри (і це вірно: чи не
скептицизм зруйнував системи стародавніх філософів,
розчистивши ґрунт для християнства). У відомі періоди
(перехідні) скептицизм вимагає і мужності думки, і
пристрасті до істини, і не раз підштовхував людей до
самопожертви. Напевно, ви не станете заперечувати це,
так же як і те, що у скептицизму були свої мученики, а у
омертвілої віри свої Нерони та Тиберії Утім, і я разом з
матеріалістом
Писарєвим
не
заперечую,
що
«скептицизм, доведений за відому межу, граничить з
підлістю».
…Скептицизм нерідко веде з однієї односторонності
в іншу – теж абсолютно вірно, хоча може привести й до
істини. Це вже залежить від того фундаменту, на якому
ґрунтується нова система, яка збудована на місці старої,
від матеріалу, наявного в розпорядження будівельників.
Де
ж,
у
чому
шукати
узагальнення
цих
односторонностей, повної істини?» [5, с. 168-170].
Дане питання у своїй творчості В.Г. Короленко
залишає відкритим, але визнає не тільки потрібність, а
навіть необхідність віри, визнає і основу її в тому, що ви
називаєте внутрішнім досвідом. Віра, за словами
апостола Павла, є бажана звістка, речей твердження
невидимих. Упевненість у невидимому ніби у видимому,
у бажаному й очікуваному, ніби у справжньому.
Проблема
трактування
основоположних
філософських категорій проходить червоною ниткою й у
«Щоденниках» В.Г. Короленка за 1883-1899 роки
Підтвердженням цьому є рецензія на статтю російського
письменника, поета, белетриста та критика Дмитра
Сергійовича Мережковського, написана Володимиром
Галактіоновичем 11 березня 1893 року в своєму
щоденнику, де він розглядає основні положення
скептицизму Монтаня (мається на увазі знаменитий
французький мислитель XVI ст. Мішель Монтень –
Я.Б.).
«У цього скептицизмі, – пише він, – характерною
особливістю була терпимість. У цьому одна із істотних
безсмертних заслуг геніального філософа. Звичайно, у
розпал фанатичної ворожнечі жодна закінчена система і
доктрина не могла бути так корисна і благодійна, як
проповідь терпимості та скептичне заперечення будьякої односторонньої, вузької системи та доктрини.
Здатність не вірити у це століття грубого фанатизму
була так же дорога і благодійна, як здатність вірити в
наш скептичний час... Подвиг Монтаня полягав саме в
тому, що він залишився осторонь від кривавої,
фантастичної різні, залишився індиферентним і
холодним до теологічних диспутів та суперечок, до
вузької політичної ненависті та жорстокої політичної
боротьби, зберіг повну незалежність розуму, своїм
життям продемонстрував зразок благородства і
справедливості без релігійних захоплень, проголосив, на
скільки це було можливо в той час, – принцип
терпимості та розумної критики...» [6, с. 230].
В.Г. Короленко стверджує, що здатність не вірити
може бути такою ж плодотворною, як і здатність не
вірити. Де вірно, тому що це дві сторони одного й того ж
пошуку істини. Але чому ж вірити? Невже знову тому,
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чому протиставлявся здоровий, чесний скептицизм
Монтаней і що цим скептицизмом убите? Якщо звести ці
дві сторони одного й того ж процесу, які часто
розділяються історією, але в сутності мислимі разом, –
до одного гармонійного цілого, то вийде: шукай вищу
правду всім серцем, усіма силами душі, усією силою
своєї уяви, але разом – очищай кожне необхідне
зернятко усією силою розуму, усім вогнем критики та
сумніву, усіма прийомами наукового аналізу та суворої
думки... І тоді не ризикуєш упасти у таку дивовижну
суміш бажаного ідеалу – з містичною вірою в «собаче»
передбачення майбутнього, як це сталося з
Мережковським (натякаючи на відгук Мережковського
про розповідь Тургенєва «Собака»), чи навіть –
задовольнятися першою ліпшою системкою начебто
віри, на зразок Толстовської, яка захоплювала багатьох,
як ще нещодавно здавалося, схожістю з новою вірою.
Монтань, дійсно, справжній типовий скептик. «Мені,
– пише Монтань, – вселяють ненависть до речей
ймовірних, коли їх видають за безсумнівні. Я люблю ці
слова, які пом'якшують різкість наших суджень: «може
бути», «мабуть», «деякий», «кажуть», «я вважаю».
Філософія починається із задоволення, розвивається
через дослідження і приходить до незнання» [6, с. 230231].
На думку В.Г. Короленка, Мережковський трактує
останню
формулу
у
сократівському значенні:
«Філософія розпочинається із здивування, відповідно,
рабства думки, переходить до дослідження, тобто до
заперечення і скептицизму, досягає визнання власного
невігластва (тобто терпимості і значить свободи
думки)».
«У великого скептика вистачило мужності сказати в
очі своєму жорстокому віку: потрібно надто високо
ставити свої припущення, щоб через них живих людей
піддавати спалюванню». І зазначу від себе: тут один із
тисячі прикладів, коли один із елементів позитивного
божества – любов, залишивши табір ніби віруючих –
переходить, разом з прагненням до істини – у табір
«боговідступників»... «Віруючі» – спалюють живих
людей, невіруючий – їх захищає.
Ще прекрасна характеристика: «Наполегливість і
пристрасність думок, – стверджує Монтань з відчаєм, – є
найвірнішою ознакою дурниці: що може бути більш
упевнене, переконане, презирливе, задумливе, важливе,
серйозне, – ніж осел?» [6, с. 230-232].
Як бачимо, у «Щоденниках» та «Листах з тюрем і
заслань» Володимир Галактіонович приділяє чимало
уваги розгляду філософських проблем: дає власне
трактування поняттям «метафізика», «матеріалізм»,
«скептицизм»; пише рецензії на філософські статті, у
яких подає власну інтерпретацію сучасного йому
терміну «філософія» та скептицизму Мішеля Монтеня.
Також Володимир Галактіонович Короленко був
одним з небагатьох, хто наприкінці XIX – на початку XX
століття приділяв увагу еволюції філософської думки в
Росії.
Як стверджує він у своєму щоденнику 31 жовтня
1898 року: «В останні роки багато говорять про

«історичний матеріалізм», – доктрину у нас тісно
пов'язану з марксизмом. Молодь дуже захоплюється цієї
теорією, реакція проти вузькості так званого
«народництва» тут поєднується із заманливою
визначеністю історичної схеми. Історичний матеріалізм
та соціально-економічну теорію Маркса сунуть
повсюди. Один студент розповідав мені нещодавно
курйоз: проф. О.О. Ісаєв на лекції розглядав стосунки
Онєгіна й Ленського з точки зору «класових інтересів» і
відшукував у них «економічну підкладку». Лабріола,
римський професор і прихильник такої ж теорії
економічного, вірніше «історичного» матеріалізму,
стверджує у своїй цікавій книзі («До питання про
матеріалістичний погляд на історію»): «Під шумом
пристрастей, якими поглинуті повсякденні турботи
людей, за очевидними прагненнями, що складають
матеріал, на якому зупиняються історики, за правовим і
політичним
механізмом
нашого
громадянського
суспільства, вдалині від того змісту, якого надає життю
мистецтво – існує, змінюється й перетворюється основна
структура суспільства, яка підтримує все інше...». У
цьому красивому періоді так і відчуваються «матері» –
сили грецької космогонії, до яких спускався Гьотівський
Фауст, які були сліпими й десь далеко під землею
визначають долі й рухи всесвіту. Здається, що все-таки
уламки телеології, хоча й матеріалістичної, і такої ж
матеріалістичної
метафізики.
Складні
явища
органічного, біологічного і тим більше соціального
життя – не допускають «єдиного» двигуна, і по мірі
того, як ми захочемо спрощувати фактори життя – ми
непомітно будемо спускатися із області життя – у
підземелля «найпростіших» сил-матерій.
Але навіть і Лабріола обурюється нерозумними
адептами школи, які намагаються застосувати теорію до
таких явищ, як мораль, мистецтво і т.д. «Отже, говорить
він, – мораль, мистецтво, наука – тільки продукти
економічних умов? Прояв категорій цих умов? Випари,
прикраси, промені й міражі матеріальних інтересів?
Подібні твердження, які виголошуються в такому
оголеному й сирому вигляді, з деякого часу переходять з
вуст в уста, будучи зручною зброєю у руках противників
матеріалізму, які користуються ними як пугалом.
Ліниві... охоче миряться з таким грубим визнанням
таких заяв. Яка радість для всіх безпечних умов:
володіти раз і назавжди у невеликій кількості положень
узагальненням усіх знань й мати можливість проникнути
у всі таємниці життя за допомогою одного і єдиного
ключа! Усі завдання етики, естетики та філософії звести
до єдиної проблеми і таким чином позбавитися від усіх
ускладнень! Цим способом дурні могли б звести всю
історію до комерційної арифметики...» [4, с. 61-62].
25 березня 1901 року у щоденнику Володимир
Галактіонович
аналізує
еволюцію
філософських
поглядів М.І. Туган-Барановського, наводячи власні
роздуми про еволюцію марксистського вчення в Росії:
«Від першопочаткового марксистсько-матеріалістичного
настрою у нього залишилося тепер дуже мало. Говорить
про необхідність містичного начала в суспільних
настроях,
приклоняється
перед
Кантівським
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«ідеалізмом», дуже нерішуче висловлюється про
спіритизм... «Немає достатніх підстав заперечувати
реальність цих явищ». Це дуже характерний оборот:
Вони говорять: немає основ визнавати, так як явище не
може представити на свою користь нічого, окрім
легковір'я і шарлатанства. Інші – немає основ
заперечувати, доки не доведено, що усе тільки легковір'я
і шарлатанство. Два полюси розумових настроїв... у
особах Струве і Туган-Барановського – двох визнаних
вожаків російського марксизму. Останній здійснив на
диво
швидкий
поворот
від
упевненого
й
самовдоволеного матеріалізму до дещо туманного
ідеалізму й навіть містики... «Економічні причини»
цьому знайти нелегко, але складних соціальних немало;
об'єктивні процеси й закони обманули очікування щирих
душ, – і вони звертаються до іншого, у тому числі й
крайнього суб'єктивізму.
У подальших розмовах він схиляється перед
філософією Зосими (з «Братів Карамазових»), говорить
про справедливість християнської вічної страти за гріхи
миттєвого життя... І це «справедливо тому, що земне
життя – це єдиний активний період. Хто не скористався
ним для блага і зловживав своєю «слободною волею»,
той уже вічно не поверне можливості виправити це»...
Одним словом, метафізична софістика візантійської
діалектики Достоєвського. Потрібно думати, що усе це
тимчасово, але-все таки ... як не міцні російські
настрої!» [4, с. 240-241].
Дає В.Г. Короленко у своєму щоденнику 3 серпня
1895 року аналіз поняття «філософія»: «Філософія
схиляється до обмеження людського роду... в інтересах
нижчого
населення.
Вона
розпочинається
зі
стародавності, доводить, що уже тоді заповідь
«плодіться та розмножуйтесь» втрачала силу. Вона мала
значення в той час, коли людство ще було слабким,
потрібно було підсилити його в боротьбі з тваринним
царством. Леви, знаєте, усілякі чудовиська... звичайно,
людям потрібно було підсилюватися. А потім зло
з'явилося уже від розмноження. Бере стародавніх
пророків, потім секта назареїв (зіс), найвеличнішим
представником якої є Христос, який говорив, що
безшлюбність краще, ніж шлюб; Ориген, а ще раніше у
класичному світі Платон. Потім візантійський період,
євнухи, які були і учителями, і політиками, й
артистами... Потім ціла література абортивних засобів...
Йому говорять, що це аморально, але він наводить свої
резони... У «Летаргії» прийом це те ж, як у Белламі (у
відомому романі «Через сто років»). Засинає і уві сні
переноситься в країну, де соціальне зло надзвичайно
посилилося й загострилося. Страждання людства
надзвичайні. І ось, на їхніх зборах чи в парламенті
росіянин, Пановський, виголошує промову. Розповідає
свої теорії і потім пропонує свої засоби.
Це – обмеження людського роду. Передові повинні
оскоплятися, а хто не може – застосовувати абортивні
засоби, нарешті – монастирі. У нього свої погляди на
загробне життя, а також на астрономію, але монастирі у
нього не для релігійних цілей, а просто виробництво
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продуктів, але без виробництва людського роду...» [7,
с. 204-205].
У даному записі Володимир Галактіонович не зовсім
схвально відноситься до філософії як науки, проте це
зовсім не значить, що він не займався розробкою
філософських проблем. Навпаки, у «Щоденниках» та
«Листах з тюрем і заслань» він дає власне трактування
філософських категорій «метафізика», «матеріалізм»,
«скептицизм», аналізує розвиток філософських течій в
Росії з початку 60-х років XIX до початку XX ст. та
характеризує еволюцію історичного матеріалізму і
марксизму в свідомості громадян Російської імперії.
І хоча, згідно з Великим тлумачним словником
української мови, Володимир Галактіонович Короленко
не є філософом у прямому розумінні даного терміну,
беззаперечним є той факт, що філософська
проблематика червоною ниткою проходить крізь усю
його творчість, зокрема, публіцистичну.
Висновки. Філософські категорії «метафізика»,
«матеріалізм» та «скептицизм» В. Короленко тлумачить
виходячи з власного світогляду, по-своєму. Мислитель
не міг інтерпретувати їх у відповідності до класичних
канонів філософської теорії, оскільки не мав базової
системної освіти. Але право на інтерпретацію та власне
розуміння й застосування мав. Так, «метафізику»
В. Короленко інтерпретував як вчення, в якому головний
предмет дослідження – властивості розуму. Тлумачення
мислителем категорії «скептицизм» як ставлення усього
під
сумнів
співпадає
із
загальноприйнятим.
В. Короленко розглядав скептицизм як філософську
позицію, яка проголошувала неможливість пізнання
об’єктивної істини, відмову від об’єктивного знання
взагалі. Не відповідає сучасному науковому знанню і
розуміння В. Короленком категорії «матеріалізм» як
ототожнення процесу думки з продуктом було
наближене до вульгарно-матеріалістичного розуміння
даної категорії.
Очевидно, що ненауковість у тлумаченні даних
категорій була зумовлена характером епохи, яка
властивості людського розуму ставила вище за вчення
про надчуттєве, недоступне безпосередньому пізнанню.
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PECULIARITIES OF V.G. KOROLENKO’S INTERPRETATION OF THE CATEGORIES «METAPHYSICS»,
«MATERIALISM» AND «SKEPTICISM»
Interpreting the philosophical categories of «metaphysics», «materialism» and «skepticism» by V.G. Korolenko, a famous Russian writer,
humanist and defender, is considered in the article based on analysis of his diaries and letters. It is figured out that he interprets these categories
basing on his own vision, on his own way, because he could not interpret them according to the canons of classical philosophical theory since he
did not have the basic system education. The unscientific interpretation of these categories was caused by the nature of the writer’s epoch that
appreciated the properties of the human mind more than the doctrine of extrasensory that is inaccessible to direct knowledge.
Keywords: philosophy, metaphysics, materialism, skepticism, Marxism.
УДК 130.2
Лорткипанидзе С.Э.,
докторант департамента грузинской филологии,
Батумский государстенный университет им. Ш. Руставели, ofo7771@mail.ru
Грузия, Аджарская АР/Батуми

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВИТЕЛЯ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЦАРЯ-ПОЭТА
(Арчил II*- царь Грузии)
В общественном сознании формирование понятия царской власти имеет наибольшую моральнополитическую важность. Данная тема многогранна, но исходя из интересов нашей темы, выделим проблему
личности царя, как ее понимали в средние века: это «Королевская троица», т.е. три ипостаси царя. В личности
царя, «указанном богом хозяине», объединены были человек как божество, человек моральный и человек
политический [1, с. 168].
Ключевые слова: правитель, царь-поэт, сакральность
Постановка проблемы: Царь является сакральной
личностью «всякая душа да будет покорна высшим
властям, ибо нет власти не от бога, существующие же
власти от бога установлены» («Послание к римлянам»,
13,1) [5, с. 198] – эти слова апостола Павла являются тем
«камнем преткновения», на котором зиждется монархия.

Идея сакральности царской власти основывается на
идеях Завета, по которому каждому властелину
предоставляется власть от бога: царская власть же
рассматривается как предопределение божественной
воли.
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Цель статьи – исследование концефции роли и
значения деятельности правителей в художественных и
исторических источниках.
Изложение основного материала. В контексте
литературных исследований, особенным, уникальным
явлением являются созданные грузинскими писателями,
среди которых были и цари-поэты, литературные
памятники, в которых была сформулирована концепция
идеального правителя. Данный подход является
христианской теорией, по которой возможно говорить
об уровне грузинской политической теологии и твердо
стоять на той точке зрения, что она большое влияние
оказала как на историческую письменность, так и на
художественную литературу последующего времени.
По сравнению с ранним периодом, эпоха
Возрождения
расширила
диапазон
грузинской
литературы, максимально обогатила как ее содержание,
так и жанр, что способствовало появлению новшеств в
истории национальной литературы. Нашей целью не
является конкретное рассмотрение данных аспектов. Мы
только фиксируем известные факты, связанные с тем,
что в XV-XVIII веках характерным для грузинской
письменности был больший удельный вес социальной и
национальной тематики. Почетное место занимает и
историческая
поэма,
сохраняет
свои
позиции
героический эпос, для литературной тематики
указанного периода также характерным является
большое количество царей-поэтов, именно в данный
период началась разработка концепции идеала царяхристианина [2, с. 257].
Развивающая царскую концепцию грузинская
поэзия XV-XVIII веков, необычно обширная. Деление
корпуса текстов, фактически, возможно любыми
формами, будь-то деление текстов поэтических жанров
по группам на те или иные темы и т.д. К одной из таких
групп относится идеал правителя. Интересен он тем, что
автор формирует идеальный облик властелинаправителя.
Признанным научным воззрением в исследовании
государства и его институтов на современном этапе
является то, что главной характерной чертой в структуре
абсолютистского государства является зарождение форм
правового государства. С данной точки зрения
интересно положение известного немецкого ученого
Макса Вебера, который отмечал, что приобретение
легитимности, законности государственной власти, т.е.
поиск правовых основ государственного правления
возможен тремя путями:
1. Основывается на обыденной вере в святость
традиций и вере в легитимность авторитета,
основанного на этих традициях;
2. Основывается
на
вере
в
легальность
установленного порядка и законность осуществления
господства на основе этой легальности;
3. Основывается на незаурядных проявлениях
святости или геройской силы, или образцовости
личности и созданном этими проявлениями порядке
(харизматическое господство) [4, с. 206].
В контексте современных научных заключений
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заслуживает внимания тот факт, что многовековая
грузинская монархия – династия Багратионов,
отличалась
от
других
европейских
династий,
особенными качествами: она, как царская власть,
одновременно владела как первой, так и третьей чертами
легитимности: традицией и харизмой, тогда как основой
легитимности европейских монархий была только
традиция.
Естественно, что у европейских монархий и у всех
представителей династий была претензия харизмы
(например,
династии
Каролингов,
Капетингов,
Плантагенетов претендовали на харизму излечения от
некоторых недугов). Однако обожествление царя или
наметывание его четвертой ипостасью связано только с
династией Багратионов [3, с. 21-24].
Необходимо отметить, что царь Арчил, с этой точки
зрения, является выдающейся фигурой. Он активно
участвовал в процессе обновления национальной
литературы в XVII-XVIII веках. Арчил ввел принцип
«правдивости» и был ярым его защитником и
проводником,
основоположником
национальной
тематики, новатором идей – так коротко можно назвать
царя Арчила и его литературную деятельность [6. с.,
122].
Востребованные эпохой, опытом регламентации
писательства стали поэмы: «Ода восхваления и уличение
царя» и «Разговор Теймураза и Руставели». Необходимо
отметить, что оба произведения основываются на
принципе «говорить правду», который занимает важное
место в художественно-творческой концепции Арчила.
Его целью является восхваление царей, но только тех
владык, которые заслуживают этого.
Писатель не замыкается только лишь на конкретном
географическом или временном ареале. В произведении
охарактеризованы дохристианский период, во времена
которого поклонялись идолам, но были благородны,
«способствовали праведной вере» Таким был Александр
Македонский, которой навсегда определил свое место во
всемирной истории. За ним следуют «восхваленные
цари божьи служители». В этом списке первыми
являются библейские цари Иудеи – Давид, Соломон,
Иосия, Манасе, затем идут христианские правители –
Византийские императоры: Константин Великий и
Ивбимиан. Рядом с ними расположились царь Иудеи
Иеробоим и римляне Кеисар, Ивлиан. Позже следует
восхваление грузинских царей, среди которых выделяют
трех венценосцев – Давида Строителя, Георгия III и
Тамар, тут же указано, что «правили и многие другие».
В строках, посвященных Давиду Строителю,
вырисовываются лики христианских царей-воинов,
важным является тот, факт, что автор пытается показать
гуманную личность и, что самое важное, в этом ему
способствует сама личность Давида Строителя. Если
учесть, что все эпитеты, которые использует царь-поэт в
описании данной личности, можно заключить, что в
Давиде Строителе гармонично воссоединились черты
«царя-вожака», а также «царя-воина»…
В творчестве Арчила, особенное место уделено
царице Грузии Тамар. Шалва Нуцубидзе прекрасно

29

Scientific Journal, Virtus, December # 1, 2014

описывает восхваления Тамар: «В грузинской поэзии
того времени, которая хорошо разбиралась в
философской мысли, в условиях острой политической
борьбы за единоличное правление, важная роль отведена
вопросам идеологии» [1. с, 168]. Поэтому становится
ясным, что в честь красавицы - царицы, для которой
«единовластие – для единого правления» являлось
главной идеологией, составляли торжественные оды.
Общая
концепция
христианского
провиденциализма царя-поэта, напрямую связана с
идеологией «золотого века», которая создала новую
божественную политическую теорию Тамары. В
восхвалениях царицы Тамар не раз встречаются
изотеосы, содержащие тропики: «великая царица,
единовластный правитель», «светила лучше, спорила с
солнцем» и т.д.
Автор не забывает и о Шах Аббасе и Петре I. Петр
оказал сильное, незабываемое впечатление на автора
своей просвещенностью, стремлением к освоению наук.
Как видно из произведений, к Шах Аббасу - грозному
повелителю, у автора неоднородное отношение. С одной
стороны, автор смотрит на шаха как на завоевателя, а с
другой подчеркивает тот факт, что данная личность
является грозным правителем Персии и храбрым
военачальником.
Интересна часть поэмы «Уличение царей в зле», в
которой автор беседует и об отрицательных качествах
правителей «проявление не подобающее избранным
царям».
Выводы. Таким образом, в XVII веке много
грузинских поэтов, исходя из своих навыков и талантов,
служили делу развития национальной литературы.
Необходимо отметить, что исторические источники
содержат многочисленные сведения, среди которых

информация
о
значимой
роли
произведений царя Арчила.
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THE CONCEPT OF THE RULER IN THE WORKS
OF THE POET-KING (ARCHIL II – KING OF GEORGIA)
Public awareness of the nature of the government and its development had the greatest moral and political importance. The issue is very
diversity, but from the interests and goals of our essay, we singled out the king's personal problems, as it was understood in the middle Ages: This
is the "Kingdom of the Trinity", the three faces of the king. King's personality- the "master in the name of god" - was a divine man, a man of moral
and a man of politics.
Keyword: Ruler, King-poet, Sacrality.
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ЭТИКА, КАК ЧАСТЬ ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМ ЗИГМУНДА
ФРЕЙДА, ЭРИХА ФРОММА, ЛАО ЦЗЫ И ФРИДРИХА НИЦШЕ
В статье представлено понимание особенностей этического подхода к проблеме бытия человека в
произведениях философов разных философских школ, разных времён и народов: в произведениях Зигмунда
Фрейда, Эриха Фромма, Лао Цзы и Фридриха Ницше.
Ключевые слова: реальность, механизм вытеснения, подсознание, механизмы психики, поддержание
популяции, пустота, высшая добродетель, справедливость, доверие, преданность, сверхчеловек, ценности, лев,
верблюд, ребенок, добро и зло.
Постановка проблеми. Вся новая этика, несмотря
на чрезвычайное разнообразие её принципов, тяготела
всё-таки к христианскому миросозерцанию, с его
альтруистическим и универсальным кодексом. Задачей
почти всех моралистов было во что бы то ни стало
вывести из своих основоположений требование любви к
ближнему и личного самоотречения. В сущности это
требование было априорной, хотя и не всегда
сознаваемой предпосылкой почти всех этических
систем. Став на точку зрения радикального сомнения,
Ницше отринул это требование общепринятой этики,
как совершенно недоказанный моральный предрассудок.
Сам Ницше разрешал поставленную им моральную
проблему в духе ниспровержения традиционной морали.
Для него индивидуум есть нечто самодовлеющее,
самоценное. Индивидуум должен быть свободен от
всякого подчинения чему-либо для него внешнему.
Эгоцентризм – непременный атрибут его Сверхчеловека.
Как прямо противоположное мнению Ницше, в статье
приводится мнение Лао Цзы, который полагает
совершенно невозможным заботиться только о себе.
Наоборот, – рассуждает мудрец, – если ты умудрился
заработать материальные ценности, то для гармоничных
отношений с людьми, немедленно поделись с ними
всем, что обрёл. Проблема состоит в том, что более
конструктивно с этической точки зрения – эгоизм или
альтруизм?
Цель работы – проанализировать и раскрыть
конструктивный
и
деструктивный
потенциал
философской
проработки
этических
проблем,
предоставленных на наше рассмотрение видными
мыслителями современности и древнейших времен.
Изложение основного материала. В своем труде
«По ту сторону принципа удовольствия. Психология
бессознательного» З. Фрейд акцентирует наше внимание
на том, что ощущение удовольствия является ключевым
в оценочном механизме нашего общения с природой.
Сигнал, поступающий извне, воспринимается нашим
организмом либо позитивно, – и мы имеем
удовольствие; либо негативно, – и мы имеем

неудовольствие. Первый сигнал является индикатором
нашей гармонии с природой, а второй – тревожным
напоминанием о том, что надо что-либо менять. А сам
процесс оценки – и есть наше сознание. Оно похоже на
промежуточный слой между внешней средой и корковой
поверхностью нашего мозга, – по аналогии атмосферы
над поверхностью Земли [7, с. 127].
Автор делится с нами своим знанием, объясняя
некоторые инструменты нашей психики, с помощью
которых она адаптируется к миру, – к иногда
агрессивной реальности. Например, человек видит
жуткое несчастье, – падение какого-то бедняги с этажа.
Он, как – бы, забывает об этом. Но на самом деле, – это
срабатывает
механизм
вытеснения
негативной
информации в подсознание, чтобы не травмировать
наше сознание непосильным трудом, – попыткой дать
рациональное объяснение увиденному [1, с. 305].
Или, например, другой вариант адаптации нашей
психики к бытию, в которое мы вовлечены, –
повторения, вызванные неосознанными влечениями. По
наблюдениям автора, – ребенок, требующий повторить
одну и ту же сказку; всем известный анатомический
факт, – зародыш, повторяющий все фазы эволюции;
птицы, из года в год повторяющие свои миграции; рыбы,
возвращающиеся каждый год в одно и то же место на
нерест. Эти механизмы психики направлены на то,
чтобы возвратить индивида в то состояние, которое
было прежде и которое было наиболее благоприятно для
поддержания популяции, но которое вынужденно было
изменено внешними обстоятельствами [7, с. 256].
Ян Хин-шун в своем двухтомнике «Древнекитайская
философия» знакомит нас с учением китайского
мудреца Лао Цзы. Учение древнего мыслителя
называется «Дао дэ цзин», где он утверждает, что вслед
за прекрасным идет безобразное, за добрым – злое.
Рядом с пустым сердцем равнодушного человека должен
стоять полный желудок, дабы уравновесить общий
тонус [10, с. 315]. Рядом с высокими небесами должна
быть «ниначтонепретендуемость», иначе они упадут;
рядом с экономическими реформами должна стоять
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материальная незаинтересованность политического
лидера, иначе за ним никто не пойдет; рядом со
стенками глиняного сосуда должна быть пустота, иначе
никто не сможет напиться вина; рядом со спицами
должна быть пустота, иначе велосипед не будет
достаточно легок для рекорда по скорости; за стенами в
доме должна быть пустота, – иначе никто не сможет там
жить [6, с. 270].
Автор разделяет правителей на категории: лучшие те,
которых незаметно, – ведь высшая добродетель – не
мешать; хуже те, которые требуют любви, – ведь они
лишают нас права выбора; еще хуже те, которые
вызывают ненависть и совсем плохи те, которых народ
презирает. Философ советует: приобретаешь, – сразу
раздавай, знай меру в труде – и будешь долго жить.
Успешным людям мыслитель рекомендует помнить, что
скромность храброго – гарантия признания обществом.
Если разладились отношения в семье, и ты хочешь
сохранить подобие справедливости, доверия и
преданности – придумай ритуал, – он, хотя бы на время
сохранит видимость благополучия. И не огорчайся, если
появились неудачи, – помни, что любая беда – плата за
провинность, – и в этом, – правда [2, с. 159].
Если ты уже понял, что друзья лучше чем враги, то
не указывай людям на их недостатки, а будь добр и к
добрым и к злым, – так ты не указывая, будешь
собственным
примером
воспитывать
в
людях
добродетель; будь верен и к искренним и к
неискренним, – так ты, не указывая, а демонстрируя
собственную верность, будешь вынуждать людей быть с
тобой искренними. Хочешь долгих отношений, – твори
и не присваивай, созидай и не хвались, главенствуй и не
повелевай [9, с. 471].
В своем произведении «Ситуация человека» Эрих
Фромм показывает, что человек – единственный
представитель из всех млекопитающих, находящий свое
существование проблемным. Из-за чего? Из-за того, что
он наделен разумом и понимает, что подчинен законам
природы но, в то же время, отделен от нее; он
беспомощен и в то же время могущественен. Он не
может вернуться в состояние гармонии с природой, а
должен развивать свой интеллект, чтобы стать хозяином
природы и не бояться ее, но главное, – он должен
научиться быть хозяином своих желаний. Человек,
кроме того, должен разрешить две проблемы: дихотомия
жизни и смерти и дихотомия короткой жизни. Первая
экзистенциальная дихотомия связана со смертностью,
где
бытие
разрубается
на
существование
и
несуществование, и вторая экзистенциальная дихотомия
связана с ограниченным сроком жизни человека, не
дающим ему возможности для полной реализации своих
способностей [8, с. 173]. Эти две экзистенциальные
дихотомии ставят людей в одинаковую человеческую
ситуацию, но решают они свою судьбу, – каждый по
своему. И помогают людям быть оригинальными в
выборе жизненного пути различия в темпераменте и в
характере. Темперамент дается человеку от рождения, а
характер строится в течение жизни сначала родителями,
а потом и самим человеком [3, с. 415].

В философском романе «Так говорил Заратуштра»,
Фридрих Ницше устами своего героя доносит до нашего
сведения собственную концепцию смысла Бытия. По
мнению автора смысл заключается в том, что люди в
сегодняшнем состоянии являются переходным мостом
от животного к Сверхчеловеку; умирать не надо бояться,
в следующей жизни ты, уже в более совершенном теле и
обладая более опытным духом, благодаря добытым
способностям, будешь еще более успешно приближать
свое будущее Сверхсовершенство, – воплощение в
личности Сверхчеловека. Но надо помнить, – для того,
чтобы создать новое, нужно разрушить старое. И это
касается не только материального, но и духовного, –
необходимо быть разрушителем старых ценностей
прежде, чем созидателем новых. Эту жизненную
установку автор метафорически изображает триптихом,
состоящим из следующих фрагментов: верблюд, лев и
ребенок. Верблюд взваливает на себя тяжелую ношу
постижения выработанных человечеством знаний; лев
разрушает старые догматы, завоевывая свободу;
ребенок, обладая свободой, созидает, подобно новым
играм, как источникам новых удовольствий, – новые
ценности на месте старых [5, с. 122].
Для того, чтобы пройти достойно жизненный путь,
философ предлагает нам руководство, выраженное в
«учении о сне», каковое Заратустра прослушал от
одного из мудрецов. Оно состоит в том, что хороший
сон (а имеется в виду – достойная жизнь) требует
постоянной
повседневной
работы:
преодоление
соблазнов, примирение с самим собой, нахождение
времени и повода для смеха, как эффективной разрядки
напряженности. Это своего рода этика совместно с
психотерапией.
Мыслитель
предостерегает
нас
от
пренебрежительного отношения к телу. Тело не
вторично по отношению к духу. Бог создал наше тело,
спасаясь от тоски и скуки, желая развлечься и
порадоваться на свои труды. Мы должны уважать плод
Его творчества. Как инструмент познания Бог дал
нашему телу разум и чувства, наделил способностью
творить и правом свободного выбора предмета нашей
деятельности – либо на добро, либо на зло. Как стимулы
для развития Бог дал нам демонические инстинкты –
жажду насилия и жажду секса. В нашей власти или
превратить этих «диких собак в певчих птиц», или
выпустить на волю в их первозданном виде.
Переделанные в ангелов, эти демоны выглядят как
произведения искусства, либо как наши дети, а в своем
первозданном виде – это страшные ужасы агрессии,
насилия, убийства. И, тем не менее, второй вариант не
является абсолютным злом, ведь это – своего рода
селекция. Нельзя забывть, что цель популяции –
выживание, а выживет при втором варианте – наиболее
сильный, совершенный и приспособленный… Но если
мы выбрали добро и созидание, нельзя увлекаться
обретенными добродетелями, – предупреждает автор, –
ведь сил на всех несчастных и обездоленных не хватит,
так что, может быть, в первую очередь исполнить свой
прямой долг перед Богом, – подумать о спасении
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собственной души и быть счастливым, не доверяясь
особо своим добродетелям, – ведь надо помнить и то, от
кого они произошли и то, что они очень эгоистичны.
А это значит, что они могут подчинить нас целиком [4,
с. 517].
Выводы. Подводя итог вышесказанному, можно
заключить, что психические процессы, описанные
Зигмундом Фрейдом, – процессы оценки, вытеснения и
повторения, – являются жизненно важными функциями
нашей духовной деятельности, направленные на
установление этических норм жизнедеятельности
человека, как условий выживания в агрессивной среде
природных условий окружающего мира. Так, оценивая,
мы отбираем для себя наиболее благоприятные условия
жизни; вытесняя неблагоприятное моменты бытия в
область
подсознания,
мы
предаём
забвению
деструктивные моменты, влияющие на нашу жизнь;
повторяя из раза в раз в виде ритуала и традиции
действия, способствующие позитивному развитию, мы
содействуем созданию благотворной почвы для
поддержания и собственной жизни и продолжения
существования человеческой популяции в целом.
Лао Цзы учит нас главным принципам этики,
призывая не быть корыстолюбивыми, хвастливыми,
властными и гордыми. Мудрец полагает, что на
проявления любого зла мы должны отвечать добром,
показывая пример добродетели и демонстрирует эти
постулаты на природных гармоничных соотношениях
наполненности и пустоты, прекрасного и безобразного,
доброго и злого. Мыслитель убежден, что гармония –
это
сочетание
противоположных
факторов
в
равновесном состоянии.
По мнению Эриха Фромма, человек – существо,
«наказанное» Богом с помощью драгоценного дара –
разума. Этот дар вынуждает человека признать своё
исключительное положение в мире живых тварей, но
никакого оружия приспособления к агрессивному миру
вокруг него этот дар не предполагает. Нет у человека ни
когтей, ни клыков, ни шерсти, ни сильной мускулатуры.
Есть только способность к развитию интеллекта и
осознание этой способности. Но именно эти духовные
«подарки Бога» и играют решающую роль в бытии
человека. Именно они и дают ему возможность
возвыситься над природой, покоряя шаг за шагом все ее
стихии. Однако, главная трудность, – по мнению Эриха
Фромма, – состоит в том, что самая сложная и важная
задача человека заключена не в покорении природы, а в
решении этической проблемы, – в усмирении
собственных страстей. И в решении этой задачи
заключается условие гегемонии и возвышения человека
над миром.
В
представлении
Фридриха
Ницше
наша
христианская этика привела популяцию людей к
физическому и духовному упадку. Ее необходимо
упразднить с тем , чтобы учредить новую этику, – этику
Сверхчеловека. Мы являемся всего лишь очередным
этапом в развитии божественного существа –
Сверхчеловека. Естественно, что и наши правила
поведения были промежуточными и понятно, что их
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тоже придётся менять. Если подумать, то добродетель –
такой же порок, как и корыстолюбие. Ведь
подсознательно, совершая добро, человек стремится к
благодарности, к возмещению своих материальных и
моральных убытков. Даже очень любя своё дитя, любой
родитель надеется за свои труды получить в старости
помощь своего ребёнка. Это та же корысть, только
названа она родительской любовью. Автор призывает
нас позаботиться о выполнении своего прямого долга –
спасении собственной души, а не заботой о слабых и
больных. Если ты надеешься на ответное добро завтра,
то лучше не делай его сегодня для другого, а делай его
для себя, как для Бога. Вот и вся Новая Этика.
Эгоистичная, но вполне правдивая и естественная.
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ
ОСВІТИ В СИСТЕМІ «ОСОБИСТІСТЬ-ІНФОРМАЦІЯ»
Актуалізовані підходи до розвитку системи вищої освіти в глобальному інформаційно-пізнавальному
просторі розгортаються як новітні соціально-філософські тенденції в контексті "людина-вища освітаінформація». Це має особливе значення в час інформаційних війн, викликів необмеженого світу інформації
відносно формування молодої особистості в умовах швидкоплинних трансформацій інформації соціального
характеру.
Ключові слова: система, інформація, особистість, вища освіта
Постановка проблеми. Проблематика даного
дослідження знаходиться в площині соціальнофілософських підходів до вироблення засад кількісної й
якісної оптимізації пізнавальної духовно-культурної,
техніко-технологічної інформації у змісті й організації
вищої освіти в умовах формування і функціонування
глобального інформаційно-пізнавального простору, в
обширі якого висуваються новітні вимоги щодо
реалізації особистісного світоглядного і фахово
спрямованого потенціалу. Розробка і застосування таких
підходів
необхідно
спираються
на
систему
методологічного забезпечення процесу інтенсивного
напрацювання новітніх знань, умінь і навичок
професійної діяльності, що мають проективний характер
у галузі вищої освіти стосовно реалій глобального
світового ринку праці, ідентифікації особистості в світі
інформації, що має як матеріальний, так і віртуальний
вияви. Такий ракурс заявленої проблеми розгортається в
річищі інтеграції інформаціологічного забезпечення
змісту й організації вищої освіти як у регіональному, так
і
світовому
освітньо-науковому
просторі,
де
розгортається особистісний потенціал (в системі
відносин «особистість-інформація»). Це передбачає,
перш за все, сконцентрованість зусиль усіх ланок вищої
освіти щодо підвищення рівня вітчизняного науковопрофесійного потенціалу, а з іншого боку, пошук шляхів
інтеграції останнього в світову систему ринку праці.
Відповідальність за оптимальне узгодження вітчизняних
вимог до підготовки майбутнього фахівця із
глобальними світовими вимогами до його рівня фахової

компетентності покладається на систему вищої освіти,
що неухильно інтегрується в останні. Саме тут
виникають новітні підходи з точки зору соціальнофілософського забезпечення такої інтеграції. З одного
боку, для майбутнього фахівця відкриваються раніше
небачені можливості доторкнутися до глибин
інформаціологічного забезпечення фахової підготовки, а
з іншого, – така особистість стикається із світом
відкритих проектів, що несуть масу викликів: духовних,
психологічних, політико спрямованих, економічних,
інформаціологічних, тощо. Йдеться про адаптацію
молодого фахівця до системи інтерактивних зв’язків у
інформаційно-пізнавальній галузі. На нашу думку,
долучення такої особистості до світового ринку праці,
вимагатиме креативних зусиль усієї системи вітчизняної
вищої освіти, як її змісту, так й організації.
Мета статті – показати процес розгортання сучасних
підходів до розвитку співвідношення «особистістьінформація» в глобальному інформаційно-пізнавальному
просторі на основі інформаціологічного забезпечення
змістової,
професійно
спрямованої
фахової
компетентності в межах вищої освіти. Це передбачає
напрацювання
новітніх
соціально-філософських
тенденцій у контексті "людина-вища освіта-інформація
як світоглядного, так і фахово спрямованого характеру».
Виклад основного матеріалу. Хід розробки
наукової
проблеми
базується
на
досягненнях
вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі теорії
інформації та управління нею в суспільно-соціальних
відносинах (В.Г. Афанасьєв, Бауер Фрідріх Л., І.Й. Блох,
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Д.І. Блюменау, М. Боніц, Н. Вінер, М.В. Вачевський,
Леон Бріллюен, Т.Г. Геращенко, Н.Г. Джинчарадзе,
У. Ешбі, Ю.М. Канигін, С.Г. Кулєшов, Л. Куффінал,
М.М. Мойсеєв, Рейворд І. Бойд, А.Д. Урсул,
Ю.А. Шрейдер,
К.
Шеннон
та
ін.).
Проте,
швидкоплинний сучасний ринок інтегрованої світової
праці і застосування на ньому новітньої пізнавальноціннісної-фахової інформації передбачає новітнє
теоретичне забезпечення руху такої інформації і
залученості до неї майбутніх фахівців. Такий процес
передбачає подальше дослідження означеної проблеми.
З погляду методології науки й освіти соціальна
інформація пізнавального характеру розглядається й
аналізується як ресурс і потенціал їх розвитку в науковоосвітніх комунікаціях, техніко-технологічних структурах
науково-освітнього спрямування, системах, формах
тощо (Дж. Бернал, В.О. Виноградов, Г.М. Добров,
Г. Клаус, О.М. Князєва, А.Й. Уйомов, Ф.М. Цирдя, та
ін.). У свою чергу, вимагає подальшого дослідження
процес реалізації таких комунікацій у системі
«вітчизняна
освіта–міжнародний
ринок
праці».
Застосування соціальної інформації в освіті й науці на
теренах інформаційного суспільства з погляду сучасної
соціальної філософії та її трансформація на рівні знання,
духовно-ціннісного досвіду людства, нації, особистості
розглядаються як новітній етап їх розвитку
(В.П. Андрущенко, В.П. Бех, М. Кастельс, В.Г. Кремень,
Т.П. Малькова, М.І. Михальченко, В.А. Рижко, та ін.).
Саме тут, на нашу думку, полягає основний шлях
сучасних соціально-філософських розробок на теренах
співвідношення вітчизняних досягнень у галузі фахової
компетентності вищої освіти з точки зору її інтеграції в
світовий
інформаційно-пізнавальний
простір
й
напрацювань із загальносвітового досвіду реалізації
фахової компетентності на інтегрованому ринку праці.
Функціонування,
трансформація,
управління
пізнавальною соціальною інформацією в змісті й
організації вищої освіти розглядаються на теренах
філософії освіти, методології освіти, дидактики
(Л.П. Буєва, Е.М. Гусинський, І.А. Зязюн, С.Ф. Клепко,
В.С. Лутай, М. Малкей, Л.А. Мікешина, М.І. Романенко,
та ін.). Такі розробки, на наш погляд, необхідно
інтегрувати в систему інтернаціонального досвіду
впровадження результатів як світоглядно спрямованої в
широкому сенсі, так і фахової компетентності, надбаної
в системі вітчизняної вищої освіти. Проективним
уявляється процес розширення поля підходів стосовно
інтеграції вітчизняних напрацювань в систему світових
розробок, що набули креативного значення. Щодо
розвитку вищої освіти в сучасному суспільстві,
застосування соціальної інформації пізнавального
характеру, спрямованого на підвищення фахової
компетентності як вищої освіти в цілому, так її
вихованців, розглядається як методологія реалізації
науково-професійного,
його
презентації;
форма
здійснення інтелектуального й емоційного розвитку
особистості; процес розвитку управлінської освітньої
системи на рівні подання навчального і практично
спрямованого матеріалу, організаційно-методичних
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засад вищої освіти, методології програмованого
навчання, інформатизації процесу наукового, освітнього
пізнання, що в ньому реалізуються новітні технікотехнологічні засоби, спрямовані на активізацію процесу
професійного
і
загальноосвітнього
становлення
особистості
(А.М. Алексюк,
В.І.
Астахова,
В.П. Безпалько,
В.Ю. Биков,
Я.Я.
Болюбаш,
А.В. Васильєв,
О.О.
Жук,
Г.О.
Козлакова,
МассінгаВенансіо,
Іван
Марєв,
Н.В. Морзе,
О.В. Оліфіров, С.А. Ракова, В.Г. Розумовський, та ін.).
В контексті нашого дослідження йдеться про пошук
шляхів
оптимізації
загальносвітової
науковопрофесійно-пізнавальної інформації стосовно розвитку
потенціалу фахівців, які виходять на світовий ринок
праці, маючи підготовку у вітчизняній освіті. Такий
процес має багатоаспектний характер, що вимагає
подальших досліджень, які в свою чергу, мають бути
покладеними на соціально-філософську методологію.
Завданнями в річищі дослідженняє:формування
інтегрованого
науково-освітнього
інформаційного
середовища, що в ньому оптимально з точки зору
співвідношення
«людина-інформація»
в
умовах
новітньої
пізнавальної
інформаційно-пізнавальної
ситуації
реалізується
потенціал
особистості–
впроваджувача фахової компетентності, надбаної в
річищі
вищої
освіти;
створення
оптимальної
інформаційної інфраструктури в кожній зі складових
ланок вищої освіти для здійснення науково
обгрунтованого співвідношення особистісних зусиль і
суспільних вимог щодо підготовки майбутнього
фахівця; формування й раціональне використання
індивідуалізованих
пізнавально-духовних
інформаційних ресурсів з точки зору ентропійних і
негаентропійних
процесів
у
галузі
технікотехнологічного обґрунтування пізнавального процесу;
створення баз даних і знань, зорієнтованих на
прогнозування інтегративних пізнавально-ціннісних
процесів розвитку вищої освіти на усіх рівнях – від
особистісного до загальнодержавного, планетарного,
тощо.
В умовах глобального інформаційного суспільства,
глобального ринку праці, в якому головним ресурсом і
потенціалом є людина у системі соціальної інформації
пізнавально-технологічного характеру (фахівець з
певним запасом знань, умінь та навичок), виникають
новітні підходи до розвитку вищої освіти як креатора
професійної компетентності своїх вихованців. Такі
підходи виходять з розуміння інформаційної ситуації, в
якій знання, культурно-духовне надбання в системі
пізнання як результат індивідуальної й колективної
науково-технологічної обробки інформації, духовноціннісного досвіду інтегруються у загальносвітовий
духовно-пізнавальний
простір,
що
в
ньому
розгортаються суперечності.
Головною суперечністю сучасної пізнавальноціннісної науково-освітньої доби є розрив між
індивідуалізацією й усуспільненням знання, соціальної
інформації,
духовно-ціннісного
досвіду;
між
індивідуальними і загальносуспільними зусиллями у
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царині сучасних техніко-технологічних підходів до
формування адекватної сучасним досягненням наукової
картини світу, проектуючого і вмотивованого ринку
праці, що на ньому застосовуються знання, уміння і
навички фахівців, сформованих в системі вищої освіти.
Вирішення її полягає в наступному: уточненні мети
вищої освіти для молодої особистості, її мотивів і
смислів, особливо у галузі оволодіння фаховою
компетентністю; модернізації змісту, організації вищої
освіти відносно новітніх соціально-філософських
уявлень про світ, місце в ньому людини, специфікації
вищої освіти щодо сучасної інформаційно-фаховоїнауково-професійної світової ситуації, що в ній індивід
співвідноситься із глобальним усуспільненням знання і
духовно-ціннісного досвіду, практичних настанов на
подальше життя у світі швидкоплинних технологій й
адаптації до інновацій, участі в них; застосування
новітніх інформаціологічних технологій пізнання, що
сягають сутнісних глибин людського буття; створення
оптимальної для особистості і суспільства методологотехнологічної системи входження і праці в глобальному
інформаційному просторі, де антропологічний фактор
розвитку пізнавальної сфери і сфери праці стає
всеохоплюючим. Інша сучасна суперечність полягає у
неспівпадінні національної належності знання, духовноціннісного
досвіду,
організації
вищої
освіти,
професійної компетентності з глобальними викликами, в
контексті яких останні перетворюються на всесвітній
продукт споживання, безвідносний до коренів і витоків.
Інтернаціоналізація і глобалізація суспільства призвели
до того, що зміни в одній галузі дуже швидко
переносяться на інші, підсилюючи взаємовплив та
взаємозв'зок цих сфер. За таких умов отримані знання
втрачають свою індивідуальну цінність. І це викликає
безліч питань стосовно подальших перспектив
вкорінення
здобутків
вітчизняної
освіти
в
інтернаціональний
інформаційно–пізнавальний,
професійно орієнтований простір.
Вища освіта у такому ракурсі повинна вирішити
наступні завдання: 1) гуманізувати інформаціологічні
якісні і кількісні характеристики професійно-наукового,
адаптованого знання у системі вищої освіти,
загальносвітового ринку праці; надати технікотехнологічним характеристикам розвитку пізнавального
процесу індивідуалізуючи рис, коли людина не є
придатком техніки та інформаційних технологій, але є її
спрямовуючим началом, наповнюючи ці характеристики
різнобарв"ям
виявів;
2) індивідуалізувати
вплив
освітньо-наукової, професійно спрямованої інформації
через її, з точки зору соціальної філософії, вияви на
особистість як науково обгрунтованої оптимізації
вибору
особистісного
пізнавального
шляху;
3) фундаменталізувати зміст й організацію вищої освіти
відносно цілісних уявлень про Всесвіт, людину,
природу, суспільство, систему взаємодій «особистістьінформація»; 4) спроектувати можливі конфігурації
співвідносин у межах інтернаціональної системи
"людина-інформація-техніка-технології-освіта-ринок
праці"; 5) оптимально індивідуалізовано технологізувати

освітньо-пізнавальний простір відносно застування
медіа-засобів, систем, прийомів, форм трансформації,
модернізації науково-освітньої інформації, маючи на
меті повноцінний розвиток особистості в умовах
глобальних суспільних викликів; 6) організувати
техніко-технологічну
підтримку
особистісних
розвивальних
пізнавально-ціннісних
підходівконтекстуальних, діалогічних, ігрових, комунікативнорольових, імітаційно-моделюючих та ін. у системі вищої
освіти; 7) інтегрувати зусилля усіх навчальних,
виховних,
культурних,
соціальних
інституцій,
позанавчальних
організацій,
структур,
ЗМіД,
соціального оточення, з точки зору індивідуалізованого
спрямування розвитку особистості ХХІ століття; 8)
розробити глобальні системи оптимізації вироблення і
застосування
пізнавально-ціннісної
інформації,
розрахованої на проективні підходи до спрямування
чинника техніки і технологій у людино центроване
річище, гармонійно узгоджуючи таке спрямування із
буттям природи.
Висновки. Для досягнення інформаціологічнознаннієвої оптимізації зусиль сучасної вищої освіти
відносно становлення молоді в глобальному світі
необхідно реалізувати такі підходи: – гармонізувати
пізнавальні, духовні зусилля особистості в системі
вищої освіти із загальносвітовим духовно-пізнавальним
простором; – стимулювати науково обгрунтоване
програмування інтелектуального, емоційного, нейропсихо-фізіологічного розвитку особистості через
розробку новітніх шляхів наукового, ціннісного
пізнання світу в цілому, світу людини, що здійснюється
через інфомаціологічне забезпечення цього процесу; –
оптимізувати інформаційно-ціннісний простір пізнання
особистістю світу в системі вищої освіти через навчання
життю в умовах прогресуючого інформаційного
середовища; – розробити проективні підходи до
гармонізації стосунків людини і техніко-технологічних
процесів, спрямованих на поступ суспільства в умовах
глобальних викликів, що, у свою чергу, висуває новітні
завдання у царині вищої освіти стосовно реалізації
антропного принципу розвитку науки і техніки,
інноваційних технологій у галузі пізнання світу
природи, суспільства і людини.
Проективним баченням уявляється процес створення
найновіших підходів до оптимального узгодження
зусиль вищої освіти та професійно-наукових установ до
вироблення шляхів сучасного входження особистості –
вихованця вітчизняної освіти до світового ринку праці;
напрацювання
новітніх
соціально-філософських
методологій щодо оперативного коригування процесу
оволодіння професійно спрямованими знаннями,
уміннями та навичками, що мають як стратегічний, так і
тактичний характер стосовно реалізації особистісного
потенціалу
соціальної
спільноти
в
умовах
глобалізованого інформаційно-пізнавального і науковопрофесійного простору.
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ABSRACT SOCIAL AND PHILOSOPHICAL TRENDS IN HIGHER EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT IN
SYSTEM "PERSONALITY-INFORMATION"
The purpose of this article is to review the main approaches of social and philosophical nature of developing relations between the individual
and global educational information, professionally directed information within both regional and global higher education. This includes the latest
developments of social and philosophical approaches in the context of "human technology – higher education- professional competence –
educational information". Last unfolds as a system called "Relations between phenomena of modern society – a society of new knowledge, global
information, new methods, technologies, particularly in the field of general knowledge and personal involvement in the design of modern
information culture”. Here is a difficult tension between personal mastery opportunities in the system and information processing cognitive
nature and requirements of the rapidly changing social transformation in education system. It is necessary to develop projective ways of raising
the quality of professional competence on the basis of modern information and learning situations.
Current requirements for entry of a young person in modern social labor market cause vision newest value in the "identity-information".
Keywords: system, information, higher education, personality
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ХРИСТИЯНСЬКІ МЕНШИНИ СХІДНИХ ОБРЯДІВ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена питанням поширення та функціонування релігійних структур меншин східних та
орієнтальних обрядів і церкви апокаліпсистів, яку можна віднести до значною мірою реформованих
православних і постправославних груп. Проаналізовано управлінський, територіальній, соціальний аспекти
функціональної структури територіальних конфесійних систем старообрядців Білокриницької та
Новозибківської ієрархій, їх взаємин з румунськими старообрядницькими церковними структурами; а також
старообрядців-безпоповців. Розглянуто загальні риси релігійного життя вірменської та ассирійської діаспор в
Україні. Виділено головні проблеми, що зумовлюють поступове зменшення ролі названих меншин в релігійному
житті України.
Ключові слова: територіальні конфесійні системи, дохалкідоніти, церква, апокаліпсисти, православні
меншини, древлєправославна, Білокриницька ієрархія, старообрядці, священнослужителі, безпоповці, парафія,
єпархія.
Постановка проблеми. До меншин східних та
орієнтальних обрядів (православних, Орієнтальних
православних,
значною
мірою
реформованих
православних і постправославних груп), що мешкають
на території України, відносяться групи старообрядців,
дохалкідонські (Стародавні Східні; нехалкідонські)
церкви (Вірменська і Ассирійська), групи об’єднань
Російської
Православної
Церкви
Закордонної
(«лаврівці» в євхаристичній єдності з РПЦ і самостійні
«віталіївці»), інші монархічні об’єднання. Досить
детально
вивченими
є
церкви
старообрядців
Білокриницької ієрархії (Московська і Румунська),
громади вірмен і громади РПЦЗ на території України.
Про інші релігійні структури, як правило, рідко
згадується. Особливо це стосується мало згадуваної
навіть у довідниках громади апокаліпсистів. Є також і
православні секти: молокан (Донеччина, Запоріжжя,
іннокентіївців (Одещина), так званий "Богородичний
центр". Ці об'єднання не відіграють великої ролі у
формуванні георелігійної ситуації в країні.
Культурна спадщина національних меншин та
старообрядців становить вагомий пласт культури
народів Східної Європи та Південно-Східної Європи.
Дослідження етноконфесійних груп старообрядців та
інших православних меншин потребує всебічного
вивчення релігієзнавством, філософією, суспільною
географією, культурологією.
Останні дослідження і публікації, в яких
започатковано
розв’язання
даної
проблеми,
висвітлюють, як правило, загальні положення
віровчення та обрядової сторони духовного життя
старообрядницьких спільнот, історії їх появи та
розвитку з іменами засновників різних течій (в тому
числі й тих, які припинили вже своє існування), і є
відповідними розділами підручників та навчальних
посібників для студентів вищих навчальних закладів
С.І. Головащенка, Ф.Д. Заставного, Калініна Ю.А.,
В.І Лубського, М.В. Лубської, М.Ф. Рибачука,

В.І Теремко, Харьковщенко Є.А., О.І Шаблія та інших
авторів, в основному релігіє знавців, Дуже мало уваги
приділяється
нехалкідонітам,
апокаліпсистам
та
проблемам виживання деяких течій в сучасних взагалі.
Невисвітленими
залишаються
закономірності
територіального поширення і територіальної структури
старообрядницьких,
дохалкідонських
та
інших
територіальних конфесійних систем православних
меншин, а також деякі інші аспекти їх функціональної
структури.
Мета статті – аналіз сучасних тенденцій
структурних зрушень в релігійних організацій згаданих
релігійних меншин та узагальнення питань, пов’язаних з
проблемами стабілізації їх стану в сучасних умовах.
Старообрядницькі церкви утворюють особливий
напрямок східного православ’я. Старообрядці в Україні
представлені декількома юрисдикціями. На початок
2013 року найбільшою залишається Руська Православна
Старообрядницька церква (Білокриницька ієрархія), 58
громад (в тому числі 6 незареєстрованих) якої об’єднані
в архієпископію Київську і всієї України [8]. На неї
припадає приблизно 2/3 старообрядницьких організацій
(громад, центрів, монастирів, навчальних закладів тощо)
України. Абсолютна більшість віруючих та громад
зосереджені у Чернівецькій, Одеській, Вінницькій та
Хмельницькій областях. В деяких регіонах (Галичина,
західна Волинь, частково Полісся, інших) дана
структура не представлена взагалі. Забезпеченість
священнослужителями дуже низька (50-51 %). Крім
Руської Православної Старообрядницької церкви існує
також і Румунська Древлєправославна церква, яка
перебуває в повному канонічному спілкуванні з
Руською. Разом вони утворюють єдину Православну
Старообрядницьку церкву. Центр Румунської церкви
знаходиться в місті Бреїла. З листопада 2012 року з її
назви було виключено слово «Руська». В самій Румунії
старообрядців називають липованами. Очолює церкву
архієпископ Білокриницький і всіх древлєправославних
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християн (у розсіянні сущих), митрополит. З початку
2000-х років стосунки між двома церквами погіршилися.
Бреїловська митрополія почала висувати територіальні
претензії до Московської митрополії. Румунська церква
оголосила Австралію своєю єпархією в 2004 році, а
пізніше явочним порядком приєднала до своєї території
парафії Прибалтики і Грузії. На території Росії була
створена Руська єпархія для того, щоб зібрати в ній тих,
хто незадоволений Московським митрополитом.
Пропозиції про перехід під юрисдикцію Бреїли
неодноразово робилися і Київській архієпископії, а
також Аугсбурзькій єпископії. Але найбільш гострими у
двосторонніх відносинах стали претензії Румунської
церкви на Білу Криницю, оскільки титул Бреїльського
митрополита було змінено на «Білокриницький». Саму
Білу Криницю в 2005 році Румунська церква включила
до своєї Тульчиської єпархії на території Румунії.
Створено також Буковинсько-Молдовську єпархію,
парафій якої на території України немає [7].
Російська Древлєправославна Церква (колишня
Новозибківська архієпископія) нині має статус
патріархії. В країні має одну єпархію з центром у місті
Кременчук – Українську. До її складу входять всього 5
громад, які раніше утворювали Слобожанський
благочинницький
округ
Білорусько-Української
єпархії [8]. На початку 2000-х років від Новозибківської
архієпископії відкололася церква Курської єпископії. В
Україні функціонує одна її лише громада, однак про неї
мало відомо.
Серед
всіх
православних
організацій
старообрядницькі зазнали найбільшого руйнівного
впливу радянської системи внаслідок особливостей
общинної організації. В результаті репресій на кінець
1980-х років старообрядництво позбавилося своїх
основних інститутів. Було ліквідовано всі монастирі,
Старообрядницький духовний інститут, внаслідок чого
старообрядці залишились без навчальних закладів
взагалі, повністю припинено видавничу діяльність (крім
церковних календарів). Припинили своє існування
іконописні майстерні, благодійні заклади [4].
Старообрядці у своєрідних формах вели місіонерську
діяльність. Вони завжди суворо слідкували, щоб на
богослужінні в храмі були присутніми лише єдиновірці.
Але відкритими для всіх були святкові богослужіння, що
здійснювалися поза храмом, хресні ходи, молебни. На
великі свята старообрядці накривали стіл на вулиці,
куди запрошували всіх бажаючих, особливо бідних. Це
була єдина можлива й ефективна форма місіонерства для
старообрядців. Саме це й було категорично заборонено в
радянські часи.
Поповнення
корпусу
священнослужителів
відбувається не систематично. Кандидатами на
єпископство стають, як правило, вдові священики. Лише
на початку 1990-х років відкриті два монастиря на
Буковині, але кількість ченців та черниць обчислюється
одиницями. Через відсутність духовних навчальних
закладів священики готуються з півчих, читців,
дияконів,
активних
крилошан.
Як
наслідок,
Білокриницька ієрархія має серед українських
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православних територіальних конфесійних систем
найменший
рівень
забезпеченості
парафій
священнослужителями – 60%. У зв'язку з тим, що
старообрядницькі громади бідні, вони не мають
можливості утримувати на окладі причт, тому практично
всі церковнослужителі працюють в інших місцях, а
церковні обов'язки можуть виконувати лише у вільний
від основної роботи час. Тому вони не мають
можливості брати активну участь в житті парафії.
Преємство та передача професійних та регентських
навичок відбувається не від старих до молоді, а від
старих до людей, що вийшли на пенсію, тому що, лише
вийшовши на пенсію, людина отримує можливість брати
активну участь у житті громади. Через те, що навчання
відбувається лише у храмі, де темпи навчання
повільніші, іж в навчальному закладі, молодь, не маючи
можливості працювати в штаті причту, не включаєтья
повністю у богослужбове життя громади. Таким чином,
на відміну від інших територіальних конфесійних
систем, де відбувається природне оновлення та
омолодження причту, тут середній вік причту пенсійний
і за своїм складом це в основному жінки. Видавничі
можливості відсутні, що призводить до різкого
скорочення богослужбової та статутної стародрукованої
літератури.
Користуватися
ж
новодрукованою
літературою
Видавничого
відділу
Московської
Патріархії старообрядці не вважають за можливе через
велику різницю в текстах. Як наслідок того, що старі
книги втрачаються, а нові не з'являються, – різке падіння
рівня релігійної освіченості.
Наприкінці 1980-х років припинення тотального
тиску на релігію почало благотворно позначатися на
пожвавленні
релігійної
діяльності
багатьох
територіальних конфесійних систем в Україні. Але
найслабше це відчувається в старообрядництві.
Чисельність парафіян майже не зросла, як в інших
православних церковних організаціях, а про такий
різкий стрибок, як у протестантів не доводиться й
мріяти. Це може бути сигналом того, що внутрішні сили
до самовідродження в старообрядництві настільки
підірвані, що постає питання про подальше існування
старообрядницьких територіальних конфесійних систем.
Такий занепад зумовлений двома головними причинами.
Перша полягає у тому, що старообрядництво багато в
чому тримається завдяки традиційному побуту. Саме в
побуті прищеплюються основні релігійні навички, співи,
любов до читання, спільна молитва. Побут виховує
естетичні ідеали старообрядця: його любов до ікони, до
богослужіння, до своєрідного старообрядницького
фольклору та духовних небогослужбових пісень. Побут
виховує й моральні ідеали старообрядця. Побут є й
консервантом самобутності старообрядців завдяки
системі норм в їжі та одязі. Таким чином, саме побут,
родина створювали необхідне середовище для
духовного життя старовірів. Друга причина у тому, що
релігійне життя старообрядців не замикалося у рамках
родини й храму, а поширювалося на всю сферу людської
діяльності, особливо на трудову та соціальну. Високий
рівень соціалізації дозволяв створювати міцні незалежні,
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кланові соціально-економічні структури, майстерні,
купецькі товариства, які об'єднувались у більші за
розмірами макроструктури. Ця особливість допомогла
зберегти релігійно-етнічну самобутність старообрядцям,
що емігрували до інших країн. При всіх режимах, що не
ставили за мету руйнування побуту й соціальної
структури, які є стрижнем старообрядницького
релігійного життя, старовіри легко переносили
дискримінацію та відкриті гоніння.
Функціонують також структури старообрядцівбезпоповців, більшість з яких є послідовниками
поморської (виговської) згоди (35 громад, в тому числі 2
незареєстровані) [8]. Більше половини поморців
проживають в Житомирській та Харківській областях,
решта – у Вінницькій, Закарпатській, Луганській,
Донецькій,
Хмельницькій,
Дніпропетровській,
Запорізькій, одеській, Чернігівській областях і АР Крим.
Забезпеченість громад священнослужителями складає
менше 50 %. В Україні також існує п’ять
самоорганізованих громад федосіївців, які не перейшли
у поморську згоду. Вони діють без офіційної реєстрації.
Однак про них майже нічого невідомо.
Вірменська та ассирійська діаспори складають групи
нехалкідонітів в Україні. Вірменська Апостольська
Церква нараховує 27 зареєстрованих і 1 незареєстровану
громаду, об’єднаних в Українську єпархію у складі
Ечміадзинського Патріархату з центром у Львові [8]. В
Україні вірмени з’явилися в період Київської Русі.
Руйнівні напади сельджуків, падіння царства Багратидів,
візантійська політика переслідування вірменів стали
причиною їхнього масового виходу з батьківщину до
київської держави в XI столітті, переважно на територію
її західної частини. Важливим чинником збереження
національної самобутності в умовах діаспори стала
Вірменська церква. У 1364 році патріаршою грамотою
Католікоса всіх вірменів Месропа I у Львові засновано
вірменську єпархію, яку через три роки було
затверджено декретом польського короля Казимира
Великого, а львівський храм Успіння Пресвятої
Богородиці (освячений у 1363 році) став кафедральним і
єпархіальним центром всіх вірменів Русі, Валахії і
Молдови. Громади Вірменської церкви, крім Львова,
діють також в Луцьку, Дніпропетровську, Донецьку,
Макіївці, Запоріжжі, Євпаторії, Севастополі, Старому
Криму, Феодосії, Ялті, Луганську, Миколаєві, БілгородДністровському, Одесі, Ізмаїлі, Харкові, Кам’янецьПодільському, Чернівцях.
До групи дохалкідонських церковних утворень
відносяться також релігійні організації ассирійців. На
території сучасної України ассирійці почали селитися в
другій половині ХІХ століття в Південно-Східній
частині, а також в деяких великих містах. В незалежній
Україні перша громада після остаточного руйнування
всіх структур в 1930-х роках Ассирійською Церквою
Сходу була створена в Києві у 1992 році. Однак
зареєструвати громаду не вдалося, через позицію
чиновників. Офіційна реєстрація релігійних організацій
ассирійців почалася в Україні лише після 2004 року.
Громади Ассирійської Церкви Сходу з того часу

зареєстровані
в
Києві,
Запоріжжі,
Донецьку,
Красноармійську
(Донецька
область).
Ще
23
незареєстровані
громади
віруючих
ассирійців
функціонують також у деяких обласних центрах
(Сімферополь, Дніпропетровськ, Чернігів, Суми,
Вінниця, Полтава, Житомир, Луганськ, Одеса Миколаїв,
Харків, Львів) і в Дніпродзержинську, Ніжині,
Бердичеві, Маріуполі, Макіївці, Горлівці, Слов’янську,
Краматорську,
Кривому
Розі,
Новій
Каховці,
Козацькому Херсонської області [9]. Отже більша
частина громад ассирійців тяжіє до промислових центрів
Сходу та Півдня України. Ассирійська Церква Сходу
намагається вести активну громадську та просвітницьку
діяльність. В Дарницькому районі Києва зареєстрована
суспільна організація «Інститут імені Феодора
Мопсуестійського» з правом брати участь в науководослідній та культурно-просвітницькій діяльності.
Київська громада разом з представниками Римської
Католицької,
Української
Греко-Католицької,
Української православної, Англіканської, Лютеранської
та Реформатської церков регулярно бере участь в
екуменічних богослужіннях в храмі Святої Катерини
Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви Києва.
Запорізька, донецька та красноармійська громади
відкрили недільні школи з вивчення сучасної
ассирійської мови. Українські громади входять до
складу єпархії Північного Іраку і країн СНД. Частина
ассирійців відвідують храми Вірменської Церкви або
українських православних церков.
Майже повністю забута дослідниками залишається
церковна структура, що виникла в 1925 році. Повна
назва її Православна Євангелічна Апокаліпсистична
Церква (ПЄАЦ), заснована католицьким священиком
Нарцисом Гумінським після отримання ним одкровення
від Господа Бога. Типологічно ПЄАЦ можна віднести до
реформованих (пост-православних) церков, що поєднує
в собі ознаки православ’я, католицизму, пізнього
протестантизму та церкви нового одкровення.
Поширення нової віри почалося з міста Погребище
Вінницької області. Сам пророк Нарцис був
заборонений в богослужінні. Він же й здійснив
хіротонію перших єпископів та священиків. Нарцис
своїми послідовниками вважається новим духовним
пророком Ілією, що посланий Господом в якості
передвісника Апокаліпсису. Як і в католиків та
православних визнається сім таїнств, але додається
таїнство Омовіння ніг, здійснюване під час
богослужіння. Пресвітер або єпископ омиває ноги
віруючим. Богослужіння являє собою сильно змінену
літургію (без євхаристичного канону), з багатьма
оригінальними елементами. Окремого хору в церкві
немає, пісне співи виконуються всіма віруючими. Це
створює особливу атмосферу общинної єдності.
Апокаліпсистична церква активно поширювалася у
східній частині Вінницької області. Серед іншого
популярності церкви сприяло и принципове положення
про цілковиту безкоштовність таїнств та обрядів. Не
збирається також і десятина – церква живе лише за
рахунок добровільних пожертвувань віруючих – Лепти
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(одноденного заробітку на місяць). Священики і
єпископи не дотримуються целібату і не утримуються
громадою на балансі. Пророк Нарцис також відновив
інститут дияконис. Рукопокладені диякониси є в кожній
громаді. В богослужінні та оформленні храмів
поєднуються елементи православ’я і католицизму.
Вівтар не відділений іконостасом. Перед вівтарем
припадають на одне коліно на католицький манер, однак
хрестяться
за
православним
звичаєм.
Після
богослужіння бувають братські трапези.
Територіально громади церкви зосереджені в
Оратівському та Погребищенському районах Вінницької
області, частково в Тетіївському районі Київської
області. Нині ПЄАЦ зареєструвала 5 громад: одну в с.
Павлівка Погребищенського району і 4 в Оратівському
районі (Оратів, Якимівка, Рожична, Юшківці), з яких
тільки дві мають власних священнослужителів і
єпископів та приміщення для богослужіння. В решті
громад священнослужителі бувають лише іноді. Крім
зареєстрованих, є і три діючих незареєстрованих
громади (Оратівка, Андрушівка, Голодьки) зі своїми
священнослужителями і одна навіть з храмом,
побудованим 2005 року. Також існують16 міні-груп, що
мають від 1 до 5 віруючих, як правило, в місцях великих
довоєнних парафій. Регулярних богослужінь вони не
проводять. ПЄАЦ вважає державну реєстрацію своїх
громад дуже важливою для організації своєї діяльності.
Замкненості по відношенню до решти світу немає. Керує
церквою єпископська рада, що складається сьогодні з
трьох єпископів. Разом вони мають хіротонізувати
нового єпископа, а священиків можуть руко покладати і
одноосібно. До 2002 року в Якимівці проживав
архієпископ Григорій (Куций). Після його смерті новий
архієпископ не рукопокладався. Священиків не можна
називати отцем або батюшкою, звертаються лише
«брат».
Послідовники
церкви
називаються
православними євангелічними апокаліпсистами. Церква
перейшла на євангельські позиції, особливу увагу
приділяючи Біблії, особливо останній книзі Нового
Завіту. Найбільшою громадою є церква села Рожична –
до 60 чоловік. В решті громад нараховується до 30
віруючих [6]. У ПЄАЦ такі ж самі проблеми з кадрами
священнослужителів, що і у старообрядців. Головна –
пенсійний вік переважної більшості віруючих та
священнослужителів. До того ж у апокаліпсисів молоді
люди через дуже суворі вимоги до членів церкви жити за
Євангеліем, дуже рідко приймають Доросле Хрещення.
Висновки. Духовне відродження після Перебудови
старообрядницькі структури та ПЄАЦ майже не відчули.
Тотальне руйнування побуту й соціальних структур
впродовж 70 років з метою побудови нового суспільства,
якому потрібна нова людина, новий побут і нова
народна творчість, трагічно позначилися на стані
старообрядництва і ПЄАЦ. І тепер природне зменшення
кількості віруючих перевищує незначний притік молоді,
позитивні явища, що намітилися в останні десятиліття,
ледь переважають кризові тенденції, що зумовлює
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поcтупове, але невпинне старіння старообрядницьких
громад з перспективою подальшого їх розпаду. Стійкою
є тенденція до поступового зменшення частки всіх
названих територіальних конфесійних систем в
загальній чисельності релігійних організацій по регіонах
України, хоча і з різних причин. В багатьох областях
України послідовники названих меншин взагалі ніяк не
представлені, а в інших регіонах роль їх в конфесійній
структурі зменшується.
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ГІПЕРТЕКСТ ЯК ФЕНОМЕН ІНФОРМАЦІЙНОЇ СУЧАСНОСТІ
У статті розглядається феномен гіпертексту в умовах інформаційної сучасності. Метою статті є
означення гіпертексту як особливої форми організації культурних дій сучасної людини. Зазначається, що
гіпертекстові системи широко використовуються в інформаційному просторі сучасного суспільства. Ці
системи здійснюють значний вплив на людину. Остання отримала змогу утворювати індивідуальну картину
«дійсного світу», можливість потенціального існування в Інтернет-просторі.
Ключові слова: гіпертекст, Інтернет-простір, інформація, особистість.
Постановка проблеми. На межі ХХ і ХХI століть
виникає питання щодо подальшого існування людини в
ситуації переходу від сучасності до постсучасності в
контексті
інтенсивного
розвитку
інформаційних
технологій, що призводить до становлення нового
культурного простору, в який утягнуті сотні мільйонів
людей.
Активне
розповсюдження
персональних
комп’ютерів, що увійшли в життя майже кожної
людини, їх об’єднання у межах глобальної мережі
Інтернет змінюють комунікаційний простір, долаючи
відоме положення В. фон Гумбольта про те, що мова
утворює навколо людини простір, за межі якого не
можна вийти, не перейшовши в простір іншої мови.
Ідеться як про трансформацію реальності, що починає
виступати потоком інформації, так і про трансформацію
існуючих
форм
комунікації.
Ця
ситуація
супроводжується
зміною
культурних
цінностей,
існуючих моделей поведінки, а також мовленнєвих
концептів.
Мета роботи – проаналізувати гіпертекст як
феномен, що набуває онтологічного статусу в умовах
інформаційної сучасності, а також втілює нові ступені
свободи для людини у контексті інформаційної
надмірності.
Виклад основного матеріалу. Один із засновників
Тартуської
семіотичної
школи
Ю.М. Лотман
підкреслював, що «в умовах культури, котра спрямована

на вираження і ґрунтується на правильному позначенні,
зокрема на правильному називанні, весь світ може
поставати як деякий текст, що складається із знаків
різного порядку, де вміст обумовлено заздалегідь, і
необхідно лише знати мову, тобто знати співвідношення
елементів вираження і змісту; інакше кажучи, пізнання
світу прирівнюється до філологічного аналізу» [5,
с. 152]. Проте в умовах інформаційної сучасності
природне середовище «людина – світ – відносини»
замінюється на штучну «людина – комп’ютер –
інтерактивність», а питання смислу із мовного простору
зміщується в Інтернет-простір [3]. Цей простір
практично такий же безмежний, як і реальний простір,
включає величезні масиви інформації, що знаходяться в
динамічному
стані,
постійно
змінюються,
поповнюються, рухаються від комуніканта до
реципієнта і наприкінці презентують віртуальну
комунікацію, трансформуючи традиційні форми подачі і
сприйняття інформації, у тому числі й текстової. Ідеться
про становлення і широке використання гіпертекстових
систем і технологій.
Гіпертекст – це нова текстуальна парадигма, що
орієнтована на велику кількість одночасних потоків
інформації; особлива форма організації і подачі
текстового матеріалу, котрий засвоюється з урахуванням
множинності взаємозв’язків між його елементами і
характеризується
нелінійністю,
децентрацією,
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дисперсністю, багаторівневою ієрархією, безкінечністю,
фрагментованістю, інтерактивністю, різнорідністю.
Гіпертекст забезпечує миттєвий перехід від одного
тексту до іншого, причому не треба залишати простір
вихідного текстового поля: варто вказати на позначене
гіперпосиланнями слово чи пропозицію – і виникає
зв’язаний із ним текст. Як зазначає У. Еко, гіпертекст –
це багатовимірна мережа, де кожна точка або вузол
самостійно і без найменшого зусилля пов’язується з
іншою точкою або вузлом тексту [9].
Основними структурними елементами гіпертексту
дослідники називають окремі інформаційні одиниці
(гіпотекст) і засоби, що дозволяють пересуватися від
однієї інформаційної одиниці до іншої (гіперпосилання).
Гіпертекст дозволяє автору створити власну мережу
ідей, а читачу відкриває прямий доступ до цієї мережі,
встановлюючи зв’язок між інформаційними одиницями
(елементами, поняттями, термінами, розділами). Іншими
словами, гіпертекст – це текст, влаштований таким
чином, що він перетворюється в систему, ієрархію
текстів, одночасно складаючи єдність і множинність
текстів.
Гіпертекст, руйнуючи лінійність, детермінованість і
однозначність інформації, що транслюється, є
співзвучним
ситуації
постмодерну.
Праобразом
сучасного гіпертексту, на думку дослідників, є ідея
«діалогу» М. Бахтіна, принцип реконструкції Ж.
Дерриди, мова несвідомого Ж. Лакана, концепція
ризоми Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі. Найпростішим
прикладом гіпертексту є словник чи енциклопедія, де
кожна стаття має відсилання до інших статей цього ж
словника. У результаті читати такий текст можна порізному: як від однієї статті до іншої (ігноруючи
гіпертекстові відсилання), чи, навпаки, від одного
посилання переходити до іншого, тобто виключно як
гіпертекст.
Уперше спробу опису гіпертекстової системи
здійснив В. Буш у своїй праці «Як ми можемо мислити».
Дослідник запропонував проект електронно-механічного
засобу «Мемех» (від англійського MEMory Extension),
завдяки якому тексти не лише пов’язувалися між собою,
вони залишали по собі траєкторію руху текстом,
утворюючи нові форми енциклопедій. Людині
надавалась можливість створювати «павутину з
ланцюжків», орієнтуючись на власне бачення,
конструювати «нову книгу», текст, що набував
розгалужену структуру усередині мемекса і міг бути
викликаним із його пам’яті і через багато років.
Цей проект не лише демонстрував принципово нову
організацію інформації, насамперед, він надав нові
моделі комунікації: «Виникає нова професія прохідників
віртуальних стежок (trail blazers), людей, котрі знаходять
задоволення у створенні і побудові оптимальних шляхів
крізь масу звичайних даних» [11].
У 1965 році американський соціолог і філософ
Т. Нельсон
використав
поняття
«гіпертекст»,
запропонувавши свою модель гіпертекстової системи –
«Ксанаду» (Xanady), метою якої було переведення усієї
світової літератури в режим прямого доступу он-лайн.
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На думку В.Л. Епштейна, підґрунтям цієї розробки
виступила, з одного боку, ідея літератури як
безперервної інформації у широкому значенні, з другого
боку, бажання дослідника максимально полегшити
роботу користувача з інформацією [10]. Перший у світі
комп’ютерний гіперроман на п’яти дискетах «Полудень»
(«Afternoon») Майкла Джойса з’явився в 1990 році і був
можливий для читання лише за допомогою комп’ютера.
Цей гіперроман втілив ідею гіпертексту як тексту, що
розгалужується і дозволяє читачу обирати (Т. Нельсон).
У читача з’явилася можливість перемикати рух сюжету
в минуле і в майбутнє, змінювати епізоди місцями,
заглиблюватися в передісторію героїв; створювати
власний сюжет, власну історію.
Слід підкреслити, що наведені характеристики
гіпертексту
підкреслюють
виключно
технікотехнологічні особливості цього феномену, котрий
відповідає на питання «Що шукати?».
Водночас
завдяки
гіпертексту
смисли
транслюються від одного комуніканта до іншого, адже
користувачі мережі володіють загальним тезаурусом та
синтаксисом і намагаються тлумачити смисли мовних
актів у Мережі. Освічений користувач Мережі,
насамперед, чудовий «промовець», що вибудовує
спілкування за всіма законами риторики і психології,
перетворюючи певні терміни, поняття, технічні
визначення, абревіатури (BTB «by the way» – «між
іншим», ІМНО «in my humble opinion» – «на мою
скромну думку», SUP «what is up» – «як справи?», RL
«real life» – «реальне життя», WB «welcome back» – «із
поверненням», інші знаки та символи) в елементи
культури. Це своєрідне есперанто інформаційного
суспільства, що поступово зміщується у бік
повсякденної практики особистості. Рівень володіння
цією мовою є умовою перетворення людини в суб’єкта
інформаційної культури. Наприклад, IMHO («In my
humble opinion») набрати на клавіатурі простіше, ніж «я
думаю» або «я вважаю». Проте IMHO вже постає
іменником, котрий означає «особиста думка»,
«уявлення, погляд, переконання» або «припущення», а в
онлайнових суперечках, як зазначають користувачі,
використовуються
прикметники
«імхошний»
і
«імховий» – «суб’єктивний», «особистий», «заснований
на власному досвіді». Власне гіпертекст постає
загальним тезаурусом і набуває онтологічного статусу.
Гіпертекст актуалізуює питання «Як шукати?». На
цьому наголошує В.Л. Епштейн, підкреслюючи, що
гіпертекст дозволяє пов’язувати текст, аудіо, фотографії,
креслення, карти, рухомі картинки та інші форми
інформації в осмислене ціле, до якого може
здійснюватися доступ за допомогою системи індексації,
орієнтованої на ідеї, а не на конкретні слова в
тексті [10]. Іншими словами, гіпертекст у контексті
інформаційної сучасності постає своєрідною формою
організації знання, завдяки чому автор/користувач
отримує нові імпульси для творчості/пізнання.
Безперечно, кожна особистість являє собою не лише
особистий досвід знань, думок, переваг, оцінок, але й
типізовані, узагальнені риси своєї культури і свого
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соціального середовища. Людина сама створює свій світ,
що містить усе усвідомлюване нею в будь-який момент
її існування і є зрозумілим лише їй. Тому, наголошує
В.П. Руднєва, світ людини – це її власний гіпертекст.
Мислиннєві уявлення людей, як особистісні когнітивні
моделі, постають «внутрішніми картами, аналогічними,
наприклад, картам міст» (Г. Хакен), нівелюючи лінійні
структури: «Зв’язок гіпертексту з проблемою тексту і
реальністю є очевидним, так як гіпертекст – це
нелінійний лабіринт, своєрідна картина світу, і вийти з
нього, увійшовши один раз, важче, ніж може здатися на
перший погляд» [7, с. 71]. Ця ідея резонує з концепцією
ризоми Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі і є формою реалізації
«номадичного проекту» [1].
Ризома – це поняття, запозичене з біології для
позначення певної будови кореневої системи, де
неможливо виділити ні початку, ні центру. Будь-яка
точка кореневища може єднатися з іншою, без надання
переваги певному поєднанню. В умовах інформаційної
сучасності «ризома» є засадничим поняттям для
розуміння
Інтернет-простору,
де
є
відсутніми
централізація, упорядкованість і симетрія, коли
визначеність поступається невизначеності, що містить
усі можливі форми, надаючи нові можливості
розповсюдження інформації. Ризома постає не
механізмом копіювання, а, насамперед, картою з
множинністю входів. Рисунок на карті не може
вважатися остаточним – він постійно змінюється, як
змінюється і сама дійсність. Будь-яка людина,
потрапляючи в тенета Мережі, не є абсолютним
наслідувачем соціальних і культурних практик, а
постійно інтерпретує, створює і конструює нові. Людина
на просторах Інтернету постає номадом – кочівником,
що населяє простір. Лише його світ не степ, а
гіперреальність, де проходять його нескінченні
подорожі.
Ці ідеї резонують з роздумами сучасного
дослідника М. Кастельса, щодо людини інформаційного
суспільства,
котра
постає
«індивідуальним
гіпертекстом» (М. Кастельс) [4, с. 238]. Завдяки
інформаційній сучасності індивід отримав не лише
змогу утворювати індивідуальну картину «дійсного
світу», але і можливість потенціального існування в
Інтернет-просторі, максимально актуалізувавши процес
вибору інформації.
Сьогодні саме Інтернет-аудиторія є основним
замовником інформації, де гіпертекст – це конструкція,
що відкривається в процесі взаємодії. Особливістю
гіпертексту є те, що він «розпорошений» у Інтернетпросторі, проте завдяки гнучким лінкам дозволяє
зафіксувати значення, що намагаються вислизнути.
Характерною ознакою гіпертексту є процес постійного
встановлення нових внутрішніх зв’язків між його
складовими, що породжує нові форми віртуальної
комунікації. Однак при тривалій навігації є небезпека
неконтрольованого зростання смислової надмірності у
формі дублювання текстів та кількісного зростання.
Смисли при цьому можуть розмиватися, змішуватися,
відходити на другий план, ставати «інформаційним

шумом», народжуватися і вмирати. «У гіпертексті
відоме для людини пов’язане з невідомим, що
утримується в пам’яті – із забутим. Уже сама навігація в
гіпертексті, вибір шляхів зв’язків у мережі активізує
асоціації у свідомості людини, допомагає їй шукати нові
ідеї» [6, с. 216], а також втрачати їх в інформаційному
шумі. Відбувається зрощення свідомості із засобами
комунікації. Водночас немає стійкого зв’язку між
означуваним і означаючим, а для людини швидка зміна
значень постає «читанням».
Вільний доступ до інформації сьогодні втілюється
принципом прийшов, побачив і відредагував, що
призводить до перевороту в організації всього
культурного життя суспільства. Так, загальновідома
Вікіпедія виступає справжньою колективною творчістю,
де кожний охочий може вносити і змінювати текст.
Учасники додають до Інтернет-енциклопедії нові
«лінки» (зв’язки) і пов’язують їх між собою. Користувач
в Мережі не лише може знайти інформацію, але і
поекспериментувати
із
сучасними
способами
колективного зберігання, пошуку, редагування і
класифікації текстів, фотографій, аудіо і відео.
Змінюється не лише простір/кодування, але й
сприйняття/декодування.
Як зазначає українська дослідниця О. Соболь,
формується нова парадигма мислення людини – Netмислення (від англ. net – мережа) – фрагментоване і
гіпертекстуальне, що змінює образ людини, ініціюючи
глибинні зміни в її культурних практиках: в
моральності, творчості, духовному досвіді тощо [8, с. 6].
Свого часу У. Бек наголошував, що особистість оперує
уявленнями, які є рухомими, ірраціональними і
найчастіше, ситуативними, внаслідок чого порушується
зв’язок між теперішнім, минулим і майбутнім. Проте, це
– основна ознака сучасної людини, тому що відбувається
зміна процесу сприйняття.
Гіпертекст засвідчує появу нового феномену –
культури «емігрованих» в Інтернет-простір, адже
більшість значних, щоденних подій, пошук необхідної
інформації, обмін кореспонденцією тощо переноситься у
сферу віртуальності. Людина перетворюється на
своєрідного «навігатора», завданням якого є пошук і
проектування нової інформації в умовах її постійного
міксування. Швидкість пошуку інформації, що зростає,
накладає слід на бажання і можливості вирішення
питань, які вимагають повільнішого режиму роботи.
Відбувається вимивання, викреслення орієнтирів і
символів, які не відповідають таким вимогам. Сьогодні
виникла ситуація, коли обговорення експертів має
більше значення, ніж сам текст. У контексті
інформаційного простору сама новина може мати для
людини менше значення, ніж коментарі, якими новина
обростає. Коли це явище зміщується в реальний світ,
воно не лише призводить до зниження рейтингу новин,
які в силу технічних причин не в змозі забезпечити
користувача подібним сервісом, але й до формування
загального скепсису стосовно сприйняття інформації,
яка транслюється односпрямовано. Новина без
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можливості коментарів викликає у глядача чи читача
почуття тисняви, яке компенсується почуттям недовіри.
Отже, комунікативний простір глобальної мережі
Інтернет набуває форми гіпертексту. У цьому контексті
виникає
проблема
комунікативної
компетенції
особистості, тобто наявності внутрішніх ресурсів, котрі
вкрай необхідні для побудови ефективної комунікації,
що є необхідною умовою реалізації особистості.
Особливої актуальності набуває питання вибору «on» чи
«off», а можливість вибору прирівнюється до нової
форми свободи. Це пов’язано з тим, що людина, існуючи
в інформаційному просторі, намагається певним чином
закріпитися, ухопитися за дійсність, звести множинність
значень в єдність, забезпечити цілісність сприйняття. Як
наслідок – з’являється необмежена кількість смислів.
Висновки. Гіпертекст виступає невід’ємною і
закономірною характеристикою інформаційної епохи,
пов’язаної з формуванням нових типів комунікативних
взаємодій. Гіпертекст існує в мережі Інтернет подібно
соціальним об’єктам, належить світу людей і світу
знаків, що дозволяє аналізувати його як соціокультурний
феномен. Гіпертекст постає смисловим аспектом
мережевої комунікації суб’єктів, завдяки якому
відбувається впорядкування хаотичних взаємодій,
надання їм сенсу, змісту і певної спрямованості. Це
свідчить про існуючу амбівалентність: Інтернет-простір
постає у формі гіпертексту, а гіпертекаст претендує на
подання (презентацію) цього простору як реального.
Гіпертекст набуває онтологічного статусу об’єкту і
постає «мовним матеріалом», що є не діяльністю
окремих індивідів, а сукупністю усього, що «мовиться» і
розуміється; втілює нові ступені свободи для людини.
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The article deals with the phenomenon of hypertext in information modernity. The aim of the paper is the definition of hypertext as a
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ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ФИЛИПА КИНДРЕДА ДИКА1
Американский писатель-фантаст Филип К. Дик в своих художественных произведениях пытался решить
два философских вопроса: «Что есть действительность?» и «Что представляет собой подлинный человек?».
Статья посвящена рассмотрению того, как Филип К. Дик пытался ответить на свои философские вопросы.
Автор статьи показывает, что подлинным человеком, по Филипу К. Дику, можно считать только такого
человека, который существует в подлинной действительности, то есть в такой действительности, которая
не зависит от веры в неё. Именно это и является ответом на философские вопросы Филипа К. Дика.
Ключевые слова: философия, научная фантастика, человек, реальность, тоталитаризм.
Постановка
проблемы.
На
форуме
для
современных философов под названием «The Stone»,
который размещается на площадке электронного сайта
всемирно известного издания «The New York Times»
английский философ Саймон Кричли разместил текст в
трёх частях под названием «Филип К. Дик, философфантаст» («Philip K. Dick, Sci-fi Philosopher») [1-3]. В
этом тексте С. Кричли попытался обосновать, почему
американского писателя Филипа Киндреда Дика следует
признать философом: «Дик был превосходным
самоучкой (a consummate autodidact) <…> Очевидно, что
Дик не был обучен (trained) как философ или теолог, –
несмотря на то, что я презираю причастие “обученный”
(trained), так как оно заставляет слово “учёные” звучать,
как “домашние животные” 2. Дик был философомлюбителем (an amateur philosopher), или, если
воспользоваться выражением одного из редакторов
“Экзегезы” (“Exegesis”), Эрика Дэвиса, он был
великолепнейшей из вещей: гаражным философом (a
garage philosopher)» [1].
И далее Кричли допустил, что «то, в чём у Дика не
хватает академической и учёной строгости, он более чем
восполняет силой своего воображения и широким
богатством накопленных ассоциаций. Если бы он знал
больше, это могло бы его привести к созданию менее
1

1

Предлагаемая статья основана на двух моих докладах – «Филип
Киндред Дик и философия» [4] и «Критика тоталитарной пропаганды
в рассказе Филипа К. Дика “Вера отцов наших”» [5].
2 Здесь игра слов: «trained» можно перевести с английского и как
«обученный» и как «дрессированный».

интересных цепочек идей. В своих поздних заметках в
“Экзегезе” Дик пишет: “Я – беллетризирующий
философ (a fictionalizing philosopher), не писательроманист (a novelist)”. Он интересно продолжает:
“Ядром моих сочинений является не искусство, а
истина”. Похоже, мы имеем дело с очевидным
парадоксом, в котором забота об истине, классической
цели философа, не находится в оппозиции к фантастике,
а сама является работой фантастики. Дик понимал свою
беллетристику как творческую попытку описать то, что
он рассматривал как подлинную реальность. Он
добавляет: “Я в основном аналитик (analytical), а не
творец (not creative); мои сочинения являются простым
творческим
методом
(way)
художественного
анализа” [1].
По сути, С. Кричли попытался показать, что
философию можно излагать не только в форме
серьёзных академических текстов, но и в форме
художественной литературы. В данном случае научная
фантастика, в жанре которой Филип К. Дик работал,
может вполне выступать как философская литература,
тем более, если допускать, что научно-фантастическое
произведение
является
некоторым
мысленным
экспериментом.
Если принять эту точку зрения, то творчество
Филипа К. Дика действительно следует рассматривать
как определённую философию, что, как ни странно,
успешно проделывается в современной англоязычной
философии. Так, в 2011 году в книжной серии
«Популярная культура и философия» (Popular Culture
and Philosophy) вышел сборник статей под редакцией
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Д.Э. Уиттковера: «Philip K. Dick and Philosophy: Do
Androids Have Kindred Spirits?» [6]. В подзаголовке
сборника – «Do Androids Have Kindred Spirits?» –
одновременно присутствовала отсылка (аллюзия) на
знаменитый роман Ф. К. Дика «Do Androids Dream of the
Electric Sheep?» ‘Снятся ли андроидам электроовцы?’
(1968), который был экранизирован в 1982 году
режиссёром Ридли Скоттом под название «Blade runner»
‘Бегущий по лезвию бритвы’, и игра слов: второе имя
Филипа Дика – Киндред (Kindred), что с английского
языка
можно
перевести
как
«родственник»,
«родственный»; в таком случае подзаголовок в целом
можно перевести как «Есть ли у андроидов родственные
души?» или же: «Есть ли у андроидов души Киндреда
(то есть Филипа Дика)?» в смысле «Наделял ли Филип
Киндред
Дик
андроидов
душой
в
своих
произведениях?».
Следует отметить, что указанный сборник – не
первая попытка профессиональных исследователей
рассмотреть творчество Филипа К. Дика через призму
его
философии,
философских
воззрений
или
философских тем, которые он поднимает в своих
художественных произведениях. Так, ещё при жизни Ф.
К. Дика (1928 – 1982) в марте 1975 года вышел
специальный номер специализированного журнала
«Science Fiction Studies» [7], в котором были
представлены статьи писателей-фантастов, таких,
например, как Станислав Лем и Брайан Олдис, и
философов, таких, например, как Фредерик Джеймсон.
Последний особенно неравнодушен к творчеству Ф. К.
Дика: в его сборнике статей по философии научной
фантастики представлены три статьи, посвящённые
творчеству Дика [8]: «Philip K. Dick, in Memoriam»,
«After Armageddon: Character Systems in Dr.
Bloodmoney» и «History and Salvation in Philip K. Dick».
По-настоящему исследованиями творчества Филипа
К. Дика, в том числе в философском ключе, занялись
только после смерти писателя в 1982 году. Я назову
несколько значимых работ по интересующему меня
вопросу: сборник эссе под редакцией Сэмюэла Дж.
Умланда «Philip K. Dick: Contemporary Critical
Interpretations» [9]; «Philip K. Dick: Canonical Writer of
the Digital Age» Лейлы Кучукалич [10]; «The Twisted
Worlds of Philip K. Dick: A Reading of Twenty
Ontologically Uncertain Novels» Умберто Росси [11];
«Philip K Dick: Exhilaration and Terror of the Postmodern»
Кристофера Пламера [12]; «The Postmodern Humanism of
Philip K. Dick» Джейсона П. Уэста [13]; «Understanding
Philip K. Dick» Эрика К. Линка [14]. Наконец, в 2015
году должен выйти сборник эссе под редакцией
Александра Данста и Штефана Шлензага «The World
According to Philip K. Dick» [15].
Следует отметить, что сам Филип К. Дик пытался
осмыслить собственную философию, например, в своём
ключевом, на мой взгляд, тексте 1978 года «How To
Build A Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later»,
который был опубликован в антологии «The Shifting
Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and
Philosophical Writings» [16]. На русский язык эта статья
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была переведена Д. Ковалевским в 2003 году под
названием «Как создать вселенную, которая не
рассыплется через пару дней».
Вот что Филип К. Дик говорит в этой работе о
волнующих его философских вопросах: «Не буду
претендовать на роль эксперта в какой-либо области, но
совершенно искренне скажу, что есть вопросы,
занимающие меня целиком, и все мои произведения
посвящены им. Два главных вопроса таковы: “Что есть
действительность?” и “Что представляет собой
подлинный человек?” В течение тридцати лет, что я
публикую свои рассказы и романы, я снова и снова
возвращаюсь к этим взаимосвязанным вопросам. Что
есть мы сами? Что есть окружающее нас, известное как
“не-я”,
“феноменальный”
или
“эмпирический”
мир?» [17].
Итак, два основных философских вопроса Филипа
Киндреда Дика:
1. Что есть действительность?
2. Что представляет собой подлинный человек?
Цель исследования. Рассмотреть, как Филип
Киндред Дик пытался ответить на свои философские
вопросы.
Изложение основного материала. На первый
вопрос Ф. К. Дик отвечает так: «Действительность – это
то, что не исчезает, когда в это перестаёшь верить» [17].
Другими словами: по Филипу К. Дику подлинной может
считаться только та действительность (в оригинале
«reality» ‘реальность’), которая существует, даже если
ты отказываешься в неё верить. В таком случае можно
допускать, что существуют такие действительности,
утрата веры в которые может привести к их
исчезновению. Такие действительности, скорее всего
корректнее называть «псевдодействительностями», или,
как называет их сам Дик, «псевдомиры»: «Сейчас мы
живём в обществе, где фиктивные реальности создаются
правительствами, средствами массовой информации,
крупными компаниями и религиозными группами – а
затем эти псевдомиры с помощью радиоэлектронной
аппаратуры обрушиваются на головы читателей,
зрителей и слушателей» [17]. Как можно видеть,
псевдомиры строятся на внушении. Это и есть сущность
веры во что-то, в данном случае в действительность.
Однако так как псевдомир является результатом
внушения, этот мир не может считаться подлинной
действительностью и в случае каких-то обстоятельств он
может просто перестать существовать, точнее – его
могут перестать считать действительным, реальным.
От ответа на вопрос «Что есть действительность?»
зависит ответ на вопрос «Что представляет собой
подлинный человек?»: «Воздействие псевдореальностей
приводит к появлению псевдолюдей, таких же
ненастоящих и поддельных, как и та информация, что
окружает их со всех сторон. Мои два вопроса на самом
деле едины, и вот то место, где они соприкасаются:
Поддельные реальности способны создавать фальшивых
людей. Или люди-подделки, формируя искусственные
реальности, сбывают их затем другим людям, и те
превращаются в поддельные копии. И вот что мы имеем
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в результате: фальшивые люди создают имитации
действительности, и затем продают их таким же людямкопиям» [17]. Для обозначения «псевдолюдей» Филип
К. Дик даже использует слово, придуманное Пьером
Клоссовски (1905 – 2001) и популяризированное Жаном
Бодрийяром (1929 – 2007), – «симулякр» («simulacrum»),
хотя, скорее всего сам Дик изобрёл его параллельно с
Клоссовски. Лучше всего это показать на конкретном
примере. В качестве такого примера я возьму рассказ Ф.
К. Дика «Вера наших отцов».
В 1967 году в антологии Харлана Эллисона
«Опасные видения» [18] вышел рассказ американского
писателя Филипа Киндреда Дика «Вера отцов наших»
(Faith of Our Fathers). Рассказ примечателен своей
критикой в отношении роли пропаганды в тоталитарных
обществах. В определённой мере здесь можно говорить
о социальной критике, реализованной в рассказе Филипа
Дика.
Действие рассказа «Вера отцов наших» происходит
в будущем, когда в мире победили китайские
коммунисты. Молодой партийный бюрократ Тунг Чьен
из Вьетнама покупает у уличного торговца, ветерана
войны, лёгкий наркотик в виде порошка. Дома перед
обязательным просмотром телевизионного выступления
лидера
коммунистической
партии,
именуемого
«Абсолютным Благодетелем Народа», он принимает
наркотик. И тут, как ему кажется, у него начинается
сильная галлюцинация. До принятия порошка: «на
экране
появился
чёткий
цветущий
лик
стодвадцатилетнего лидера Восточной компартии,
правителя многих народов» [19]. После принятия
порошка:
«Перед
Чьеном
материализовалась
механическая мёртвая конструкция, склёпанная из
печатных плит, линз, каких-то шлангов-щупалец,
коробок с раструбами. Из раструбов исходил
угрожающий монотонный звон» [19].
На следующий день на связь с Чьеном выходит
член подпольного движения Таня Ли и сообщает Чьену,
что вождь партии вообще не человек, а скорее всего –
инопланетянин, и что повсюду в питьевую воду
добавляются галлюциногены. Дополнительно к этому
образ вождя проходит видеокоррекцию. Так или иначе,
при просмотре выступления вождя Чьен сталкивается с
псевдодействительностью
(псевдореальностью,
псевдомиром), порождаемой пропагандой.
Как
было
сказано
ранее,
идея
псевдодействительности – это одна из основных идей в
творчестве Филипа Дика: «Сейчас мы живём в
обществе, где фиктивные реальности создаются
правительствами, средствами массовой информации,
крупными компаниями и религиозными группами – а
затем эти псевдомиры с помощью радиоэлектронной
аппаратуры обрушиваются на головы читателей,
зрителей и слушателей» [17].
Далее Таня Ли сообщает ему, что порошок,
купленный
Чьеном,
напротив,
даёт
антигаллюциногенный эффект, позволяя видеть вещи в
истинном свете. По Филипу Дику «действительность –
это то, что не исчезает, когда в это перестаёшь

верить» [17]. Антигаллюциноген разрушает эту веру и
должен представить действительность в истинном свете.
Значит, вождь действительно является механическим
монстром.
Однако здесь возникает трудность: по словам Тани
Ли разные люди после принятия антигаллюциногена
видят несколько вариантов истинного облика вождя:
дракон, неземное существо, смерч, механический
монстр (как видел Чьен). И как это понимать? Буквально
как метафору или аллегорию? Или же, как то, что
антигаллюциноген
предлагает
альтернативную
псевдодействительность,
а
не
подлинную
действительность? Если ответ на последний вопрос
положительный,
то
антигаллюциноген
следует
рассматривать как контрпропаганду.
Отчасти только что высказанное подтверждается в
дальнейших сюжетных перипетиях в рассказе. Чьена
приглашают на обед к Абсолютному Благодетелю
Народа. Он прибывает на обед, предварительно приняв
повышенную дозу антигаллюциногена. И что же видит
перед собой Чьен, когда оказывается перед вождём?
«Оно было ужасно. Источаемый им ужас охватил Чьена,
как волна испепеляющего жара. Продвигаясь к столу,
оно высасывало жизнь из людей, попадавшихся на пути,
пожирая и энергию с ненасытным аппетитом. Оно
ненавидело окружающих – он чувствовал его ненависть.
Оно на дух не переносило людей – всех и каждого – и он
неожиданно понял, что испытывает долю этого
отвращения вместе с ним. На мгновение все,
присутствующие на вилле показались ему мерзкими
слизняками, и это существо шествовало по скрученным
панцирям упавших раздавленных слизняков, глотало,
пожирало, насыщалось и всё это время надвигалось
именно на Чьена. Или это была лишь иллюзия? “Если
это галлюцинация, то самая жуткая в моей жизни, –
подумал Чьен. – Если это реальность, то чересчур
жестокая. Порождённое абсолютным злом существо,
убивающее и заглатывающее поверженные жертвы”. Он
смотрел на след существа – цепочку раздавленных,
искалеченных мужчин и женщин. Он видел, как они
пытались заново собрать свои изуродованные тела, чтото сказать» [19]. Лучшего описания сущности
тоталитаризма и его пропаганды, чем вот этот гротеск
Филипа Дика, и не придумаешь.
Как можно видеть, несмотря на то, что Чьену
открылась «правда» о сущности вождя, ему приходится
принимать антигаллюциноген, чтобы противостоять
пропаганде
партии.
То
есть
обращаться
к
контрпропаганде. Однако контрпропаганда не работает.
Весь ужас, который испытывает Чьен перед «истинным
обликом» вождя, вынуждает Чьена совершить попытку
самоубийства: он пытается выброситься из окна, но
вождь удерживает его за плечо щупальцем и проводит с
ним разъяснительную беседу. Ситуация завершается
потерей сознания Чьеном. Когда Чьен приходит в себя,
охрана говорит ему, что он устроил скандал, употребив
много алкоголя. По возвращении домой Чьен
обнаруживает след от щупальца вождя на плече в виде
кровоточащей раны. Чьен не может остановить
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кровотечение – и понимает, что ему осталось жить
недолго. Пропаганда оставляет такой сильный след в
душах людей, да так, что никакая контрпропаганда уже
поможет. В этом плане рана, полученная от щупальца
вождя, оказывается очень символичной: она призвана
продемонстрировать
неустранимость
воздействия
тоталитарной пропаганды и её эффекта в сознаниях
людей.
Другими
словами:
неустранимость
тоталитарного сознания. Так или иначе, тоталитарное
сознание после воздействия тоталитарной пропаганды
сохраняется в сознаниилюдей, хотя бы в остаточной
форме.3
Выводы. Подлинным человеком, по Филипу Киндреду
Дику, можно считать только такого человека, который
существует в подлинной действительности, то есть в
такой действительности, которая не зависит от веры в
неё. Именно это и есть ответ на философские вопросы
Филипа Киндреда Дика («Что есть действительность?» и
«Что представляет собой подлинный человек?») и
именно это составляет подлинное философское
содержание художественного творчества Филипа
Киндреда Дика.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ И КОРАН
Рассматривается религиозный аспект политического ислама. Раскрывается взаимосвязь коранического
текста и ислама как религиозно-политической идеологии. Целью исследования является выяснение роли
Корана и его интерпретаций в современной политизации и радикализации исламской религии. В достижении
цели применяются феноменологический, историко-аналитический, формально-логический и диалектический
методы. Основным выводом является то, что современный исламский фундаментализм является частью
ислама как мировой религии и ступенью его эволюции. Отсутствие препятствий для актуализации
экстремистских строк Корана, с одной стороны, и политические, конфронтационные мотивы, с другой,
рождают исламский радикализм. Возможность же мирного ислама отчасти продиктована наличием
секулярной методологии в исследовании Корана.
Ключевые слова: Аллах, аят, вера, ислам, Коран, политика, политический ислам, фундаментализм,
экстремизм.
Постановка проблемы. О политическом исламе
написано много и подробно – это исламский
фундаментализм, он же радикальный исламизм.
Политический ислам – это идеология, ставящая своей
целью
кардинальное
изменение
существующего
миропорядка в глобальном смысле с переделом сфер
влияния и заменой субъектов влияния, опирающаяся на
ценности ислама, но простирающаяся далеко за пределы
конфессии в традиционном понимании.
Центральный момент всего исламского подхода к
политике – отсутствие понятия «государство» как в
первоисточниках – Коране и Сунне, так и в работах

немалого числа ученых. Как пишет выдающийся
Исламский философ нашего времени Гейдар Джемаль:
«…государство – это «тагут» (то есть – то, чему
поклоняются помимо Аллаха), аппарат угнетения,
разработанный
в
языческой
цивилизации
господствующими классами, который невозможно
адаптировать к Исламу. Аллах ничего не говорит в
Своем Коране о государстве. Единственный раз там
упоминается «даула», но не в значении государства, а в
смысле общественного богатства. Коран говорит только
об общине, а она и государство – непримиримые
враги» [1].
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На первоначальном этапе развития мусульманского
общества не употребляется даже сам термин
«государство». Встречаются лишь понятия «имамат»
(первоначальное значение – «руководство молитвой») и
«халифат» («преемство»), которые только впоследствии
стали использоваться для обозначения мусульманского
государства.
Принципы
организации
и
функционирования халифата были сформулированы
мусульманскими учеными-правоведами спустя сотни
лет
после
пророка
Мухаммеда
на
основе
расширительного толкования положений Корана и
Сунны относительно халифата сквозь призму сравнения
их с практикой осуществления верховной власти
пророком и праведными халифами.
Религиозные, политические проблемы времени
побуждали мусульманских философов изучать как
вопросы политики, так и проблемы светской
организации государства. Однако, влияние Корана во
все времена было сильно не зависимо от различных его
толкований.
В отечественной и зарубежной политологии
продолжается дискуссия о соотношении внутренних и
внешних причин соединения ислама и политики,
факторов, способствующих появлению и развитию
исламизма. У исследователей, которые наиболее
активно разрабатывают данную проблематику в целом, а
также отдельные ее аспекты (А. Игнатенко, Р. Ланда, А.
Малашенко, С. Мельков, В. Наумкин, Л. Сюкияйнен, А.
Умнов и др.) существуют разные точки зрения как на
сам феномен исламского фундаментализма, так и на
степень влияния внешнего фактора на радикализацию
ислама. Очередная волна радикализации и политизации
ислама в современном мире реализуется в форме
процессов, которые по-разному квалифицируют как
отечественные, так и зарубежные исследователи. Иногда
эти
процессы
рассматриваются
как
следствие
«цивилизационного противостояния», и происходящие в
мусульманском мире события трактуются, условно
говоря, с позиций «возрождения» ислама. В этом
подходе, в частности, прослеживается мысль о том, что
современный
исламский
фундаменталізм - это
закономерное
явление
в
рамках
«исламского
ренессанса», поскольку оно отражает стремление части
мусульман к возрождению «истинных» исламских
ценностей в условиях глобализации. В связи с этим,
вопрос о соответствии современного политического
ислама фундаментальным исламским ценностям
считается актуальным в политологии.
Некоторые исследователи чаще делают акцент на
социально-экономических интересах, которые стоят за
активизацией исламских движений. При этом
предполагается, что существующее несправедливое
положение в международных отношениях, отсутствие
устраивающих
население
развивающихся
стран
результатов
в
построении
демократического
(гражданского)
общества,
нерешенность
острых
социальных и экономических проблем, – все это
выступает в качестве факторов, способствующих
переходу фундаменталистов на позиции политического
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экстремизма. При таком подходе проблема так
называемого исламского терроризма предстает как
отражение крайних форм борьбы за равноправное
участие в мировой политике, реакция на засилье
западных стран в мировых делах, за национальный (или
конфессиональный) суверенитет, иногда за сохранение
права на социокультурную самобытность, но чаще всего
– как стремление к решению внутренних проблем на
путях установления «исламского порядка».
Отметим, так же, что среди мусульман имеется
довольно широкий спектр как интерпретаций Корана,
так и психических типов. Весьма влиятельная группа
поддерживает революционные и даже террористические
методы борьбы, направленные чаще всего на страны
Запада или Израиль. Другая группа мусульман
занимается
проповеднической деятельностью.
К
сожалению, часть из них делает акцент на
воинствующие
принципы
ислама.
Призывы
мусульманских священнослужителей к убийству евреев
и христиан заставляют серьёзно задуматься о мирных
основах ислама. Третья группа – рядовые верующие,
большинство из которых вполне умеренны, но среди них
встречаются и экстремистские элементы. Общим для
всех является чувство солидарности с общиной, которое
воспитывается с раннего возраста.
Открытой для современной политологии остаётся
проблема, когда, с одной стороны, ислам и государство
противоречат друг другу, с другой же – ислам, пытаясь
снять данное противоречие переберает на себя функцию
государства.
Цель исследования – вияснить, кокова роль Корана
как фундаментальной основы ислама в современной
политизации данной религии. Это с необходимостью
предполагает решение следующих задач: 1) выявить
принципиальную возможноть «политического ислама»
исхордя из текста Корана; 2) обнаружить связь между
исламом как идеологией и – исламом как мировой
религией. При этом под идеологией в целом мы
понимаем
определенную
систему
философских,
научных,
эстетических,
этических,
правовых,
политических, экономических, социологических знаний
и ценностей о вселенной, обществе, человеке, о месте и
роли индивида в мироздании, о смысле жизни личности
в мире. Идеология дает также представление об
устройстве того общества, к установлению которого
стремятся ее носители. Идеологические знания и
ценности
организуют,
регулируют,
направляют,
интегрируют деятельность людей в духовной,
государственной,
экономической,
социальной
и
семейно-бытовой структурах и сферах общества.
Одновременно идеологическая власть повелевает и
управляет практической деятельностью индивидов, а
также координирует и направляет функционирование
государственной, политической, экономической форм
власти общества.
В статье «Великая идеология Ислама» автор Шамиль
Баркуев пишет: «Ислам несёт в себе идеи, которые дают
каждому его права. Поэтому в Исламе нет
дипломатической неприкосновенности или неподсудных
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людей… В ту эпоху мир ещё не встречал проявления
подобной
справедливости
и
стабильности
в
политических, судейских и экономических системах,
которые отражались бы благом не для какой-то
определённой социальной прослойки, а для всего
общества. Законы Ислама были правильными и
способными
решать
проблемы,
как
никакие
другие…Например, исламское решение экономических
проблем основывалось на распределении товаров и
услуг среди людей, а не как необходимость увеличивать
их производство. Поэтому каждому, кто был способен
удовлетворить свои основные потребности, хватало
этого для жизни, а того, кто не был в состоянии сделать
это, государство брало на своё полное обеспечение…
Что касается правления, то законодательство в Исламе
принадлежало Аллаху, ведь он превыше людей в
установлении законов. Закон принимался на основании
доказательств, взятых муджтахидами из шариатских
источников (Коран и Сунна) и потом его претворял как
закон для мусульман правитель верующих. Это
принципиальное отличие Ислама от других идеологий в
вопросе претворения законов для общества в жизнь.
Поскольку в неисламских государствах законы для себя
сочиняют сами люди, делегируя для этого в парламент
депутатов…Ислам является системой, которая на
протяжении истории никогда не ущемляла народы
внутри исламского государства, она роднила их и
помогала стать единой уммой, отличной от остального
мира. Это и есть та совершенная система Ислама, ради
которой должны работать мусульмане, чтобы показать
её всему миру, ведь только Ислам является спасителем
всех людей на земле» [2].
Из вышесказанного можно заключить, что ислам:
1) не просто религия, а – идеология, призванная к
урегулированию
всех
сторон
общественных
противоречий; 2) источником этой идеологии является
Коран и Сунна, а законодательство принадлежит
Аллаху;
3) исламская
идеология
резко
противопоставлена
всем
другим
идеологиям;
4) исламская идеология совершенна и она стоит того,
чтобы весь мир её принял.
Сложность ислама состоит в том, что его невозможно
дифференцировать как только религию или как только
идеологию. Ислам органично сочетает в себе признаки и
того и другого изначально. Поэтому, когда речь заходит
об
исламском
фундаментализме,
возникают
недопонимания. Сам же по себе фундаментализм, если
исходить из этимологии, явление нормальное для любой
религии. Однако, в случае с исламом, данное понятие
приобретает политический оттенок и определяется как
реакция на протекающие в современном обществе
процессы глобализации и секуляризации. В качестве
одной из основных своих задач религиозный
фундаментализм
рассматривает
возвращение
религиозным структурам господствующих позиций в
обществе.
Основными
его
идеологическими
положениями являются
необходимость строгого
следования
предписаниям,
установленным
в
религиозных священных книгах, недопустимость

критики, либо либерального толкования указанных
текстов.
Если христианский фундаментализм предполагает,
прежде всего, возврат к консервативным богословским
нормам, то исламский – предполагает восстановление
всего регламента повседневного быта человека. Джон
Эспозито в своей книге «Исламская угроза: миф или
реальность?» отмечает: «… Вдохнуть жизнь в
мусульманские правящие учреждения и в общество
можно лишь одним способом: вновь утвердить
исламский закон, сделать его основой государства и
общества, которые должны руководствоваться исламом
и опираться на социальную справедливость…
Современное национальное государство потерпело
катастрофу… Слабость и подчинённое положение
мусульманских государств - это следствие безбожия
мусульман, которые уклонились от пути, начертанного
Богом, и предпочли ему светские, материалистические
идеологии и ценности Запада или Востока
–
капитализм или марксизм» [3].
Таким образом, путь, начертанный Богом, изложен в
Коране. Депутат парламента Нидерландов и автор
нашумевшего фильма «Фитна» Герт Вильдерс однажды
заметил: «… не особенно много пространства для
интерпретации в Коране и шариате. Мусульмане
полагают, что это слово Аллаха, и что его не надо
толковать и интерпретировать. В этом отличие от
Старого и Нового Заветов» [4]. Вильдерс обобщает,
однако, мирные интерпретации коранических текстов и
их контекстуализация, как это мы видим, например, у
Полосина Али Вячеслава и Али-Заде Айдына в статье
«Призывает ли Коран убивать неверных?» несут
отпечаток
западной
методологии:
«Правильное
толкование Корана можно дать, только зная и контекст,
и обстоятельства ниспослания суры. А они таковы:
арабы делились на многобожников и мусульман,
многобожники развязали против мусульман войну на
уничтожение, но Аллах не дал их планам реализоваться.
Мусульмане предложили им мирный договор, и он был
подписан и строго соблюдался. В 631 году н. э. арабымногобожники нарушили, причем не в первый раз,
заключенный с ними мирный договор, совершив
несколько актов агрессии против мусульман и готовясь
к тотальной войне. Тогда Пророк Мухаммад, мир ему и
благословение Всевышнего, через своего ближайшего
сподвижника, хазрата Али, объявил агрессорам, что он
вынужден
денонсировать
фактически
уже
не
действующий мирный договор и дал агрессорам срок
четыре месяца для возвращения к мирному договору…
Аяты также носят ситуативный характер – они были
ниспосланы после битвы при Бадре, при которой
произошло первое столкновение мусульман
с
язычниками, и отражают события того времени. Аят
дает руководство к действию войск мусульманского
государства в условиях войны. К мирному же времени
эти аяты не относятся» [5]. Проблема, на наш взгляд,
возникает, когда мусульманин, воспринимая священный
текст как незыблемое мерило жизни, сталкивается с
«ситуативными», «одноразовыми» аятами. Возникает
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вопрос: почему Аллах не даёт и сегодня через пророков
такие же «ситуативные» советы? Ответ, который для
себя обнаруживают экстремисты таков: Коран –
полностью актуален и эта актуальность исключает
контекстуальное истолкование воинственных аятов.
Против методологии контекстуального истолкования и
выступают
салафиты,
ваххабиты,
деобандийцы,
фара'идиты и т.д., считая её чуждой самой исламской
религии. Салафиты, например, квалифицируют как
«бид'а» все позднейшие нововведения, начиная с
методов символико-аллегорического толкования Корана
и кончая всевозможными новшествами, привнесенными
в мусульманский мир его контактами с Западом [6].
Востоковед и специалист по странам ислама,
профессор МГУ Александр Игнатенко считает, что
ненависть таких экстремистов как ваххабиты,
направлена
на
несколько
групп
людей:
1. «Многобожники» и «неверные» – главные враги
ислама. «Неверные» это иудеи и христиане. Они же и
«многобожники». Иудеи и христиане «многобожники»
потому, что они «избрали могилы своих пророков и
святых для совершения молитв». Люди, строящие
церкви над могилами, «относятся к числу худших
созданий перед Аллахом»; 2. Малейшее отступление от
«единобожия» считается тягчайшим преступлением.
Совершившие его считаются «неверными». Это
мусульмане, которые поклоняются Аллаху у могилы
праведника, поклоняющиеся идолам, связанные с
колдовством, астрологи, поклоняющиеся памятникам и
амулетам, вводящие какие-либо новшества в сферу
религии
и
множество
других
людей.
«Вероотступничество» в исламе наказывается смертью и
изъятием имущества. Особый разряд «неверных» –
«лицемеры». Т.е. те, которые скрывают своё неверие. Их
ожидает смерть или заключение. Обвинение в
«неверности» может быть чисто субъективным,
основанным
на
мнении
муллы
или
улема;
3. «Неверными» объявляются также последователи всех
без исключения идеологических учений: атеисты,
коммунисты,
светские
люди,
воспринимающие
демократические, капиталистические, масонские и т.д.
учения. Согласно ваххабитству «неверие это правление
и суждение не на основе ниспосланного Аллахом,
притязание на право, издавать законы, разрешать и
запрещать». К неверным относятся все, кто включается в
систему перераспределения общественных ресурсов
(неортодоксальные
чиновники,
военные,
администраторы и т.п.) [7]. У ваххабитов главная цель
джихада – вооружённая борьба. Однако, ваххабиты
понимают, что джихад не всегда целесообразен.
Поэтому в некоторых случаях допускается мир. В
ранних аятах Корана говорится о мире. Ведение же
джихада зависит от того, насколько это возможно. Аяты,
где говорится о мире, о прощении, используются пока
мусульмане ещё слабы. Когда мусульмане сильны,
используются аяты, предписывающие в обязательном
порядке воевать и участвовать в военных действиях.
(Зину. «Исламская акида») [там же].
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Какие же аяты призывают к войне? 2:191 Убивайте
[неверующих], где бы вы их ни встретили, изгоняйте их
из тех мест, откуда они вас изгнали, ибо для них неверие
хуже, чем смерть от вашей руки. И не сражайтесь с ними
у Запретной мечети, пока они не станут сражаться в ней
с вами. Если же они станут сражаться [у Запретной
мечети], то убивайте их. Таково воздаяние неверным!
4:74 Пусть сражаются во имя Аллаха те, которые
покупают будущую жизнь [ценой] жизни в этом мире.
Тому, кто будет сражаться во имя Аллаха и будет убит
или победит, Мы даруем великое вознаграждение; 4:84
Сражайся во имя Аллаха. Ты ответственен не только за
себя, поэтому побуждай к этому других верующих. Быть
может, Аллах отвратит от вас ярость неверующих. Ведь
Аллах сильнее всех в ярости; 8:39 Сражайтесь с
неверными, пока они не перестанут совращать
[верующих с пути Аллаха] и пока они не будут
поклоняться только Аллаху. Если же они будут
[совращать с пути верующих], то ведь Аллах видит то,
что они вершат; 8:60 Приготовьте [верующие] против
неверующих сколько можете военной силы и
взнузданных коней – таким образом вы будете держать в
страхе врагов Аллаха и ваших врагов, а сверх того и
иных [врагов], о которых вы и не догадываетесь, но
Аллаху ведомо о них. И сколько бы вы ни потратили на
пути Аллаха, вам будет уплачено сполна и к вам не
будет проявлена несправедливость; 9:5 Когда же
завершатся
запретные
месяцы,
то
убивайте
многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их
в плен, осаждайте в крепостях и используйте против них
всякую засаду. Если же они раскаются, будут совершать
салат, раздавать закат, то пусть идут своей дорогой, ибо
Аллах – прощающий, милосердный; 9:29 Сражайтесь с
теми из людей Писания, кто не верует ни в Аллаха, ни в
Судный день, кто не считает запретным то, что
запретили Аллах и Его Посланник, кто не следует
истинной религии, пока они не станут униженно платить
джизйу собственноручно; Когда вы встречаетесь с
неверными [в бою], то рубите им голову. Когда же вы
разобьете их совсем, то крепите оковы [пленных]. А
потом или милуйте, или же берите выкуп [и так
продолжайте], пока война не завершится. Так оно и есть.
А если бы Аллах пожелал, то Он покарал бы их Сам, но
Он хочет испытать одних из вас посредством других.
[Аллах] никогда не даст сгинуть понапрасну деяниям
тех, кто был убит [в сражении] во имя Его.
Таким образом, идеология политического ислама в
целом и ваххабизма в частности, основана на
кораническом тексте, который имеет однозначную
интерпретацию. Существуют ли веские основания для
того, чтобы правоверному мусульманину не следовать
экстремистским аятам? Может ли Ислам, как мировая
религия, существовать в рамках только религии, если
мусульманину предписано брать на себя функции
государства (казнить и миловать)? Именно в Коране мы
находим сращение религии и государства, стирание
границ между религией и идеологией.
Одни из самых разыскиваемых экстремистами
критиков ислама – Захария Бутрос и доктор Ваффа
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Султан утверждают, что мусульманин, который не
применяет насилия в целях распространения своей
идеологии – плохой мусульманин, т.к. не следует
предписаниям Корана [8]. И наоборот – мусульманин с
мечём в руках – это правоверный, который честно
исполняет долг верующего [там же].
Политический ислам значительно эволюционировал
за несколько сот лет – от просто консолидации, решения
локальных актуальных задач и достижения конкретных
политических
целей
он
дошёл
до
общего,
фундаментального и категоричного вывода. Внутренняя
логика экстремиста-мусульманина прослеживается в
словах Мухаммада Абдель Салам Фараджи (Хамас):
«установление правления Аллаха на этой земле –
обязанность мусульман. Повеления Аллаха обязательны
для мусульман. Поэтому установление исламского
государства – обязанность мусульман, и если
государство может быть создано только в бою, тогда бой
– наша обязанность» [9].
Выводы. Таким образом, политический ислам
черпает вдохновение в Коране, в котором умело
сочетаны социальные, религиозные и политические
цели.
Современный
исламский
фундаментализм
является частью ислама как мировой религии и
ступенью его эволюции. «Ни одна мировая религия не
эволюционировала в политическую и идеологическую
войну. Мы ещё ни разу не видели ни одного еврея,
который бы взорвал себя в немецком ресторане, ни разу
не видели, чтобы хотя бы один еврей когда-нибудь
уничтожил церковь. Ни разу не видели ни одного еврея,
выражающего протест посредством убийства людей.
Мусульмане превратили три статуи Будды в руины. Мы
ещё ни разу не видели ни одного буддиста
поджигающего мечеть, убивающего мусульман, или
поджигающего
посольство.
Только
мусульмане
защищают свою веру через поджоги церквей, посольств
и убийство людей. Этот путь не принесёт плодов.
Мусульмане должны спросить себя, что они могут дать
человечеству, перед тем как потребуют от него
уважения» [10].
Всё больше исследователей не делают различия
между исламом как мировой религией и политическим
исламом. Ни одна религия мира не становилась как
средство политической или военной борьбы. Ислам же
изначально имел характер воинстувющей идеологии,
отпечаток чего мы находим в Коране и сегодня в виде
известных сур. Отсутствие препятствий для их
актуализации с одной стороны и политические,
конфронтационные мотивы с другой, рождают
исламский экстремизм. Другими словами, если религия
имеет повод для идеологизации своего учения, то он
обязательно должен находиться в священном тексте.
Необходимость идти в ногу со временем неминуемо
ставит на повестку дня задачу гармонизации тезиса
духовного
с
антитезисом
научно-технического
прогресса. Это – универсальная, экзистенциальная
проблема – и для Запада и для Востока. Но если Запад её
разрешал за счёт секуляризации общества и ослабления,
деактуализации духовного (имеется в виду христианство

и иудаизм), то на Востоке это разрешалось по-другому –
без секуляризации и деактуализации ислама. Если Запад
решал эту проблему ценой потери идентификации,
заменив естественные культурно-исторические ценности
на т.н. общечеловеческие, изобретя либерализм и
гуманизм, возведя их в идолы вместо традиционных (и
получив заодно в качестве реакции чудовищную
дегуманизацию в виде фашизма, нацизма и
большевизма, унесших под 100 млн. жизней и
принесших 2 мировые войны), то Восток эту проблему
решал по-другому: он стремился идти в ногу со
временем может и не так быстро и близко, но без потери
своей идентичности и его главного, решающего
компонента – ислама, сохранив его и как культурноисторическую общность и как идеологическую
консолидацию, как основу основ всей мусульманской
цивилизации. Если Запад в извечном конфликте науки и
религии безоговорочно сделал выбор в пользу науки,
возложив на плечи религии бремя разрешения этого
конфликта и поиска компромиссов (чем религия, в
частности и занята на Западе), то Восток вообще
умудрился обойти этот конфликт, что оказалось и
прагматичнее, и эффективнее, и, главное, дальновиднее.
Вплоть до ХХ века задача стыковки светского и
духовного для мусульман была сугубо их внутренним
делом, практически не заметным за пределами
исламского мира. Но затем эта задача стала обозреваться
извне: сугубо внутренняя стыковка совместилась с
вызовом западному либерализму в мусульманской
интерпретации, отождествляющей Запад с одной из
сторон в этой стыковке, (по сути внутреннем для
мусульман деле) и таким образом это и выплеснулось
наружу, а сам процесс стыковки стал не только видимым
извне, но и реально ощущаемым Западом. И
ощущаемым, порой, весьма чувствительно и даже
иногда больно, что и имеет место сегодня [9].
В то же время, толкователи Корана, как источника
регламентации жизни мусульманина, имеют дело с
методологическими наработками Запада, что, в свою
очередь, может приниматься или не приниматься
мусульманским сообществом. Секулярная западная
методология рождает мирный ислам, который
относительно легко мирится со светской идеологией. Но
подобное положение вещей, на наш взгляд, вряд ли
полностью исключает интерпретацию ислама как
воинствующей идеологии.
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POLITICAL ISLAM AND QURAN
The religious aspect of political Islam has been considered. Quran text and Islam relationship as religious and political ideology has been
revealed. The aim of this study is to elucidate the role of Quran and its interpretation in contemporary politicization and radicalization of Islam
religion. Phenomenological, historico-analytical, formal and logical, and dialectical methods have been applied in achieving the goal. The main
conclusion is that fact that modern Islam fundamentalism is the part of Islam as the world religion and the stage of its evolution. No obstacles
for updating Quran extremist lines, on the one hand, and political, confrontational motives, on the other hand, give rise to Islam radicalism. The
possibility of peaceful Islam was dictated partly by the presence of secular methodology in Quran study.
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МАГІЯ ТА РЕЛІГІЯ ЯК КОНТИНУУМИ
«МАТЕРІАЛЬНОГО» ТА «СПІРИТУАЛЬНОГО»
У статті аналізується проблема межі між магією та релігією. Трактовка будь-яких вірувань як
«ідеалізму» призвела до фактичного ототожнення магії та релігії, що породило суб’єктивізм та хиткість
оцінок. На погляд автора, магія була практичним самоствердженням первісної людини в негостинному світі
природи, зв’язуванням богів та демонів волею теурга; у перспективі з цього народиться позитивна наука.
Релігії ж, особливо авраамічні, виступають вже в ролі протофілософії, вводячи духовний досвід людини в поле
інтелектуально-книжного пошуку.
Ключові слова: магія, релігія, матеріальне, спіритуальне, антропоцентризм, богоборство, богошанування.
Постановка проблеми. У радянські часи прагнення
зарахувати будь-які вірування в потойбічні сили до
рубрики
«ідеалізму»
призвело
до
фактичної
ідентифікації магії та релігії; якщо ж вони й
диференціювалися як начебто дві стадії «псевдознання»,
то у розвиненій релігії всіляко мусувалися «магічні
елементи». Власне, радянська наука слідувала тут
поширеній серед вільнодумців ХІХ століття моделі
«політеїзм – монотеїзм – атеїзм»; західна ж думка
прозорості цій ситуації також не додала, висунувши
силу різноманітних концепцій, які в підсумку зводилися
до того, що цих етапів «псевдознання» ще більше,
причому диференціація явно йшла всупереч заповіту
В. Оккама не примножувати сутностей без необхідності.
Подаємо побіжний перелік: релігії «арійських»,
«семітичних» та «туранських» народів (М. Мюллер [1,
с. 66-69]); фетишизм, політеїзм, монотеїзм (О. Конт [2,
с. 56-59]); анімалізм, монізм, соляризм (Л. Фробеніус
[3, с. 14]); релігії нижчих рас та вищі форми релігії,
релігії, в яких бог – частина природи (атеїзм, фетишизм,
тотемізм, шаманізм, ідолопоклонство) та бог – творець
природи (Дж. Леббок [4, с. 142, 144]) та числ. ін. Втома
від цього процесу читається у концепції В. Волліса [5],
який повернувся до простої дихотомії: «релігії двох
факторів» (опозиція людини й природи) та «релігії
одного фактора» (об’єднання людини й природи). Але
неупередженим оком видно, що, по-перше, всі ці
дослідники виходили з мовчазної згоди, що окрім
матеріальних природи й людини в світі нічого не існує,
а, по-друге, що боги й напівбоги є продуктом людської
фантазії.
Не заперечуючи проти такого способу мислення, ми
усе ж таки зауважимо, що в такому випадку лишається
дійсно тільки «розтікатися мислію по дереву»
безкінечних форм буття фізичної та соціальної матерії,
цілком втрачаючи з поля зору ту просту обставину, що в
основі диференціації релігії та магії лежить дуже чітка й
переконлива дихотомія: політеїстичний («язичницький»)

світ, як і позитивна наука, зв’язаний кордонами
матеріального буття й прагне утвердити в цих межах
боротьбу й перемогу людини, яка мислить себе
героїчним теургом-богоборцем. Тут джерело інформації
–
спостереження
над
життям
природи,
що
узагальнюються у фольклорно-міфологічній, поетичній
формі. А сфера релігії, яку репрезентує вже не
ворожбит-теург, а священик-книжник, будується не на
богоборстві, а на богопізнанні, й репрезентують цей тип
вірувань
ревеляціоністські
(єдинобожні)
релігії,
породжені не страхом перед силами природи, а
інтелектуальним імпульсом пізнати, зрозуміти задум
Істоти, яка є Першопричиною усіх речей. Тому значна
кількість дослідників продовжує триматися класичної
диференціації магії та релігії, що так впевнено й
переконливо окреслено у Б. Малиновського. Але
суперечки про кордони розмежування магії та релігії
точаться й дотепер. Незважаючи на спалах цікавості до
феномену магії в останні роки, про що свідчить поява
кількох дисертацій [6-8] та монографій [9-10], в яких
магія (узята, втім, іманентно) розглядається у різних
аспектах, проблема багато в чому залишається
відкритою. Активно дискутують з приводу проблеми
відрізнення магії від релігії не лише філософи, а й
теологи, релігіє знавці, культурологи та психологи. Це
примушує нас ще раз ретельно проаналізувати
відповідні концепції, які висуваються в сучасній
філософській думці, виявити протиріччя, які досі
залишилися невиявленими, генералізувати основні
тенденції узагальнення проблеми й запропонувати
певний підсумок ситуації.
Мета роботи полягає в тому, щоб співвіднести
поняття «магія» та «релігія» з такими базовими
концептами, як матеріальне та спіритуальне, узявши за
основний посил те, що фактично магічна свідомість
зосереджена на сфері природи й утилітарному, а
релігійна тяжіє до сфери інтелігібельного, до осягнення
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позаприродного джерела буття, духовних контактів з
Нуміозним та теологічних узагальнень.
Виклад
основного
матеріалу.
Мусимо
констатувати, що тут усе ще панують полярні,
взаємовиключні, а часом – і відверто суб’єктивні точки
зору. Параметри витлумачення проблеми коливаються –
від «об’єктивного» визначення магії як «найдавнішого
позанаукового
знання
світу»
та
«езотеричної
компоненти всіх основних релігій світу» [8, с. 10, 7] до
проведення межі між ними «за спрямованістю «вектора
волі»
людини
по
відношенню
до
світу
трансцендентного», тобто «маг» намагається зробити
перший крок самостійно, він ініціює контакт з
трансцендентним, а релігійна людина частіше за все
пасивно очікує на подібний контакт [7, с. 11]; магія
розглядається то як одна з історичних форм релігії поруч
із фетишизмом, тотемізмом, анімізмом тощо [6, с. 15], то
визнається та обставина, що «соціально-гносеологічна
межа між магією та релігією є суб’єктивною» [7, с. 8].
Навіть сучасні філософські словники, написані за участі
серйозних дослідників, не можуть провести більш-менш
чітку межу між поняттями «магія» та «релігія». У
«Новій філософській енциклопедії» ми читаємо, що
магія – це «дії, покликані надприродним шляхом
вплинути на духів, людей, явища природи», і вона може
доповнювати різні людські практики – господарську,
лікувальну, молитовно-релігійну тощо [11, Т. 2, с. 472].
Щодо релігії, то її зазвичай визначають як сукупність
моральних норм, віру у надприродний світ, сукупність
магічних практик, а також різні об’єднання віруючих і
церковні організації, а, втім, дати їй «адекватне
формально-логічне визначення взагалі неможливо», і
кожний крупний мислитель (як релігійний, так і
світський) пропонує тут власні варіанти [11, Т. 3, с. 437].
Водночас стає помітно менше прихильників точки
зору, згідно з якою магія та релігія – одне й те само.
Традиція проводити межу між магією та релігією не
нова. Численні серйозні дослідники вказували на
принципові відмінності між ними, хоча зазвичай кожний
з них пропонував свої критерії їхнього розрізнення. Так,
Дж. Фрезер достатньо категорично стверджував, що
релігія «фундаментально протилежна магії», і,
звертаючись до їхніх основ, пояснював: підґрунтям магії
є тверда віра у вічність та непохитність законів природи,
завдяки чому певна послідовність дій мага забезпечує
очікуваний результат; релігія ж ґрунтується на прагненні
здобути прихильність надприродних істот, що
передбачає певну невизначеність поведінки богів,
можливість вплинути на них й, відповідно,
«еластичність» природних подій; отже, магія – це
маніпуляція, а релігія – умилостивлення [12, с. 53–56].
Знаменитий французький вчений М. Мосс зазначав:
магія та релігія мають різні суб’єкти дій – їх ніколи не
практикує одна й та сама людина, їхнє ставлення до чар
– різне: це «полюс посвячення та полюс осквернення
чарами»; магічні практики – потаємні, приховані від
людей (навіть якщо відбуваються на людях, то
позбавлені повної відкритості – характерне бормотіння,
приховані жести тощо), нерегулярні, аномальні, не
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включаються у складні організовані системи – культи;
релігійні дії – навпаки, відкриті, публічні, регулярні, є
частиною культу [13, с. 117–118]. Б. Маліновський
визначав магію як систему дій, спрямовану на
досягнення практичних цілей, релігію ж – як систему
дій, виконання яких само по собі вже ціль; окрім того,
магія – це справа небагатьох спеціалістів (чаклунів),
релігія ж з раннього періоду свого існування була
справою загальною [14, с. 97–98]. Сучасний німецький
дослідник Г. Мюллер-Бек бачить ґенезу магії і релігії
так: «<у кам’яному віці> народжувалась особлива
філософія життя, яку, гадаю, можна назвати релігією.
Поруч з нею існувала і магія, не що інше, як «прикладна
релігія» [Цит. за: 15, с. 13]. До переліку вчених, що
дотримувалися думки про існування відмінностей між
магією та релігією можна додати імена Е. Дюркгейма, К.
Бета, В. Шмідта, Ф. Джевонса, К. Тоя, Дж. Лендтмана та
багатьох інших. Отже, можна сказати, що сьогодні
дедалі більше поширюється чітко сформульована О.
Менем формула про те, що «маг дуже часто протистоїть
священику», оскільки «внутрішня спрямованість магізму
та релігії – протилежна», і для мага «радість містичного
богоспілкування – пустий звук» [16, с. 77]. Сучасні
філософські словники також підкреслюють «незрілість»
магії як «прототипу» релігії, і остання тут трактується як
«світогляд, світорозуміння, світовідчуття, а також
сполучена з ними поведінка людей, що визначається
вірою в існування надприродної сфери, яка у зрілих
формах виокремлюється в якості Бога, божества» [17,
с. 548]. Втім, у деяких з них магія називається
невід’ємним елементом будь-якої релігії – положення,
яке потребує якщо не заперечення, то, принаймні,
суттєвого уточнення [18, с. 304]. При цьому багато хто з
пострадянських
дослідників
звично
намагається
виходити у визначенні дефініцій з соціологізованих
критеріїв, в той час, коли західні вчені шукають коріння
ситуації в психологічному просторі особистості –
«виходячи з глибин психологічного простору» [19,
с. 51].
Наведених цитат досить, щоб відчути нетвердість,
хиткість цих термінів у сучасному науковому вжитку.
До того ж існує обставина, на яку не було прийнято
звертати особливу увагу. Як нам видається, відоме
визначення магії як віри в існування «надприродних
сил», хибне, тому що віра в «надприродне» (нематеріальне) спостерігається в сфері розвинених релігій
(в першу чергу ревеляціоністських), які магію зазвичай
взагалі відкидають і заперечують. Магічна ж свідомість,
навпаки, бачить світ як суцільно матеріальний
(природний) континуум, і віра в можливість людини
впливати на нього (в тому числі на богів і демонів),
базується саме на розумінні і богів з демонами, і людини
як чогось суто матеріального (нехай навіть йдеться про
т. зв. «тонку матерію» на зразок думки), тобто – як
«частини природи».
Тому, на наш погляд, логічніше було би виходити з
того постулату, що магія та релігія певною мірою
антагоністичні, і лише подив може викликати пасаж В.
Павлової, що магія «і сьогодні не відділяється у
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свідомості віруючого від смирення перед Богом» [8,
с. 16]. Їхня мета і погляд на людину – різні: якщо магія
підносить людину як «володаря природи», який
одчайдушно-зухвало «диктує» богам і демонам,
користуючись теургічними техніками, то релігія ставить
на меті осягнення законів Всесвіту та Богопізнання,
встановлює етичні норми тощо. У цьому також
проглядає цікавість до енергії зла і відмова від
установки на творення добра. Що ж до філософського
аспекту проблеми, то, за відомим висловом К. Ясперса,
тяжіння до демонів є проявом філософського невір’я.
Як загальновідомо, магія, що народилося з
елементарного вивчення якостей речовин, рослин, вдачі
тієї чи іншої тварини, стала джерелом науковопрактичного осягнення світу, і це зближує її з наукою.
Так, навіть архаїчний міф виступає як спосіб
інтерпретації світу та спосіб магічного впливу [20, с. 17].
Не можна не згадати тут думку А. Брудного, який
підкреслює ще один цікавий аспект, що ріднить магію та
науку: «Паралель «маг» – «вчений» пов’язана з
уявленням про науку не як про спосіб знаходження
істини, а як про спосіб оволодіння новими силами» [21,
с. 65]. Саме магія лягла в основу експериментів по
зміненню даних природою параметрів (перетворення
сирого на варене, живого на мертве, майбутніх
концепцій алхіміків тощо). Отож, шлях від міфу до
логосу був водночас шляхом вилучення людини з
єдиного екологічного цілого, з цілісного й гармонійного
космосу,
і
протиставлення
йому
ізольованої,
індивідуальної
й
активно-креативної
людської
свідомості, яка почувалася у цьому стані відщеплення
від цілого дисгармонійно та дискомфортно.
Сутність же магії, якщо абстрагуватися від її
численних аспектів і функцій, являє собою не лише віру
в існування таємничих сил, що діють в природі, а й
повну впевненість у можливостях людського впливу на
ці сили. І тут, поруч з магічним інструментарієм і невербальним обрядом, виступає на перший план те, що
відділяє людину від тварин, – слово, у вигляді магічного
замовляння або заклинання. Мова, слово є могутнім
фактором екзистенціального самовизначення людини в
світі, бо саме розвинена мова виділяє людську істоту з
царства природи. Як зазначав Б. Маліновський, вже у
первісних чарівництвах слово відіграє надзвичайно
серйозну роль, бо розглядається як «засіб для
викликання певних подій, досягнення цілей, підтримки
або управління ходом речей», і «чаклунське заклинання
– найважливіший елемент магічного ритуалу», а «для
тубільців знання магії означає знання чаклунського
заклинання» [14, с. 87].
Висновки. Отож, магія від початку стала
самоутвердженням первісної людини в оточуючому
негостинному й часто ворожому світі природи,
зв’язуванням волі богів та демонів жертвами та
заклинаннями. Водночас саме первісна магія стала
джерелом сучасної позитивної науки, спрямованої на
вивчення матеріального світу: наприклад, з магічного
ужиття різних зіль викристалізувалося цілком позитивне
травознавство. Можна сказати, що антропоцентрична

свідомість зароджується вже тоді і саме в цьому
контексті; позиції такої свідомості похитнулися лише в
системах великих цивілізованих релігій Стародавнього
світу й Середньовіччя, а проте воскресли з новою силою
в епоху Ренесансу та постренесансні часи.
Релігія ж виступає фактично в ролі протофілософії,
вводячи
релігійний
досвід
людини
в
поле
інтелектуально-книжного пошуку й прагне до чіткої
етичної системи, відхиляючи характерну моральну
релятивність язичницьких систем, які базуються на ідеї
«герцю з богами».
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MAGIC AND RELIGION AS A CONTINUUMS
OF THE MATERIAL AND THE SPIRITUALISTIC
The article analyses the problem of boundaries between magic and religion. The interpretation of any beliefs as an «idealism» in practice led to
the identification of magic and religion that gave rise to subjectivity and fragility estimates. In the author's view, magic was a practical selfaffirmation of prehistoric man in inhospitable world of nature, gods and demons were binding by Theurgy; afterwards this was developed into a
positive science. But religions, especially Abrahamic religions, appears as protophilosophy which introduces a human spiritual experience in the
field of intellectual and literary search.
Key words: Magic, Religion, the Material, the Spirytualistic, anthropocentrism, rebellion, worship of God.
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СОДЕРЖАНИЕ «СМЫСЛОВОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ
МАТЕРИНСТВА» КАК ЛИЧНОСТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
РОДИВШИХ ЖЕНЩИН
В статье рассматривается смысловое переживание материнства как трансформация личности
женщин, родивших здоровых детей и детей с патологиями. Дается авторское определение смыслового
переживания материнства, проводится сравнительный анализ самоотношения, ценностных ориентаций,
смысло-жизненных ориентаций и копинг-стратегий женщин, испытывающих трансформацию, связанную
со сменой социального и физиологического статуса. Объектом исследования выступают 62 женщины,
родившие здоровых детей и детей с патологиями, в возрасте от 21 до 49 лет. Делаются выводы о
содержании смыслового переживания материнства как трансформации личности женщин, об отличии
составляющих смыслового переживания материнства в условиях рождения ребенка с патологией.
Ключевые слова: трансформация личности, смысловое переживание, материнство, здоровые дети,
дети с патологиями, самоотношение, ценностные ориентации, копинг-стратегии.
Постановка проблемы. Рождение ребенка
важнейший этап в жизни женщины. Меняется
самооценка и самоотношение, происходят изменения,
связанные с пониманием ролевых позиций в семье и
обществе, возникают новые, ранее не переживаемые
эмоции и чувства, меняется логика не только
повседневного поведения, но и жизненные цели,
трансформируются
смысложизненные
стратегии.
Молодые матери проходят сложный период личностного
роста, адаптируясь к новому социальному статусу – к
материнству,
к
формированию
родительского
отношения, готовности к родам и воспитанию ребенка,
готовности к перестройке всех жизненных и социальных
статусов. Возникает личностное новообразование
«Смысловое переживание материнства», связанное с
глубинными переменами личности женщины на
мотивационном и смысловом уровнях психики,
формирование новой самоидентичности и самооценки
[1-4].
Особый раздел проблемы трансформации смысловой
сферы женщин в период послеродовой адаптации связан
со здоровьем появившегося на свет младенца. Если
ребенок
рождается
здоровым,
то
личностные
трансформации матери, будут иметь одну специфику, а
если ребенок рождается с патологией, то смысловые
ориентации будут претерпевать совсем иные изменения.
С этих позиций представляет интерес изучение
самоотношения матерей, родивших детей с патологией и

без патологии. Это самоотношение носит, в основном,
рефлексивный характер, оно направлено на выявление
собственного отношения к себе, на выявление
собственных
копинг-стратегий
и
собственного
отношения к ребенку.
Под самоотношением в отечественной психологии
понимается отношение личности к своему «Я». Обычно
в
структуре
самоотношения
рассматриваются
самоуважение,
самопринятие,
самооценка,
самоуверенность, самоунижение, симпатия к себе,
любовь к себе, самообвинение, недовольство собой и
тому подобные составляющие [3]. Важным фактором,
влияющим на самоотношение женщины в период
послеродовой адаптации является преобладание копингстратегий.
Цель статьи. Мы проводили исследование
смыслового переживания материнства на базе
Ростовского-на-Дону федерального государственного
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский
институт акушерства и педиатрии» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
(ФГБУ
РНИИАП). В нем участвовали женщины, родившие
здоровых детей (30 человек), и женщины, родившие
детей с патологиями (30 человек) [4].
Нашей задачей было сформулировать и исследовать
новое
определение
«Смыслового
переживания
материнства»
относительно
женщин,
родивших
здоровых детей и детей с патологиями.
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Для проведения социологического опроса мы
разработали анкету, которая содержит 7 блоков
информации, а также использовали методики МИС и
ОСО В.В. Столина и Р.С. Пантелеева, методику Рокича
«Ценностные
ориентации»,
методику
СЖО
Д.А.Леонтьева. При помощи статистического анализа и
взаимосвязи ценностных, смысло-жизненных ориентаций, а также самоотношения у женщин, родивших
здоровых детей и детей с патологиями мы исследовали
содержание смыслового переживания материнства как
личностной трансформации женщин.
Результаты. Сравнительный анализ проводился при
помощи программы “Statistica 6.”
По U-критерию Мана-Уитни были выявлены явные
отличия смысло-жизненных ориентаций в группах
испытуемых женщин по показателям: «процесс» (при
p<0,05, t = 0,03); «результат» (при p<0,05, t = 0,02);
«локус контроля жизнь» (при p<0,05, t = 0,00);
«осмысленность жизни» (при p<0,05, t = 0,04). По
шкалам «цели в жизни» и «локус контроля» значимых
отличий между группами не выявлено. Такие данные
свидетельствуют о наличии в жизни испытуемых
женщин схожих целей в жизни, намерений в будущем,
которые придают жизни осмысленность, направленность
и временную перспективу. Мы полагаем, что эти цели
связаны с новым периодом в жизни женщин, родивших
детей – уход за ребенком, направленность на его
развитие и жизнеобеспечение. При этом здоровье
ребенка не накладывает отпечаток на цели в жизни и
локус контроля.
Достаточно высокие показатели по шкале «цели в
жизни» в обеих группах испытуемых женщин
указывают не только на целеустремленность женщин, но
и на некоторую оторванность от реальных возможностей
и представлениях об ответственности за их реализацию.
По данным исследователей Е.А. Петровой и А.А.
Шестакова средние и стандартные отклонения по шкале
«цели в жизни» достигают 38.91±3,20 (n=75), а по
данным Д.А. Леонтьева 29,38±6,24. (n=200).
Внутри групп женщин можно констатировать
отличное распределение высоких, средних и низких
показателей «целей в жизни». В первой группе 78 %
высоких показателей, во второй группе 58% высоких
показателей и 35,5% средних, что свидетельствует о том,
что женщины из второй группы больше опираются на
реалии
сегодняшнего
дня,
менее
подвержены
прожектерству и беспочвенным планам на будущее. Во
второй группе есть невыраженный (6,5 %) низкий
показатель, свидетельствующий о тенденции этого
процента респонденток не думать о сегодняшнем дне, а
фиксироваться на прошлых переживаниях или ожидать
будущих перемен.
Локус контроля «Я-хозяин жизни» также не
показывает достоверных различий между группами.
Относительно средних показателей и стандартных
отклонений по Е.А.Петровой и А.А. Шестакову
24,65±2,39 (n=75) и по данным Д.А.Леонтьева
18,58±4,30 (n=200). Эта шкала выражена одинаково
высокими данными в обеих группах. Однако
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распределение внутри групп отличается: в группе
женщин, родивших здоровых детей локус контроля –
жизнь имеет высокий балл (72,2%) и средний балл
(22,6%),
что
свидетельствует
о
возможности
самостоятельно контролировать свою жизнь, свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь. Во второй
группе меньшая половина женщин считает, что обладает
свободой выбора и определяет ход своей жизни (42,2%),
а большая часть (51,61%) обладает такой уверенностью
умеренно. Мы склонны связывать это с различными
обстоятельствами
«Смыслового
переживания
материнства» по отношению к здоровым детям и детям с
патологиями.
По шкале «Процесс или интерес и эмоциональная
насыщенность жизни» мы видим достоверное различие
между группами (при p<0,05, t = 0,03). Относительно
средних показателей по Е.А.Петровой и А.А. Шестакову
35,95±4,06 (n=75) и по данным Д.А.Леонтьева
28,80±6,14 (n=200) у женщин первой группы
превалирует высокий показатель 67,7 %, и мало
выражен средний показатель (29%), что говорит о
восприятии жизни как насыщенной и интересной. У
женщин второй группы высокий (51,61%) и средний
показатели (42,2%) приблизительно одинаковы, что
указывает на умеренное восприятие своей жизни как
осмысленной и эмоционально насыщенной.
По шкале «Результативность или удовлетворенность
самореализацией» у женщин первой группы выявлен
высокий результат (67,8% выборки) и средний результат
(29 % выборки) (данные приводятся относительно
средних показателей по Е.А.Петровой и А.А. Шестакову
- 29,83±3,00 (n=75) – и по Д.А.Леонтьеву – 23,30±4,95
(n=200). Полученные результаты свидетельствуют об
ощущении
продуктивности
и
осмысленности
пройденного этапа жизни у женщин первой группы. У
женщин второй группы результат приблизительно
одинаков по высоким (48,4%) и средним (45,2%)
показателям, что указывает на умеренную выраженность
удовлетворенностью самореализацией, которое мы
связываем с рождением ребенка с патологией. Эти
различия статистически достоверны.
«Локус контроля жизнь» (при p<0,05, t = 0,00) и
«Осмысленность жизни» (при p<0,05, t = 0,04)
достоверно отличаются в двух группах испытуемых
женщин. В первой группе большая часть женщин
(72,2%) имеет убеждение, что может контролировать
свою жизнь, принимать решения и воплощать их в
жизнь, во второй группе женщин большая часть
(51,61%) обладает такой уверенностью умеренно, и
лишь 42,2 % имеет высокую уверенность по локусу
контроля – жизнь. Относительно среднестатистических
данных по Е.А. Петровой, А.А. Шестакову и
Д.А.Леонтьеву (34.59±4,44; 28.70±6,10) в первой группе
«локус контроля жизнь» выражен очень высокими
показателями, а во второй группе – умеренными.
Общая осмысленность жизни также в первой группе
женщин выражена высокими показателями, а во второй
группе умеренными(относительно среднестатистических
данных 95,76±16,54; 120,36±10,21).
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Результаты
ранговой
корреляции
Спирмена
ценностных ориентаций в группе испытуемых женщин
указывают на то, что «Воспитанность, хорошие манеры»
взаимосвязаны с терминальными ценностями «развития
и самосовершенствования» (р = 0,31).
Также
«ответственность,
чувство
долга»
взаимосвязаны с «познанием» (р=0,26); «честность»
(«правдивость, искренность») с «наличием друзей
(р=0,27), «свободой» (р=0,28); «счастливой семейной
жизнью» (р=0,33); «чуткость» («заботливость») с
«счастливой семейной жизнью» (р=0,41) и «творческим
развитием и самореализацией» (р=0,25).
По результатам математического ранжирования у
женщин, родивших детей с патологией доминируют
терминальные
ценности
«здоровье»;
«любовь»;
«материальное обеспечение»; «наличие хороших и
верных
друзей».
Можно
сказать,
что
они
организовываются в следующие содержательные блоки:
первый, наиболее весомый – «здоровье», затем
этические ценности «любовь и мудрость», и затем
«ценности общения».
Наиболее
важными
и
значимыми
инструментальными ценностями у женщин, родивших
детей с патологией являются «ответственность»;
«честность»; «воспитанность»; «исполнительность». То
есть, для достижения цели женщины выбирают в
качестве инструментов ценности дела (ответственность,
честность,
исполнительность)
и
ценности
гуманистические (воспитанность). Ранговая корреляция
Спирмена подтверждает это положение. У женщин,
родивших детей с патологией, ценность «здоровье»
взаимосвязана
с
«самоконтролем»
(р=0,32)
и
«смелостью взглядов» (р=0,31); ценность «любовь»

взаимосвязана с «аккуратностью» (р=0,32); ценность
«материальное обеспечение» взаимосвязано с «твердой
волей» (р=0,36); ценность «наличие хороших и верных
друзей»
с
«честностью»
(р=0,27);
ценность
«ответственность» взаимосвязана с «познанием»
(р=0,26);
ценность
«честность
(правдивость,
искренность)» с «наличием друзей (р=0,27), «свободой»
(р=0,28) и «счастливой семейной жизнью» (р=0,33);
ценность
«воспитанность,
хорошие
манеры»
взаимосвязана с терминальными ценностями развития и
самосовершенствования
(р=0,31);
ценность
«исполнительность» взаимосвязана с «жизненной
мудростью» (р=0,28), «интересной работой» (р=0,32), и
«признанием» (р=0,32).
Обращает на себя внимание, что в обеих группах
женщин ценности, которые доминируют в настоящий
момент времени, базируются на таких средствах
достижения, которые не актуальны в данный момент, но
являются
основополагающими
для
реализации
дальнейшего личностного развития и самореализации
женщин обеих групп.
Таким образом, мы видим, что ценностные
ориентации женщин родивших детей здоровых и с
патологией отличаются по своей значимости и
актуальности и могут характеризовать смысловое
переживание материнства вообще, и в частности для
каждой отдельной группы в соответствие с
обстоятельствами рождения здоровых детей и детей с
патологиями.
Хорошо
выражены
особенности
ценностных
ориентаций
по
терминальным
и
инструментальным позициям у женщин в в обеих
группах на составленной нави схеме [Рисунок 1].

Рисунок 1. – Ценностные ориентации смыслового переживания материнства как трансформации личности
женщин, родивших здоровых детей и детей с патологиями
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Сравнительный анализ частоты выраженности шкал
по методикам МИС и ОСО В.В. Столина и
Р.С. Пантелеева
оценивался
относительно
трех
основных факторов – самоуважение, аутосимпатия, и
внутренняя неустроенность.
По фактору самоуважение в двух группах женщин
нет ярко выраженного отличия. Доминируют средне
выраженные показатели, к которым относится
«открытость,
самоуверенность,
зеркальное
«Я».
Открытость,
внутренняя
честность
определяют
достаточно выраженную рефлексию, критичность,
способность не скрывать от себя и других даже
неприятную информацию, несмотря на ее значимость.
Женщины из обеих групп ожидают естественного
внимания к себе и своим поступкам без преувеличения
собственной значимости, но и без излишнего
самоуничижения.
Факторная нагрузка (варимакс-вращение) указывает
на достоверную связь самоуважения женщин в обеих
группах со смысло-жизненными ориентациями – целями
в жизни (р=0,76), процессом жизни (р=0,86), локусом
контроля – Я (р=0,77), локусом контроля – жизнь
(р=0,82), общей осмысленностью жизни (р=0,94).
Такая же высокая теснота связи между фактором
самоуважения и смысло-жизненными ориентациями
получена по факторной нагрузке «самоуважение» по
методике ОСО В.В.Столина и Р.С.Пантелеева, в которое
входит
«внутренняя
последовательность»,
«самопонимание», «самоуверенность»: «цели в жизни»
(р=0,81); «процесс жизни» (р=0,80); «локус контроля»
(р=0,76) «локус контроля – жизнь» (р=0,81), «общая
осмысленность жизни» (р=0,95).
Мы видим, что самоуважение женщин, родивших
детей, тесно связано со смысловыми ориентациями –
целями в жизни, процессами в жизни, общей
осмысленностью жизни, которые достоверно являются
высокими, относительно среднестатистической нормы
как было указано выше. А также достоверно связаны с
высоким локусом контроля («Я» и «Жизнь»).
По фактору аутосимпатии большая часть женщин в
обеих группах себя принимает, одобряет себя в целом и
в частности, доверяет себе, позитивно себя оценивает,
их Я-концепция достаточно пластична, что обеспечивает
успешную адаптацию к новому социальному статусу и
смысловому переживанию материнства.
Аутосимпатия в обеих группах женщин достоверно
связана с такой ценностной ориентацией как счастье
семейной жизни (р=0,74), любовь (р=0,82).
Несмотря на высокие показатели трансформации
аутосимпатии в обеих группах, все же аутосимпатия в
группе женщин, родивших детей с патологией выше,
чем в первой группе, что означает, что согласия с собой
в большей степени достигают женщины из второй
группы, они принимают свои неудачи и ошибки более
охотно, чем женщины из первой группы. И это может
расцениваться также как механизм адаптации в
смысловом переживании материнства при условии
рождения ребенка с патологией.

62

Фактор «внутренняя неустроенность» связан с
негативным самоотношением, не зависящим от
аутосимпатии и самоуважения. По данным факторной
нагрузки этот фактор тесно связан с самоценностью
женщин из двух групп. Такая высокая самоценность
доминирует в группе женщин, родивших здоровых
детей, здесь самоотношение выражено неадекватно
высоким показателем, который мы объясняем некоторой
эйфорией положительного разрешения от бремени и
отсутствием беспокойства за здоровье ребенка. Во
второй группе женщин такая же высокая самоценность,
но она ниже, чем у женщин первой группы, поскольку
осложняется беспокойством по поводу здоровья
ребенка.
Таким образом, фактор «внутренняя неустроенность»
характеризуется повышенной рефлексией, глубоким
проникновении в себя, осознанием своих трудностей.
«Внутренняя неустроенность» ведет к постоянному
познанию себя, что делает восприятия образа «Я» более
адекватным, минимизирует такие защиты личности, как
«вытеснение».
Выводы и перспективы работы. При рождении
ребенка, на этапе послеродовой адаптации происходят
существенные изменения в смысловой сфере женщины,
трансформируется их самоотношение как залог
успешного перехода в новый социальный статус матери.
«Смысловое
переживание
материнства»
относительно женщин, родивших здоровых детей и
детей с патологиями определяется трансформацией
смысло-жизненных ориентаций женщин, их ценностных
ориентаций и трансформацией отношения к себе самой в
новом социальном и физиологическом статусе.
Отличительными чертами ценностных ориентаций
женщин, родивших здоровых детей и детей с
патологиями
являются
терминальные
ценности
(личностная
самореализация
и
материальное
благополучие у женщин, родивших здоровых детей, и
здоровье, экзистенциальные ценности - любовь и
мудрость, ценности общения – у женщин, родивших
детей с патологиями). Инструментальные ценности
женщин, родивших здоровых детей выражаются в
ценностях общения, у женщин, родивших детей с
патологиями превалируют гуманистические ценности.
«Смысловое переживание материнства» – это новая,
трансформированная личностная сущность родивших
женщин.
Она
характеризуется
статистически
подтвержденной взаимосвязью типа самоотношения и
смысло-жизненных стратегий, ценностных ориентаций,
а также стратегиями совладающего поведения.
«Смысловое переживание материнства» качественно
отличается у женщин, родивших здоровых детей и детей
с патологиями.
Структура самоотношения у женщин, родивших
здоровых детей и детей с патологиями указывает на
несущественные отличия относительно аутосимпатии –
во второй группе она выше (48%), чем в первой группе
(35%); и внутренней напряженности (в первой группе
0%, во второй группе 19% по показателям
конфликтности). Эти отличия связаны с успешной
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физиологической реализацией женщин, родивших детей,
и повышенной эмоциональной когнитивной стратегией
совладания у женщин, родивших детей с патологиями.
Выражены
отличия
копинг-механизмов
как
адаптации женщин, родивших здоровых детей и детей с
патологиями. У женщин, родивших здоровых детей
преобладают эмоциональные и поведенческие (84% и
58%) адаптивные копинг-стратегии; у женщин,
родивших
детей
с
патологиями
преобладают
эмоциональные и когнитивные (51% и 45%) адаптивные
копинг-стратегии.
Нам представляется перспективным применение
подобранного диагностического инструментария и
полученных выводов в практике акушерства и
педиатрии, в практике психотерапевтической работы с
матерями, родившими детей с патологиями, в практике
психологической и психолого-педагогической работы в
различных педагогических и медицинских учреждениях,
занимающихся развитием и реабилитацией по вопросам
матери и ребенка.
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СONTENTS «SEMANTIC EXPERIENCE OF MOTHERHOOD»
AS A PERSONAL TRANSFORMATION WOMEN WHO GAVE BIRTH
The article deals with the semantic experience of motherhood as a transformation of the individual women who gave birth to healthy children
and children with abnormalities. The author's definition of meaningful experiences of motherhood, a comparative analysis of the relationship to
itself, value orientations, orientations of the meaning of life and coping strategies of women undergoing a transformation related to the change of
social and physiological status. The object of the study is 62 women who gave birth to healthy children and children with abnormalities in age
from 21 to 49 years. Conclusions about the semantic content of the experience of motherhood as a personal transformation of women, of the
difference between the semantic components of the experience of motherhood in a child with pathology.
Keywords: transformation of the individual, meaningful experience, motherhood, healthy children, children with abnormalities, relationship
to itself, value orientations, coping strategies
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О СОЗДАНИИ ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ ПО УСТРАНЕНИЮ
ПРИЧИН И ФАКТОВ РОСТА ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В статье рассматриваются принципы разработки проективной методики по устранению причин и
фактов роста экстремизма в молодежной среде – проективность, рефлексивность, идентификация, эго- и
групповая идентичность, художественное восприятие образа, проявление индивидуально-типологических
особенностей в ситуации фрустрации, фрустрация, вызванная проявлением экстремизма и терроризма.
Приводятся проективные материалы, рассматриваются перспективы работы с применением методики.
Методика рассчитана на работу с малыми социальными группами учащихся, студентов, членов различных
молодежных коллективов и может быть использована специалистами различных областей, работающих с
подростковым и юношеским возрастом.
Ключевые слова: проекция, молодежь, экстремизм, профилактика, рефлексия, фрустрация
Постановка проблемы в общем виде. В настоящее
время очень актуальным является направление по
разработке системы мер профилактики экстремистских
настроений в молодежной среде, профилактики и
искоренения социальной агрессии, разработке программ
по антитеррору, активно развивается направление по
воспитанию толерантного сознания в поликультурном,
многонациональном обществе. Борьба с терроризмом и
молодежным экстремизмом становится не просто
актуальной, но острой и неотложной. Подходы к
решению этой проблемы многоаспектны, комплексны,
они включают в себя правовые, социальноэкономические,
политические,
и,
конечно,
психологические аспекты.
Создавая методику по устранению причин и фактов
роста экстремизма в молодежной среде, мы
предполагали, что основным направлением должна стать
профилактическая и разъяснительная работа среди
групп
населения,
представленных
социальными
институтами по воспитанию и обучению молодежи
(школы, вузы, колледжи, лицеи, профессиональнотехнические
училища,
вечерние
школы,
профессиональные
кратковременные
курсы
при
производственных
комплексах,
система
дополнительного образования, молодежные клубы и
организации по интересам, спортивные молодежные
клубы и организации, пенитенциарные подростковые
учреждения, детские комнаты милиции, учреждения
социальной защиты населения, детские приемники и
детские дома и т.д.). Основным контингентом работы с
методикой должны стать подростки, юноши и девушки,
воспитатели, педагоги, медработники, представители

правозащитных органов, работающие в данных
социальных институтах.
Цель статьи – раскрыть теоретические и
эмпирические обоснования создания проективной
методики по профилактике терроризма и экстремизма в
молодежной среде. Показать основные цели и способы
применения
этой
методики,
ее
практическую
значимость, целевую аудиторию, принцип и способ
работы, принцип создания проективных стимульных
материалов, раскрыть перспективы дальнейшей работы.
Изложение основного материала. Целью создания
проективной методики по устранению причин и фактов
роста экстремизма в молодежной среде было
формирование у молодежи рефлексии относительно
проявлений экстремистской и террористической
деятельности, выработка умения распознавать признаки
вербовки и идеологической пропаганды в СМИ. Также
методика направлена на исследование экстремизма в
межличностных
контактах
со
значимыми
и
незначимыми людьми, на выработку умения вести себя
адекватно в момент террористического акта, на
понимание поведения других людей в заявленных
ситуациях. В ходе освоения методики молодежь может
изучать собственное поведение в ситуации фрустрации.
Под фрустрацией в нашей методике понимается
вовлечение в экстремистскую группировку, проявление
экстремизма
в
молодежной
среде
и
угроза
террористического акта. В отечественной психологии
фрустрация рассматривается как один из видов
психических состояний, выражающихся в характерных
особенностях переживаний и поведения, вызываемых
объективно непреодолимыми (или субъективно так
понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к
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достижению цели или решению задачи [5]. Фрустрация
– это состояние человека, сопровождаемое различными
формами отрицательных эмоций, это переживание
неудачи. Некоторые отечественные психологи и
психиатры рассматривают фрустрацию как частную
форму психологического стресса. Если первоначально
понимание стресса было связано с воздействием на
организм экстремальных факторов, то сегодня можно
говорить о том, что ряд стимулов, могущих вызывать
это состояние, значительно расширился [5]. В нашей
методике в качестве стрессоров выступают ситуации
проявления терроризма и экстремизма, а индикаторами
фрустрации являются проективные высказывания и
типы реагирования личности на заданные ситуации.
При разработке методики учитывались несколько
наиболее значимых аспектов, таких как типология
экстремизма в общепринятом понимании, типология
молодежного экстремизма вообще и на юге России в
частности, рассматривались причины возникновения и
развития молодежного экстремизма, рассматривались
возрастные и социальные, личностные особенности
подростков и юношей, которые могут существенно
влиять на вовлечение их в террористические
группировки
и
формирование
экстремистской
идеологии. Разновидностью типологии экстремизма на
юге России является экстремизм с применением методов
морально-психологического насилия (угроза, шантаж,
демонстрация силы,
ультимативные требования,
распространение панических слухов и т.д.), поэтому в
методике были представлены 3 ситуации: вовлечение в
группировку по средствам угрозы (три проекции: общая
угроза, личная угроза, угроза близким), экстремистское
проявление в молодежной среде (три проекции: по
отношению к представителю другой национальности,
представителю
другой
социальной
группы,
представителям
другого
статуса),
угроза
террористического акта (три проекции: подозрение, что
террорист среди нас; заложники; подозрение, что в
подъезде нашего дома взрывное устройство) [4;6;7].
Одним из основных факторов создания методики
являлось художественное оформление подобранных
проекций. Проективные методики представляют собой
специфическую, довольно неоднородную группу
психодиагностических
приемов.
Они
обладают
способностью прогнозировать индивидуальный стиль
поведения, переживания и аффективного реагирования в
значимых или конфликтных ситуациях, выявлять
неосознаваемые аспекты личности [3].
Как известно, изображение чего-либо всегда было
информативным и значимым для человека. С
незапамятных времен рисунок доносил до смотрящего
на него все переживания автора, рассказывал о личном

опыте и переживании художника, о тех чувствах,
мыслях и чаяниях, которые он вкладывал в рисунок.
В
историческом
анализе
изобразительной
деятельности человека мы видим, насколько актуальной
она была с точки зрения передачи информации,
например, охотники использовали изображение стрелокуказателей, которые были сначала простыми и
примитивными, затем более сложными, исполненными
дополнительными смыслами и значениями [3].
В современный период рисунки не потеряли своей
актуальности и значимости. По-прежнему человек
рисует и созерцает рисунки, черпая информацию для
себя и для других.
Задумывая и впоследствии разрабатывая данную
проективную методику мы исходили из того
исторического факта, что изображение чего-либо или
кого-либо всегда привлекает внимание, вызывает
интерес и дает «пищу для размышления». Понимание
изображенного у каждого человека собственное в
зависимости
от
личностных
психологических
особенностей,
от
личностных
смыслов,
от
неразрешенных собственных проблем.
Мы основывались на том, как смотрит человек на
рисунок, что он видит, на что обращает внимание, что
его волнует при рассмотрении изображения. Важным
было соответствие временного периода обозначенного
на карточке и в действительности.
Так, значимым фактором выступило композиционное
расположение изображения на листе. Персонажи
располагаются в центре, и наше восприятие
(в когнитивном аспекте) адекватнее перерабатывает
информацию. Это связано с особенностями восприятия
человека,
с
физиологической
особенностью
функционирования зрения.
Средовое окружение на изображениях учитывало
смысловой контекст ситуации. Персонаж, находящийся
в определенной среде, выраженной наличием предметов,
вещей, других участников ситуации предполагает
проигрывание возможных действий в увиденной
ситуации.
Определенный ракурс изображенного на карточке
(персонажа, предмета), так же несет в себе
определенную смысловую и информационную нагрузку
(прямое обращение или косвенное, целеустремленное
или осуществленное мимоходом и т.д.).
При создании изображений особое внимание
уделялось внешнему облику персонажа. Решалась задача
на понимание вида одежды, принадлежности человека к
тому или иному классу, национальности, конфессии,
группировки и т.д. Учитывался аспект эго-идентичности
и групповой идентичности, механизм половой и
гендерной идентификации.
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Схематизм линий, используемый в создании
карточек, выбран целенаправленно, так как напоминает
наскальные
рисунки,
пиктограммы,
наброски
художника, тем самым подчеркивает быстроту подачи
информации,
ее
сущность,
актуальность,
в
непосредственном восприятии и представлении чеголибо, где действительность преобразовывается «в тот
личностный смысл, который они имеют для нас
вследствие своего объективного места в нашей
жизнедеятельности, отношения к реализации наших
потребностей» [3, с. 159]. Поэтому от того как человек
воспринимает видимое, так и формируются его
ценностно-смысловая и образная сфера.
Описание проективного теста. Тест является
модификацией
ассоциативно-рисуночного
теста
С.Розенцвейга [5]. Нами была создана типология
реакций на фрустрацию, которая положена в основу
оценки эмоционального поведения личности в ситуации
террористической угрозы, в ситуации проявления
экстремизма.
Стимулирующая
ситуация
теста
рисуночной фрустрации заключается в схематическом
контурном рисунке, на котором изображены люди,
занятые еще не законченным разговором. Одно
действующее лицо говорит определенные слова
другому, ответ которого не приводится. Инструкция
требует, чтобы субъект написал в специально
отведенном пустом квадрате первый же ответ,
пришедший ему в голову. Эта процедура должна
выявить первую ассоциацию, личностную проекцию
субъекта на происходящие события. Основным
механизмом теста является идентификация испытуемого
с изображенным на рисунке фрустрируемым субъектом.
Для того чтобы облегчить проекцию, специально
опущены черты лица или какие-либо другие (внешние)
выражения характера изображенных действующих лиц.
Однако предполагается три совершенно конкретных
ситуации:
1. Вовлечение в группировку по средствам угрозы,
шантажа,
демонстрации
силы,
ультимативных
требований (Рисунок 1).
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Рисунок 2. – Пример проективных картинок на
ситуацию: «Проявление экстремизма в молодежной
среде»
2. Экстремистское проявление в молодежной среде.
Предполагается, что для каждого тестирующегося это
будет своя наиболее значимая ситуация: проявления
экстремизма по отношению к представителю другой
национальности, представителю другой социальной
группы,
представителям
другого
статуса,
конфессиональной
принадлежности
и
т.д.
На
стимульных карточках изображены три ситуации:
«Футбол», «Сосед по парте», «Дедовщина» (Рисунок 2).
3. Угроза террористического акта: подозрение, что
террорист среди нас, заложники, подозрение, что в
подъезде вашего дома взрывное устройство (Рисунок 3).

Рисунок 3. – Пример проективных картинок на
ситуацию «Угроза террористического акта»

Рисунок 1. – Пример проективных картинок на
ситуацию: «Вовлечение в экстремистскую группировку»

Проективная методика по устранению причин и
фактов роста экстремизма в молодежной среде является
инструментом, направленным на рефлексию индивидом
собственной поведенческой реакции в напряженной
конфликтной
ситуации.
Методика
имеет
прогностическую
силу,
однако,
без
знания
индивидуальных характеристик личности, а также
особенностей
социально-психологической
идентификации, прогноз будет не полным. Всего
представлено 9 стимульных ситуаций, на которых
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изображены лица, находящиеся в фрустрирующей
ситуации. Все ситуации, представленные в тесте, можно
отнести к ситуации «препятствия», так как в них какойнибудь персонаж или группа людей обескураживает,
сбивает с толку угрозой или словом.
Инструкция испытуемому: «На каждом рисунке
изображены два или несколько человек. Один человек
или группа людей изображены говорящими какие-то
слова. Вам надо в пустом квадрате на карточке написать
ответ за другого человека или группу людей. Пишите
первый пришедший на ум ответ на эти слова, не
старайтесь отделаться шуткой. Действуйте по
возможности быстрее».
Порядок обработки результатов тестирования
аналогичен анализу ответов в рисуночном тесте
С.Розенцвейга: с помощью специального «ключа»
ответы испытуемых, данные в произвольной форме,
классифицируются психологом согласно авторской
типологии. Индивидуальные оценки протоколируются и
суммируются, в окончательном виде представляя тип и
направление эмоциональных реакций испытуемого по
С.Розенцвейгу [5]. Экстрапунитивные реакции –
реакция направлена на живое или неживое окружение в
форме
подчеркивания
степени
фрустрирующей
ситуации, в форме осуждения внешней причины
фрустрации, или вменяется в обязанность другому лицу
разрешить данную ситуацию. Интрапунитивные
реакции – реакция направлена субъектом на самого себя;
испытуемый принимает фрустрирующую ситуацию как
благоприятную для себя, принимает вину на себя или
берет на себя ответственность за исправление данной
ситуации [5]. Импунитивные реакции – фрустрирующая
ситуация рассматривается субъектом как малозначащая,
как отсутствие чьей-либо вины, или нечто такое, что
может быть исправлено само собой, стоит только
подождать и подумать [5].
Рассматриваются также типы реакций: с фиксацией
на препятствии – в ответе испытуемого препятствие,
вызвавшее фрустрацию, всячески подчеркивается или
интерпретируется как своего рода благо, а не
препятствие, или описывается как не имеющее
серьезного значения; с фиксацией на самозащите –
главную роль в ответе испытуемого играет защита себя,
своего «Я», и субъект или порицает кого-то, или
признает свою вину, или же отмечает, что
ответственность за фрустрацию никому не может быть
приписана;
с
фиксацией
на
удовлетворении
потребности – ответ направлен на разрешение
проблемы, реакция принимает форму требования
помощи от других лиц для решения ситуации, субъект
сам берется за разрешение ситуации или же считает, что
время и ход событий приведут к ее исправлению [5,
c. 120-121].
Обработка результатов проективной методики
осуществляется путем подсчета типа реакций и путем
описания смыслового содержания наиболее выраженных
реакций.
Одним из наиболее удачных способов применения
проективной методики является использование ее в

рефлексивной игре с молодежью. Описание процедуры
проведения
рефлексивной
игры,
как
средства
профилактики экстремизма в молодежной среде, на
основе применения данной методики, описано у автора
рефлексивной игры О.В. Мануйловой [2].
Выводы
и
перспективны
дальнейших
исследований в данном направлении. Комплексное
использование проективной методики и рефлексивной
игры проводилось нами неоднократно в ходе
молодежных антитеррористических фестивалей в
Южном
федеральном
университете,
в
многонациональной
студенческой
среде,
представленной
более
чем
восемнадцатью
национальностями из таких регионов как Северный
Кавказ, Адыгея, Калмыкия, Армения, Грузия, а в период
с 2010 по 2013 годы и Украина. Были получены
интересные результаты по формированию типов
реакции в ситуации вовлечения в экстремистскую
группировку, угрозы террористического акта, были
разработаны рекомендации и тренинги направленные на
проработку «проблемных» зон, например, как
воспользоваться информацией, как общаться с
подозреваемым, как вырабатывать умение сказать «нет»,
как противостоять эмоциональному вовлечению в
группировку, что необходимо знать для того, чтобы не
быть «эмоционально зараженным» в ходе массовых
погромов и многие другие [1;2].
Перспективами нашей работы считаем дальнейшую
разработку проективной методики. Сегодня наши
исследования можно считать пилотными, поскольку в
них задействованы только 9 ситуаций. В дальнейшем мы
хотим создать полноценный набор проективных
картинок, расширить направления исследований,
связанных с ситуациями экстремизма и терроризма,
захвата заложников, а также охватить молодежь из
конфликтных, постконфликтных и «спокойных»
регионов, а сегодня уже можно говорить и о
«пограничных» регионах, которыми является Юг
России, в частности город Ростов-на-Дону и Ростовская
область. В качестве перспектив исследования мы
полагаем изучать проекции различных групп населения,
систематизировать речевые высказывания в ситуации
фрустрации, чтобы понимать когнитивные компоненты
реакции, исследовать типы и направления реакции
молодежи, а также типологию высшей нервной
деятельности, которая определяет поведенческую
реакцию в ситуации фрустрации специфического
содержания.
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ON THE ESTABLISHMENT OF PROJECTIVE TECHNIQUES TO ADDRESS THE CAUSES AND FACTS OF
THE GROWTH OF EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE
This article discusses the principles of developing a projective techniques to address the causes and facts of the growth of extremism among
young people – projection, reflection, reflexivity, identity, ego and group identity, artistic perception of the image, the manifestation of
individually-typological features in a situation of frustration, frustration caused by the manifestation of extremism and terrorism . Consideration
is also given projective materials and perspectives of work using the method. The technique is designed to work with small social groups of pupils,
students, members of various youth groups and can be used by a variety of experts who work with adolescence and early adulthood.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
И НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МОРСКОГО
ПРОФИЛЯ
В статье раскрываются особенности формирования коммуникативных барьеров в профессиональной
морской среде, начиная с момента обучения в вузе. Показаны результаты эмпирических исследований
коммуникативных особенностей курсантов, обучающихся в морском вузе. Рассматриваются возможности
психолого-педагогического сопровождения курсантов-моряков посредством тренинга коммуникативной
компетентности. Описаны диагностические методики исследования коммуникативных особенностей
курсантов, представлен авторский опросник на выявление причин возникновения коммуникативных барьеров в
межличностном общении курсантов вуза морского профиля. В качестве объекта исследования выступили
курсанты Института водного транспорта имени Г.Я. Седова в возрасте 16-48 лет, всего 202 человека.
Ключевые слова: межличностное общение, коммуникативные барьеры, курсанты, морские вузы.
Постановка проблемы. В отечественной и
зарубежной социально-психологической и психологопедагогической практике наиболее популярными
сегодня являются исследования возникновения и
преодоления коммуникативных барьеров, исследования
проблем коммуникативных ресурсов в различных
областях применения человеческой жизнедеятельности,
например, в таких, как педагогика, медицина,
менеджмент [7-8]. Одним из актуальных и практически
значимых является спектр исследований, в фокус
которого попадают закономерности возникновения и
коррекции
коммуникативных
барьеров
в
профессиональной морской среде. Очень много работ
посвящены суровым будням этой мужской профессии,
однако практически нет исследований, которые бы
раскрывали
феноменологию
коммуникативного
взаимодействия моряков, начиная уже с обучения в вузе,
а также необходимость психолого-педагогического
сопровождения
и
профилактики
возникновения
коммуникативных барьеров. В связи с этим особое
значение приобретает изучение сущности, содержания и
причин возникновения коммуникативных барьеров и
смыслопорождения
в
межличностном
общении
курсантов вузов морского профиля и выявление
возможностей их преодоления в процессе групповой
психологической работы [1-7].
Цель работы – проанализировать специфику
деятельности моряков, начиная с момента обучения в
вузе, поскольку режим и дисциплина, особенности
учебной практики, которая протекает на судне, уже
соответствуют тому ритму, который составляет суть
профессиональной деятельности судовых специалистов
– судоводителей и судомехаников. А также изучить
сущность, содержание и причины возникновения

коммуникативных барьеров в межличностном общении
курсантов вузов морского профиля и выявить
возможности их преодоления в процессе формирования
коммуникативных компетенций.
Объектом исследования выступили курсанты
Института водного транспорта имени Г.Я. Седова
г. Ростова-на-Дону
–
филиала
ФГБОУ
ВПО
«Государственный
морской
университет
имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова» в возрасте от 16 до 48 лет в
количестве 202 человек. Методиками исследования
стали:
1. Индивидуально-типологический
опросник
Л.Н. Собчик (ИТО).
2. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.
«Диагностика
коммуникативной
социальной
компетентности» (КСК).
3. В.В. Синявский, Б.А. Федорошин «Тест-опросник
коммуникативных и организаторских склонностей»
(КОС).
4. В.В. Бойко «Диагностика эмоциональных барьеров
в межличностном общении».
5. Тест К. Томаса «Типы поведения в конфликте» [58].
Также с целью проведения эмпирического
исследования личностных особенностей курсантов
морского вуза мы составили авторский опросник
«Причины возникновения коммуникативных барьеров»
для курсантов и профессионалов морских вузов. При
составлении авторского опросника мы опирались на
психологические
закономерности
социальной
адаптации, на проявления сенсорной и эмоциональной
депривации личности, на социально-психологические
закономерности психологической совместимости в
малой группе и психологические функции общения, на
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закономерности
индивидуально-типологических
проявлений личности. Суть опроса заключалась в сборе
мнения у курсантов морского вуза о том, что может
являться причиной возникновения коммуникативных
барьеров. Ниже приведены примеры из составленного
опросника: «1. Как Вы думаете, какие индивидуальноличностные особенности могут стать причиной
возникновения коммуникативных барьеров. 2. Как Вы
думаете, какие особенности социального статуса и
функционирования собеседника могут стать причиной
коммуникативных барьеров? 3. Как Вы думаете, какие
внешние причины жизнедеятельности могут стать
причиной коммуникативных барьеров? 4. Как Вы
думаете, отсутствие каких функционально-ролевых
навыков может стать причиной коммуникативных
барьеров? 5. Как Вы думаете, какие особенности
морально-психологического климата коллектива могут
привести к коммуникативным барьерам?».
Изложение основного материла. Результаты
проведенного анкетирования среди курсантов морского
вуза показали, что причинами возникновения барьеров
коммуникации могут стать, во-первых, индивидуальноличностные предпочтения курсантов, связанные с их
личностными особенностями – это «замкнутость»,
«неуверенность в себе», «недостаток самоконтроля»,
«зависимость самооценки от внешних обстоятельств».
Во-вторых,
это
коммуникативные
качества
межличностного взаимодействия, необходимые для
качественной и безопасной трудовой деятельности
моряка: «неуважение других людей»; «неумение
держать слово, ненадежность». В-третьих, это
отсутствие коммуникативных навыков: «неумение
слушать», «неумение правильно дать обратную связь
партнеру по общению», «неумение вовремя выйти из
разговора»;
несоблюдение
правил
невербальной
коммуникации:
«нарушение
индивидуальной
дистанции», «нежелание поддерживать зрительный
контакт».
Также к общему мнению курсантов о причинах
возникновения коммуникативных барьеров относятся
особенности социального статуса членов экипажа –
принадлежность к определенному рангу (вышестоящие
или нижестоящие по званию), либо особенности
национальности,
культурной,
нравственной
принадлежности. На возникновение коммуникативных
барьеров
могут
влиять
особенности
деловой
коммуникации, связанные с реализацией социальной
роли
руководителя:
«умение
аргументировано
доказывать свою точку зрения по важному вопросу»,
«уверенная и четкая постановка приказа, отдача
распоряжения другому курсанту, выступающему в роли
подчиненного».
К психологическим причинам, способствующим
возникновению коммуникативных барьеров относятся,
во-первых, причины субъективного характера: «тоска по
близким» и «невозможность длительное время
реализовать физические потребности». Во-вторых, это
причины, связанные с необходимостью межличностного
взаимодействия: «психологическая несовместимость»,
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«неприятие людьми друг друга», «несовпадение смысложизненных, ценностных ориентаций», «несовпадение
целей общающихся», «отсутствие дружественных
связей»,
«неумение
в
критической
ситуации
согласовывать свои действия с другими людьми». Втретьих, это психологические причины объективного
характера, вызывающие различные виды психической
депривации – сенсорной, пространственной, эмоциональной: «однообразие естественного окружения»,
«однообразие
человеческого
окружения»,
«ограниченное пространство», «невозможность побыть
одному», «невозможность проявить истинные чувства,
эмоции».
Исследование коммуникативных и организаторских
склонностей курсантов показало низкий и средний
уровни развития (у 38% респондентов), а также высокий
и выше среднего уровни развития коммуникативных
склонностей (62%); низкий и средний уровни развития
организационных склонностей (у 51%) и выше среднего
и
высокие
уровни
развития
организационных
склонностей (49%).
При этом согласно исследованиям коммуникативной
социальной компетентности у курсантов выявлена
проблема общительности, замкнутости (50% – средний
показатель, 37% – низкий показатель). Лишь 13%
курсантов-моряков могут и желают непринужденно
общаться, не испытывая дискомфорта и «барьеров»
общения. Им не свойственна беспечность и
жизнерадостность, они в 50% демонстрируют средние
показатели. В 45% выраженность молчаливости,
серьезности и трезвости.
Курсанты-моряки
относятся
к
типично
рациональному типу личности, которому не свойственна
эмоциональность и чувственность, потребность в
общении с другими для удовлетворения эмоциональных
потребностей, также им чуждо и художественное
(творческое) мышление, поскольку в 64% случаев они
демонстрируют
рациональный
тип
мышления,
реалистичность, стремление полагаться только на себя, в
33% – средние результаты.
Большая
половина
курсантов
демонстрирует
конформность (52%), а также среднюю выраженность
конформности (42%), что мы склонны связывать со
спецификой обучения в вузе и профессиональной
деятельности, которым присуща строгая субординация
рангов, необходимость подчиняться вышестоящему по
званию, зависимость от решения группы в плане
жизнеобеспечения, здоровья,
успеха совместной
деятельности.
По фактору «импульсивность – контроль»,
большинство курсантов имеют средние показатели
(55%), очень небольшой процент имеет выраженную
импульсивность и отсутствие контроля (16%), 29%
демонстрируют высокое наличие контроля и жесткое
соблюдение установленных правил.
Курсантам не свойственно асоциальное поведение
(83%), однако небольшой процент (17%) демонстрирует
пограничные показатели асоциальности, что мы
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склонны рассматривать как социальную напряженность
и тенденцию к социальной дезадаптации.
Интеллектуальный уровень развития в большинстве
случаев средний (57%), что свидетельствует о среднем
уровне внимательности, сообразительности, развитии
мышления. Высоко развитый логический интеллект
демонстрируют 19% курсантов.
Эмоциональная устойчивость, зрелость, спокойствие
выражены средними показателями у 48% курсантов,
также 36% курсантов свойственна неустойчивость и
изменчивость.
По показателям индивидуально-типологического
опросника Л.Н.Собчик у курсантов акцентуированы

такие индивидуально-типологические особенности как
«агрессивность»,
«эмотивность»,
«спонтанность»,
«сензитивность», «ригидность». Полярные качества
«эмотивность-ригидность»,
«тревожностьагрессивность»
и
«спонтанность-эмотивность»
уравновешиваются
полярными
показателями
и
свидетельствуют о наличии внутренней эмоциональной
напряженности
и
внутреннем
психологической
конфликте относительно таких социальных качеств
личности как «конформность» и «компромиссность»
(Рисунок 1).
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Рис. 1. – Выраженность индивидуально-типологических особенностей курсантов-моряков
Тревожность и ригидность выражены нормативными
показателями. Курсанты демонстрируют непонимание
или нежелание признавать свою ригидность, по
показателям высокой гипоэмотивности – 33% – по
шкале «ригидность». Дезадаптированными можно
считать такие показатели как экстравертированность –
32% курсантов. Такие социальные качества как
«лидерство», «общительность» и «доминирование»
свойственны лишь 15% курсантов. Собственно
«коммуникативность»
как
социальное
качество
свойственно лишь 10% курсантов.
В конфликте курсанты предпочитают такие типы
взаимодействия как компромисс и соперничество. В
меньшей мере им свойственны избегание и
приспособление и совершенно не свойственно
.

сотрудничество, которое можно было бы рассматривать
как наиболее эффективный способ поведения в
конфликтной ситуации в условиях пребывания в
экипаже с учетом необходимости судового экипажа
эффективно и в срок выполнять поставленные
профессиональные задачи и при этом не испытывать
психологический
дискомфорт
(как
в
случае
соперничества, приспособления или компромисса).
Интересными являются данные, полученные по
методике В.В. Бойко. У курсантов-моряков выражены
только два качественных уровня эмоциональной
эффективности в общении: самый низкий –
«испытуемый плохо видит себя со стороны, либо не
искренен в своих ответах» и уровень «эмоции обычно не
мешают общаться со своими партнерами» (Рис. 2)
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Рис. 2. – Выраженность эмоциональных барьеров у курсантов-моряков
Первый
уровень
мы
назвали
«недифференцированным», поскольку курсанты-моряки
не осознают (либо не демонстрируют намеренно) того,
как они общаются на эмоциональном уровне. И таких
курсантов большинство в группе испытуемых. Так, по
первой шкале «неумение управлять эмоциями»
недифференцированных ответов 77%, по второй шкале
«неадекватное проявление эмоций» – 67%, по третьей
шкале «неразвитость эмоций, негибкость» – 77%, по
четвертой шкале «доминирование негативных эмоций» –
86%, по пятой шкале «нежелание сближаться с людьми
на эмоциональной основе» – 88%. Эти показатели
свидетельствуют о том, что курсантам необходимо
психолого-педагогическое сопровождение, которое
научило бы их осознавать свои эмоции в общении и
осознавать поведенческие реакции, которые следуют за
проявлением такой недифференцированности.
Гораздо меньший процент курсантов по всем пяти
шкалам демонстрирует понимание своих эмоций в
общении и отсутствие «эмоциональных» барьеров,
поскольку эмоции обычно не являются причиной для
общения со своими партнерами. Так, по первой шкале
«неумение управлять эмоциями» курсанты всей выборки
набрали 23%, по второй шкале «неадекватное
проявление эмоций – 33%, по третьей шкале
«неразвитость эмоций, негибкость» – 23%, по четвертой
шкале «доминирование негативных эмоций» – 14%, по
пятой шкале «нежелание сближаться с людьми на
эмоциональной основе» – 12%.
Таким образом, мы можем говорить о том, что
большая часть выборки курсантов-моряков (67-88%) не
понимает своих эмоций в общении с другими людьми
(либо намеренно их не демонстрируют), не отслеживают
их, не задумываются об их роли в построении
межличностных отношений, следовательно, риски
наличия эмоциональных барьеров очень высоки:
отсутствие умения управлять эмоциями, неадекватность
их проявления в щекотливых ситуациях могут
спровоцировать конфликт из-за незначительных ошибок
в поведении. Мы можем объяснить этот феномен еще и

спецификой существующих «неписанных» правил того,
как должен вести себя «настоящий мужчина», которые
обычно существуют в однополой мужской среде
специалистов, специфика работы которых связана с
тяжелыми,
экстремальными
условиями
труда,
депривациями, наличием строгих субординационных
отношений. И тогда тем более необходимо развивать у
курсантов-моряков элементарные правила адекватного
межличностного взаимодействия.
Выводы и перспективы дальнейшей работы.
Такие данные свидетельствуют о необходимости
психолого-педагогического сопровождения и активного
формирования коммуникативных компетенций у
курсантов морского вуза. Эту цель можно реализовать
путем
создания
и
проведения
тренинга
коммуникативной компетентности. Академические
европейские
морские
учреждения,
европейские
судоходные компании уже проводят подобные тренинги,
поэтому в процессе разработки программы тренинга мы
частично использовали ряд англоязычных материалов,
апробированных педагогами в зарубежных вузах и
специалистами по работе с персоналом в зарубежных
судоходных компаниях. Мы осуществили перевод и
адаптацию этих материалов в среде курсантов и
скомпоновали с авторским материалом.
Среди
основополагающих
коммуникативных
компетенций,
формирующих
коммуникативную
компетентность,
мы
выделили
следующие:
«Руководство
командой
корабля,
лидерство»;
«Управление конфликтами на борту»; «Владение
техниками активного слушания»; «Владение техниками
постановки вопросов»; «Умение давать конструктивную
обратную связь»; «Владение техниками ведения
собраний». Структура освоения компетенций едина, ее
можно
представить
в
виде
следующей
последовательности: первая часть - когнитивная – о сути
коммуникативной ситуации. Вторая часть – игровая – по
теме
ситуации
с
применением
«проблемной»
технологии. Третья часть – проверочная – по тестам,
отслеживающим сформированность коммуникативного
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навыка. Такая структура позволяет реализовать цель
части и сформировать компетенцию, которая будет
заключаться в соответствующих знаниях, умениях и
навыках. Весь тренинг компетенции представлен в виде
слайдов и раздаточного материала, что облегчает его
понимание и проведение.
В силу уникальности специфики деятельности
моряков, и важности в межличностном взаимодействии
коммуникативных
и
организаторских
навыков,
чрезвычайно актуальным является формирование
соответствующих компетенций у курсантов, начиная
уже с периода обучения.
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ОСОБЕННОСТИ Я-ФИЗИЧЕСКОГО И Я-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ДЕВУШЕК, «ПРИОБЩЕННЫХ» К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕРЛИДИНГА)
В статье рассматриваются теоретические аспекты самоотношения к Я-образу у лиц, по-разному
относящихся к физической культуре и спорту. Обосновывается необходимость исследования
самоотношения, гендерной идентичности, отношения к своему Я-образу, как Я-физическому, так и Яэстетическому у девушек, занимающихся черлидингом, девушек, «приобщенных» и «не приобщенных» к
физической культуре и спорту. Дается определение «приобщенных» и «не приобщенных» к физической
культуре и спорту. Описывается методический инструментарий пилотного исследования, в том числе
авторская анкета для отбора испытуемых девушек. Объектом исследования выступают девушки в
возрасте от 8 до 20 лет, занимающиеся черлидингом, «приобщенные» и «не приобщенные» к физической
культуре и спорту, всего 45 человек.
Дается описание эмпирических исследований восприятия собственного Я-образа, как физического, так
и эстетического у респонденток, делаются выводы о выраженности гендерной идентичности и
самоотношении девушек, занимающихся черлидингом, «приобщенных» и «не приобщенных» к физической
культуре и спорту.
Ключевые слова: занимающиеся спортом, не занимающиеся спортом, Я-образ, Я-физическое, Яэстетическое, гендер.
Постановка проблемы. Сегодня в обществе и
культуре преобладает представление о том, что внешняя
привлекательность и телесная красота являются
важными условиями личностной, профессиональной,
социальной успешности. Эталонные представления о
физической красоте диктуются средствами массовой
информации и учреждениями, предлагающими услуги в
области индустрии красоты, здоровья и моды.
Человеческая
телесность
становится
некоторым
«пропуском» к успешности и возрастает необходимость
формирования красивого тела. Прослеживается явная
тенденция роста потребления услуг, ориентированных
на удовлетворение этой потребности: спортивные
секции и залы, домашние тренажеры, учебная
литература, диетическое питание, услуги по коррекции
фигуры самыми разнообразными методами [2;3;6;10].
Всплеск
интенсивного
развития
телесноориентированных социальных практик связан с
трудностями современного человека в формировании
отношений между собой и своим телом. Для мужчин и
женщин решающую роль в повышении значимости
телосложения играет именно восприятие своего тела и
отношение к нему, а не реальные параметры. Это
предполагает необходимость изучения психологических
оснований, влияющих на формирование представления
человека о своем теле [10;11].
В общем виде в психологии представление личности
о
своих
телесных
параметрах,
собственной
привлекательности отражено в понятиях «Я-телесное»
или
«Я-физическое».
Однако
в
современной
психологической
литературе
наблюдается

содержательная дифференциация понятий для описания
данной психологической реальности [9;10].
В существующих исследованиях, посвященных Яфизическому, отдельные его аспекты раскрываются
через исследование искажения физического образа Я в
рамках клинической психологии, изучение восприятия и
изменения внешнего облика в рамках имиджелогии и
психологии экспрессии, исследование роли Яфизического для развития нормального самосознания и
самоотношения в детском и подростковом возрастах в
рамках возрастной психологии. Для психологии
личности важными являются ценностные основания и
личностные особенности, которые обусловливают
представления о личности себе и о своем физическом
«Я». Такого рода работ явно недостаточно.
Целью нашей работы стало изучение содержания
Я-физического
и
Я-эстетического
девушек,
профессионально занимающихся черлидингом. В
исследовании участвовали девушки, занимающиеся
черлидингом в возрасте от 8 до 20 лет, девушки,
«приобщенные» к физической культуре и «не
приобщенные» к физической культуре, всего 45 человек.
Под «приобщенными» нами понимались девушки,
которые занимаются спортом давно, практически на
профессиональном
уровне,
имеют
спортивные
достижения, либо занимаются физической культурой,
фитнесом на любительской основе, интересуются
спортом и спортивной жизнью. «Не приобщенными» к
спорту девушками мы назвали тех, кто никогда не
занимался спортом, не имеет никакой физической
нагрузки и не интересуется спортивной жизнью
общества.

75

Scientific Journal, Virtus, December # 1, 2014

Изложение основного материала. Хотелось бы
подробнее остановиться на составленной нами анкете.
Инструкция для девушек, « приобщенных» и «не
приобщенных» к физической культуре и спорту, а также
для девушек, занимающихся черлидингом: «Уважаемые
девушки! Прочтите, пожалуйста, вопросы. Отвечайте
быстро и подробно, вписывая ответы в пустые строки.
Нет плохих и хороших ответов, нам важна любая
информация о Вас и Вашем отношении к спорту».
Содержанием анкеты стали вопросы:
1. Занимались ли Вы когда-либо спортом? Каким?
2. Каким видом спорта вы занимаетесь сейчас?
3. Как
Вы
оцениваете
свою
физическую
привлекательность?
4. Как
вы
оцениваете
свою
эстетическую
привлекательность?
5. Хотите ли Вы изменить отношение к себе?
Почему?
6. Как можно изменить отношение к себе со
стороны сверстников?
7. Как можно изменить отношение к себе со
стороны родителей?
8. Как можно изменить личное отношение к самому
себе?
9. Что Вы знаете о Черлидинге? Хотели бы вы
заниматься этим видом спорта? Почему?
10. Подберите как можно больше прилагательных для
описания такого вида спорта как Черлидинг.
11. Поможет
ли
занятие
спортом
вашему
саморазвитию? Если поможет, то каким образом?
12. Собираетесь ли вы заняться спортом в ближайшее
время?
13. Насколько занятия Черлидингом соответствуют
Вашему представлению об эстетическом и физическом
самосовершенствовании?
Вопросы были составлены с целью выявить различие
в представлении о Я-физическом и Я-эстетическом у
девушек, по-разному относящихся к спорту и
физической культуре.
В результате опроса было выявлено, что девушки,
«не приобщенные» к физической культуре и спорту в
80 % случаев не считают, что занятие спортом может
помочь их саморазвитию, в то время, как
«приобщенные» и занимающиеся черлидингом считают
(80 % и 85% соответственно), что физическая культура
поможет решить многие проблемы саморазвития.
Мы
использовали
методику
самоотношения
В.В.Столина и С.Р. Пантелеева «ОСО», методику
гендерной идентичности С. Бем, а также разработали
опросник для измерения самооценки Я-физического и Яэстетического
Также
интересными
стали
результаты,
подтверждающие наше предположение о том, что люди,
занимающиеся физической культурой и спортом,
намного выше оценивают свою физическую и
эстетическую привлекательность, чем те, кто не
занимается. Привлекательными с точки зрения Яфизического
себя
считают
100%
девушек,

занимающихся
черлидингом,
80%
девушек,
«приобщенных» к физической культуре и спорту, 15%
девушек, не занимающихся никакими видами спорта и
«не приобщенными» к физической культуре и спорту.
Относительно Я-эстетической привлекательности
показатели у всех девушек были немного снижены, но
их относительное сравнение указывает на выраженность
тех же пропорциональных отношений, что и в Яфизическом. 30 % девушек, «не приобщенных» к
физической культуре и спорту считают себя эстетически
привлекательными, у девушек «приобщенных» эта
цифра возрастает до 60%, а у занимающихся
черлидингом мнение о собственной эстетической
привлекательности достигает 80 %.
Также с целью исследования самоотношения мы
использовали шкалы методики В.В. Столина и
С.Р. Пантелеева «Особенности самоотношения (ОСО)»:
внутренняя честность (открытость), самоуверенность,
саморуководство, зеркальное «Я» (отраженное самоотношение), самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность, самообвинение,
самоуважение. Результат исследования показал, что 30
% приобщенных к физической культуре и спорту
респонденток имеет высокий позитивный уровень
самоотношения и адекватности самооценки, так как у
них выражены средние значения по всем шкалам.
Высокие показатели свидетельствуют о высокой
рефлексии переживания собственного Я как внутреннего
стержня, интегрирующего и организующего личность и
жизнедеятельность, чувства, что судьба находится в
собственных руках, о том, что жизнь и деятельность
человека способны
вызвать
уважение
других.
Эмоциональная и когнитивная оценка и принятие себя
так же адекватно высоки. Им свойственна низкая
внутренняя
конфликтность.
30 %
девушек,
«приобщенных» к физической культуре и спорту и
занимающихся
черлидингом
показали
также
позитивный уровень самоотношения, так как имеют
высокий значения по шкалам самопринятие, зеркальное
«Я» и саморуководство и средние значения по шкале
самоуверенность, низкие значения по шкале открытость.
Негативное
самоотношение
и
неадекватную
самооценку
показали
40 %
респонденток
«не
приобщенных» к физической культуре и спорту, так как
у них выражены или крайние низкие показатели или
крайне высокие показатели по всем шкалам. Низкий
уровень самопринятия и самоуважения указывает на
низкие значения по шкале самопринятие, зеркальное
«Я», саморуководство, самоуверенность, самоценность и
высокие
значения
по
шкалам
открытость,
самоуверенность,
самопривязанность,
внутренняя
конфликтность и самообвинение. Эти показатели
указывают на высокий уровень внутриличностной
неудовлетворенности,
конфликтности,
отсутствие
самоуважения и самопринятия, либо, наоборот,
неадекватно завышенных, с точки зрения данных
респонденток.Также в нашем исследовании мы
предполагали, что у «приобщенных» к физической
культуре и спорту девушек в «женских» видах спорта
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будет доминировать фемининный гендерный стереотип,
который будет оказывать воздействие на формирование
их Я -образа – эстетического и физического. Многие
авторы отмечают, что занятие спортом в целом, и
спортивная специализация, в частности, накладывают
отпечаток на формирование Я-физического образа
(Л.Г. Уляева, А.В. Шишковская, М.Е. Сандомирский,
А.Г. Кечеджан). Мы в своем исследовании считаем, что
ранняя спортивная профессионализация, а также сам
факт занятия спортом (фемининным или маскулинным)
накладывает отпечаток на формирование Я-концепции, а
именно составляющих Я-физическое и Я-эстетическое.
Это мнение подтверждается многими авторами. Есть и
другие мнения специалистов о том, что включение в
углубленные занятия в подростковом и юношеском
возрасте может стать причиной дисгармонии в
личностном развитии, которые затрудняют адаптацию к
жизни вне спорта после завершения спортивной
карьеры [6;8].
Исследование проводилось при помощи методики на
гендерную идентичность Сандры Бем [7].
В ходе исследования выяснилось, что в группе
девушек, «приобщенных» к физической культуре и
спорту и в группе занимающихся «женскими» видами
спорта гендерная идентичность выражена в 50%
андрогинностью, в 50% фемининностью.
70%
60%

58%
50%

50%

50%

50%

50%
40%
30%
20%

25%
17%
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приобщ.
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0%
не приобщ.
феминин.

маскулин.
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Рис. 1. – Гендерная идентичность девушек,
«приобщенных», «не приобщенных» и занимающихся
«женским» видом спорта – черлидингом
В группе «не приобщенных» к физической культуре
девушек мы наблюдаем следующую тенденцию. Среди
девушек доминирует андрогинная гендерная типология
(58%), а фемининная и маскулинная выражены
наименьшими
показателями
(25%
и
16,7%).
Андрогинный тип по методике Сандры Бем проявляется
в следующих характеристиках: «каждый человек
сочетает в себе психологические качества обоих полов»,
«...успешное сочетание как традиционно мужских, так и
традиционно
женских
качеств»,
определяя
психологическую андрогинию
как
«способность
человека менять свое поведение в зависимости от
ситуации» [7, c. 25]. Таким образом, виды спорта и
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степень приобщенности к спорту и физической культуре
мало влияют на формирование гендерной идентичности
девушек. Во всех группах она имеет выраженную
андрогинную типологию.
Мы склонны связывать
этот факт со спецификой социального и культурного
функционирования в современном обществе мужчин и
женщин.
Выводы. Таким образом, полученные результаты
исследования Я-физического и Я-эстетического у
девушек, занимающихся черлидингом, а также
«приобщенных» и «не приобщенных» к физической
культуре и спорту существенно отличаются.
Девушки, «не приобщенные» к физической культуре
и спорту имеют представление о себе как об эстетически
не привлекательных, Я-физическое оценивают низкими
показателями. Также у них выражены низкие показатели
по всем шкалам самоотношения, они не уверены в себе,
застенчивы, не общительны, не верят в собственные
силы.
Девушки, «приобщенные» к физической культуре и
спорту, а так же занимающиеся черлидингом, имеют
очень высокую самооценку, у них выражены высоко все
показатели самоотношения от уверенности в себе до
принятия себя и других. Они высоко оценивают свой
образ «Я», как физический, так и эстетический.
Девушки, занимающиеся черлидингом, а также
«приобщенные» и «не приобщенные» к физической
культуре и спорту имеют явно выраженный
андрогинный тип гендерных отличий, что мы склонны
расценивать не как зависимость от занятий спортом, а
как
зависимость
от
социально-демографической
ситуации в отношении мужчин и женщин в
современном мире.
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FEATURES I-PHYSICAL AND I-AESTHETIC GIRLS, «INTERMINGLED» IN PHYSICAL EDUCATION
(FOR EXAMPLE, CHEERLEADING)
This article examines the theoretical aspects of the self to the self-image in people differently related to physical culture and sport. The
necessity of the self-study, gender identity, attitude to their self-image as a physical-I and I-aesthetic girls involved in cheerleading, girls,
«intermingled» and «not intermingled» in physical education and sport. The definition of «intermingled» and «not intermingled» in physical
education and sport. Describes the methodological tools of the pilot study, including the author's profile for selecting subjects girls. The object of
the research are girls aged 8 to 20 years engaged in cheerleading, «intermingled» and «not intermingled» physical culture and sport, only 45 people.
A description of empirical studies of perception of self-image, both physical and aesthetic in respondents' conclusions about the severity of
gender identity and the self-girls involved in cheerleading, «intermingled» and «not intermingled» in physical education and sport.
Keywords: involved in sports, not involved in sports, self-image, self-physical, I-aesthetic, gender.
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РОЛЬ РЕФЛЕКСІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ
У статті представлено розуміння ролі рефлексії у діяльності. Мета статті – визначення ролі рефлексії в
діяльності. Визначається, що рефлексія визначається, як принцип і механізм зв’язку цілей, засобів і
результатів, що вона є принципом і механізмом зв'язку діяльності мислення і свідомості з практичною
діяльністю. Рефлексія допомагає особистості знайти свій індивідуальний стиль, дозволяє опанувати
адекватною особистісною самооцінкою, прогнозувати і аналізувати результат своєї діяльності, підвищує
рівень його самоорганізації, сприяє розвитку та саморозвитку, які здійснюються через діяльність як
самодіяльність, вищим рівнем якої виступає творчість.
Ключові слова: рефлексія, діяльність, саморозвиток, творчість, концепція рефлексивного виходу,
рефлексивна позиція
Постановка проблеми. У доповіді Міжнародної
комісії з освітою для XXI століття «Освіта: прихований
скарб», представленому ЮНЕСКО, сформульовані
чотири основні цілі сучасної освіти на найближчі
десятиліття, визнані світовим співтовариством, а саме:
навчитися пізнавати, навчитися застосовувати отримані
знання, навчитися співіснувати, навчитися жити. У
доповіді підкреслюється вирішальна роль освіти в
розвитку
особистості
протягом
усього
життя,
декларується пріоритет особистості як головний
імператив століття нинішнього. Здійснення діяльності,
що відповідає сучасним вимогам, під силу тільки
особистості
з
високим
рівнем
рефлексивної
компетентності, якого відрізняють
дослідницька
спрямованість і креативність мислення, прагнення
реалізувати свій особистісний та професійний потенціал
у професійній діяльності. Орієнтація на рефлексивну
компетентність допомагає особистості знайти свій
індивідуальний стиль професійної діяльності, дозволяє
опанувати
адекватною
професійно-особистісною
самооцінкою, прогнозувати і аналізувати результат своєї
діяльності, підвищує рівень його самоорганізації.
Теоретичні дослідження категорії «рефлексія»
здійснюються в багатьох науках (філософії, психології,
педагогіці та ін.), так рефлексія визначається як:
універсальне усвідомлення предметно-практичного
ставлення людини до світу, його пізнання (Г. Гегель,
І. Кант, Дж. Локк та ін.); різновиду мислення в контексті
вікової
періодизації
особистості
(П. Блонський,
Ж. Піаже та ін.); одного з принципів організації розвитку
психіки,
самосвідомості
людини
(Б. Ананьєв,
Л. Виготський, С. Рубінштейн, І. Сечєнов та ін.); умови
організації конкретно-наукових досліджень з вивчення
процесів, типів, різновидів рефлексії (Н. Гуткіна,
І. Семьонов,
В. Слободчиков,
С. Степанов,
Г. Щедровицький та ін.). Багато дослід-ників, що
вивчають рефлексію, позначають її як психологічний
механізм, але цей механізм залишається мало вивченим
в змістовному плані, при цьому рефлексивні механізми
розуміються як спосіб реалізації процесу діяльності.

Мета статті – визначення ролі рефлексії в
діяльності.
Розвиток діяльнісних процесів здійснюється через
процеси саморозвитку, особистісного зростання. Ці
процеси, як правило, ототожнюються з рефлексією, яка є
основним механізмом саморозвитку. Розроблену
Г.П. Щедровицьким концепцію рефлексивного виходу,
засновано на цьому положенні, головна ідея, полягає в
тому, що в разі виникнення у діяльності суб'єкта
проблем, розгортається механізм процесу рефлексії. Для
вирішення проблеми суб'єкту діяльності необхідно
вийти в рефлексивну позицію, яка розгортається у формі
особливої надбудови над практичною діяльністю і
включає в себе рефлексивні види діяльності:
дослідження, критику, проблематізацію, проектування,
програмування, прогнозування, концептуалізацію і
цілепокладання, як форми роботи з майбутнім, оскільки
діяльнісна рефлексія - це завжди рефлексія методів і
засобів. Все це обумовлює мобілізацію внутрішніх
потенціалів особистості з опорою на умови, можливості
і ресурси навколишнього середовища і ситуації. На цій
основі здійснюються розвиток діяльності. Таким чином,
рефлексія, рефлексивні здібності, рефлексивні процеси і
види діяльності в цілому утворюють системний
механізм розвитку і саморозвитку [1].
Діяльність є загальною формою самореалізації та
саморозвитку людини. У різних науково-теоретичних
дослідженнях суб'єкт характеризується як система
змістовних тенденцій, що реалізуються у різних видах
діяльності (В. Мясищев); як інтегральна система різних
видів діяльності (В. Афанасьєв); за Г. Щедровицьким
пізнати й описати людину – це значить пізнати й
описати його діяльність, виділити її внутрішні та
зовнішні засоби; А. Леонтьєв визначає особистість і
людське життя як систему діяльностей [2]. Таке
розуміння створювалося багатьма поколіннями вчених,
воно стало науково-історичною традицією, при цьому,
багато видатних мислителів минулого, а також наші
сучасники «господинею» становлення, самореалізації та
саморозвитку людини, її перетворення в особистість за
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допомогою діяльності визначали саме рефлексію.
У ракурсі цих наукових положень сутність рефлексії
трактується як «самоаналіз, осмислення, оцінка
передумов, умов та перебігу власної діяльності » [3,
с. 228]. Рефлексія визначається, як принцип і механізм
зв'язку діяльності мислення і свідомості з практичною
діяльністю, здійснення об'єктивації – обертання
внутрішнього змісту суб'єкта у предметно-практичний
зміст діяльності, а також оптимізації та розвитку
діяльності в індивідуальному та кооперативному
вираженні. При цьому робота в рефлексивної позиції
характеризується як діяльність над діяльністю та
включає в себе різні види діяльності.
Діяльність – складний, полісферний процес, що
складається з безлічі видів і типів діяльності, цілей,
функцій, способів і засобів, і рефлексія виступає єдиним,
загальним принципом і метазасобом їх кооперації.
Можна виокремити два плани: 1) кооперація на рівні
індивідуального суб'єкта діяльності, де рефлексія є
організуючим і керуючим фактором самодіяльності
особистості; 2) кооперація індивідуальних діяльностей у
спільну (колективну) діяльність – обидві становлять
сутність сучасного управління. Кооперація неподільна з
комунікацією,
яка
проявляється
у
формах
міжособистісного і групового спілкування, а також
інформаційного, міжособистісного і групової взаємодії,
тому рефлексія є також загальним принципом
комунікації. В одних випадках науковому аналізу
піддаються кооперативні аспекти рефлексії, в інших –
рефлексивні аспекти кооперації. І. Семенов, С. Степанов
поряд з особистісним і інтелектуальним аспектами
рефлексії виділили кооперативний і комунікативний,
підкреслюючи одночасність їх здійснення як в
індивідуальній, так і в спільній діяльності. Вони
констатують,
що
психологічні
знання
про
кооперативний аспект рефлексії забезпечує, зокрема,
проектування колективної діяльності з урахуванням
необхідності координації професійних позицій і
групових ролей суб'єктів, а головне, кооперації їх
спільних дій» [4, с. 35].
Г. Щедровицький характеризує рефлексію як
особливий тип і принцип кооперації та комунікації
систем діяльності і діяльнісних позицій .
Ряд учених підкреслює, що роль рефлексії в системах
діяльності полягає у зв'язуванні цілей, засобів і
результатів [5, с. 28]. Багато вчених загострюють увагу
на тому, що діяльнісна рефлексія – це рефлексія методів
і засобів (Г. Щедровицький, О. Анісімов, Ю. Громико та
ін.). Системна організація цілей, дій, операцій, засобів –
це технологія, і подання рефлексії у вигляді
миследіяльнісного, психічного, діяльнісного процесу
передбачає його технологічний характер. В цілому ж
можна зробити висновок: будь-який самостійно
здійснюваний технологічний акт і процес в тій чи іншій
мірі є рефлексивним актом і процесом, і це повною
мірою відноситься до всіх технологій. У сучасній
інтерпретації рефлексивний характер також має
категорія «техніки» – артефакти (машини, пристрої та
ін.), але навіть у такому ракурсі взаємодія з технікою –

це суто рефлексивний процес, і чим вона складніша, тим
складніше і інтенсивніше здійснюється рефлексія. Під
технікою також розуміється алгоритм цілеспрямованої
дії, де задіяні три сили: сила особистості, сила
комунікації, сила організації спільної діяльності, і все це
базується на рефлексії [6, с. 17]. Практика показує, що
рефлексивний підхід до технологій дозволяє істотно
раціоналізувати та оптимізувати будь-який процес і
забезпечувати його ефективність.
Розвиток та саморозвиток здійснюється через
діяльність як самодіяльність, вищим рівнем якої
виступає творчість. Необхідно зазначити, що діяльність
підрозділяється на репродуктивну (відтворюючу) і
творчу (відтворюючу), крім цього має місце і третій вид
– руйнівна, деструктивна діяльність. Відносно двох
перших видів слід зазначити умовність їх підрозділу,
оскільки у реальності діяльність здійснюється на основі
домінування того чи іншого виду, один без одного вони
не існують. Цю єдність підкреслював С. Рубінштейн,
наполягаючи на тому, що будь-яка діяльність хоча б у
мінімальному ступені є творчою і самостійною.
Творчість є вершиною рефлексивних процесів, на
низьких рівнях здатності до рефлексії вона неможлива.
Визначення рефлексії як провідного механізму та
керуючого параметру творчої діяльності, розгляд
творчості та інновації як рефлексивних процесів вищого
рівня, неподільність креативних і рефлексивних
здібностей (креативності та рефлексивності) сьогодні
набули характер аксіоматичних. Творчий процес
вимагає від людини адекватного рефлексивного способу
здійснення «Я», виходу за межі себе, мобілізації
ціннісних та інтелектуальних ресурсів. Розв’язання
проблемної ситуації та подолання когнітивного
конфлікту можливі за рахунок створення особистісноінтелектуальної цілісності «Я». Тобто творчий процес
передбачає переосмислення людиною як образів
предметної ситуації задачі, так і образів особистості, з
якими ототожнює себе «Я» під час переживання
конфлікту. Результатом цього процесу є виникнення
нових психічних утворень, пов'язаних із продуктивною
самозміною і саморозвитком [7].
Висновки. Діяльність – складний, полісферний
процес, що складається з безлічі видів і типів діяльності,
цілей, функцій, способів і засобів, і рефлексія виступає
єдиним, загальним принципом і метазасобом їх
кооперації.
Рефлексія
як
усвідомлення
змісту
розумового процесу і логічне обґрунтування дій виконує
не тільки функцію самопізнання, але і є механізмом
саморегуляції діяльності. Перспективи подальших
розвідок у даному напрямку, ми вбачаємо у необхідності
дослідження рефлексії як системного механізму
розвитку та саморозвитку, саморегуляції діяльності.
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ROLE OF REFLECTION IN ACTIVITY
The article presents the understanding of the role of reflection in action. The purpose of the article – to define the role of reflection in
action. Determined that the reflection is defined as the principles and mechanisms of communication goals, means and results, it is the principles
and mechanisms of communication activity of thought and consciousness with practical activities. Reflection helps the person to find their own
individual style, allows to master adequate personal self-esteem, to predict and analyze the results of its operations, it increases the level of selforganization, promotes the development and self-development, which are implemented through activities like initiative, the level of which is the
creation.
Keywords: reflection, activity, self-development, creativity, concept of reflective exit, reflective stance
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ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
УЧНІВ 10 КЛАСУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ
ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ПРОБЛЕМНОГО
ЗМІСТУ
У статті представлено методичні аспекти формування історичного та критичного мислення учнів на
уроках історії України у 10 класі шляхом впровадження семінарських занять у практику сучасного вчителя
історії.
Ключові слова: семінарське заняття, історичне мислення, критичне мислення.
До хорошого уроку вчитель готується все життя
В.О.Сухомлинський
Постановка проблеми. Компетентна людина завжди
є суб’єктом власної життєдіяльності. Їй, разом із
знаннями й уміннями, необхідними для виконання тієї
або іншої діяльності, притаманні спрямованість на
досягнення високого результату в цій діяльності,
активна позиція, ясна орієнтація в соціальній взаємодії
та соціокультурній ситуації, відповідальність перед
собою й соціальним оточенням.
Система компетентностей, що формується у навчанні
кожного предмета, відповідає специфіці його змісту.
Історична предметна компетентність – це здатність учня
до самостійного осмислення історії та культури України
в контексті світового історичного процесу та адекватної
оцінки соціального й морального досвіду минулих
поколінь. Вона має сприяти формуванню (розвитку,
розкриттю потенціалу) учня як громадянина України,
соціально адаптованої та відповідальної особистості
через набуття ним цих предметних компетентностей [3,
с. 7]. Ключовим аспектом роботи вчителя історії у цьому
напрямку має стати формування в учнів навичок
критичного мислення.
Критичне мислення – це наукове мислення, суть
якого полягає у прийнятті ретельно обміркованих та
зважених рішень стосовно довіри до будь-якого
твердження: чи мусимо ми його сприйняти, чи
відкинути або відкласти, а також ступінь упевненості, з
якою ми це робимо.
Критичне мислення означає не негативність суджень
або критику, а зважений розгляд різноманітних підходів
до проблеми, щоби врешті приймати обґрунтовані
судження та рішення щодо неї. Людина з критичним
мисленням нічого не сприймає на віру. Отже, критичне

мислення – це здібність і прагнення оцінювати різні
твердження та робити об’єктивні судження на основі
добре обґрунтованих доказів. Мета критичного
мислення полягає у встановленні об’єктивної істини.
Уміння критично мислити особливо важливо тепер,
коли постійно в засобах масової інформації відбувається
масована і витончена обробка суспільної свідомості,
розгортаються
підготовлені
професіоналами
широкомасштабні рекламні кампанії. Падіння моралі в
суспільстві, що спостерігається останнім часом,
призводить до стрімкого зростання дезінформації з
метою використати інших людей у своїх егоїстичних
цілях. Отже, у наш час особливої актуальності набуває
необхідність відрізнити істину від підробки. Тому й
постає проблема набуття учнями навичок критичного
мислення, тобто здатності ставити нові запитання,
випрацьовувати різноманітні аргументи, приймати
незалежні та продумані рішення [4, с. 5].
Мета роботи – висвітлити методичні шляхи
формування історичного та критичного мислення учнів
10 класу через впровадження у практику вчителя історії
семінарських занять проблемного змісту.
Виклад основного матеріалу. Для семінарського
заняття з історії України у 10 класі було обрано тему
«Національно-визвольна боротьба 1917 – 1921 рр.:
здобутки, втрати, прорахунки».
Мета уроку була сформульована мною у вигляді
«дидактичної тріади»: навчальна – узагальнити і
систематизувати знання учнів з теми «Українська
державність в 1917 – 1921 рр.», приділивши увагу
взаємозв’язку історії та сучасності; розвивальна –
удосконалювати вміння самостійної роботи учнів з
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навчальною і додатковою літературою, вміння
аналізувати й синтезувати, логічно мислити, робити
висновки та узагальнення, набувати практичних навичок
участі у дискусії та роботи в групах, розвивати навички
історичного та критичного мислення; виховна – на
прикладі національно-визвольних змагань 1917 – 1921
рр. виховувати в учнів повагу до традицій боротьби за
державну незалежність України, сприяти становленню
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громадянської свідомості школярів, виховувати гідне та
шанобливе ставлення до історії свого народу.
Учні заздалегідь отримали запитання, винесені для
обговорення, а також коментар щодо специфіки їх
висвітлення у ході заняття [Таблиця 1]; обов’язковим
атрибутом став список рекомендованих джерел і
літератури.

Таблиця 1. – Структурні елементи семінарського заняття за темою «Національно-визвольна боротьба
1917 – 1921 рр.: здобутки, втрати, прорахунки»
(питання та зміст підготовки подані за посібником В.В.Нартова [2, с. 181 - 184])
Питання,
Коментар
винесені на обговорення
для вдалої підготовки до заняття
Періодизація подій 1917 – 1921 рр.
1. Тлумачення терміну «Українська революція», її
хронологічні рамки.
2. Погляди О.Бойко та С.Кульчицького щодо термінології
періоду визвольних змагань часів Української революції.
Здобутки Української революції і боротьба за 1. Значення діяльності УЦР, Гетьманату, Директорії у
збереження державної незалежності
зростанні національної самосвідомості українського
народу, історичне значення ІV Універсалу.
2. Позиція О.Субтельного щодо подій Української
революції 1917 – 1921 рр.
Втрати Української революції
1. Співвідношення соціального і національного у 1917 –
1921 рр. та еволюція українських політичних партій.
2. Формування українських національних збройних сил.
3. Співвідношення зовнішніх і внутрішніх факторів у
поразці національно-визвольної боротьби.
4. Причини поразки національно-визвольної боротьби 1917
– 1921 рр.
5. Позиція М.Грушевського щодо втрат Української
революції.
6. Проведення історичних паралелей «Чому Польща,
Фінляндія, країни Балтії стали незалежними державами, а
Україна – ні?».
Уроки національно-визвольних змагань 1917 – 1. Зв'язок минулого і сучасного в розвитку України,
1921 рр.
актуальність багатьох ідей того часу сьогодні.
2. Зв'язок між уроками національно-визвольних змагань
1917 – 1921 рр. та Конституцією України від 28 червня
1996 р.
3. Пошук відповіді на питання: «Чи здійснилися мрії
лідерів руху 1917 – 1921 рр. у сьогоднішній Україні?»
Для мотивації роботи учнів був використаний
прийом створення емоційного фону уроку (паралельно –
введення елементів проблемності): «Боротьба за
збереження державної незалежності України, що
вилилась у жорстоку війну 1918-1920 рр., була
продовженням національно-демократичної революції,
яка проголосила цю незалежність. Вирішувалося, чи
бути Україні незалежною державою, чи матиме вона
демократичний соціально-економічний устрій. Історія
дала заперечну відповідь. Державна незалежність була
втрачена, надії на справедливе вирішення соціальноекономічних питань згасли. Чому так сталося? Для
вичерпної відповіді без серйозного аналізу не обійтися.
Сподіваюсь, ми зробимо його на нашому семінарі.

Навколо подій 1917-1921 рр. у свідомості
громадськості і в літературі нагромадилося безліч міфів і
пліток. Щоб розібратися в них, потрібний не один рік і
не один дослідник. То ж нехай наш семінар буде
часткою цієї великої праці. Центральна Рада, Українська
Держава, як і УНР, – етапи нашої історії, що мали свій
початок, своє піднесення і закономірний занепад» [2,
с. 181].
В ході дискусії учням, котрі були поділені на групи
[Рис. 1; 2], було запропоновано історичні факти та
проблеми, пов’язані з ними.
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Рисунок 1. – Робота учнівських груп над
проблемними питаннями семінару

Рисунок 2. – Робота з історичною картою під час
пошуку відповідей на проблемні питання семінару
Спираючись на здобуті знання та конкретні історичні
джерела, школярі мали знайти вихід із проблемних
ситуацій:
Факт 1. 26 грудня 1918 р. Директорія видала
декларацію, у якій йшлося про вирішення аграрного
питання в Україні. Всі дрібні та середні селянські
господарства залишаються у власності їхніх господарів.
Решта ж земель надходить для забезпечення
малоземельних та безземельних селян. Це стосується не
тільки земель поміщиків, а й духовенства та державних
земель. Для проведення земельної реформи створюються
народні земельні управи.
Проблема: Якими причинами була обумовлена саме
така політика Директорії УНР в аграрному питанні? До
яких наслідків вона могла призвести?
Факт 2. В.Винниченко у книзі «Відродження нації»
писав, що одним із найважливіших завдань Директорії
була боротьба зі спекуляцією. Всі форми спекуляції
підлягали кримінальному покаранню згідно з умовами
військового часу. Для цього в Україні створювалися
комісії з боротьби зі спекуляцією. Директорія
зобов’язувала також продавати товари за такими цінами,
щоб трудящі могли забезпечити себе найнеобхіднішим.
Проблема: Чому в часи Директорії УНР боротьба зі
спекуляцією, точніше з неконтрольованим зростанням
цін, стала злободенною? До яких наслідків це могло
призвести?

Факт 3. 25 січня 1919 р. офіційне видання Директорії
«Вісник УНР» писало, що зупинилося будівництво,
нестатки життя відчуває кожен мешканець міста. В
країні, яка багата хлібом, бракує хліба. Не вистачає
світла, зупинилися трамваї. Дуже швидко ростуть ціни на
найнеобхідніші речі. Скорочується рух на залізницях,
нестача сировини призвела до зупинки заводів. Вартість
грошей зменшується надзвичайно швидко, а ціни ростуть
з кожним днем.
Проблема: Якими причинами була обумовлена така
ситуація в українській економіці в січні 1919 р.? До яких
наслідків могло призвести подальше загострення кризи в
суспільстві?
Факт 4. Т.Гунчак пише, що українська справа зайшла
у безвихідь. Оточена ворогами з усіх боків, без жодного
союзника у світі, Україна опинилася на роздоріжжі.
Анархія розкладала державу зсередини, а передусім –
українську армію. І хоча ця армія виконала своє
завдання,
усунувши
протинародний
уряд
Скоропадського, їй бракувало дисципліни і національної
самосвідомості, щоб стати забралом відновленої УНР. У
цей критичний час вона була радше месником за народні
кривди, а не будівничим нового життя.
Проблема: Як ви розумієте ці слова? За допомогою
конкретних фактів підтвердьте думку історика [1, с. 60 61].
Для
глибшого
усвідомлення
матеріалу
десятикласникам було також запропоновано перегляд
документального фільму «Бій під Крутами» та
мультимедійної презентації «Соборна Україна».
Як висновок до роботи учнівських груп була складена
«формула Української революції» [Рис. 3; 4].
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 – 1921 РР. =
вирішення аграрного питання + вирішення
національного питання + створення української
армії + єдність (соборність) земель + вирішення
соціальних протиріч + єдність української нації
Рисунок 3. – «Формула Української революції
1917 – 1921 рр.»

Рисунок 4. – Робота учнів над складанням «формули
Української революції»
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Наприкінці уроку вчитель акцентував увагу учнів на
тому, що демократичні процеси, які відбуваються в
нашій країні, відкрили перед науковцями широкі
можливості для детального дослідження на основі раніше
закритих для вивчення матеріалів тих подій, які тривалий
час були «білими плямами» в офіційно висвітлюваній
історії українського народу. Ми з вами лише
доторкнулися до цих багато в чому неповних сторінок.
Хто після закінчення школи обере собі «хліб»
професіонального історика, продовжить пошук [2, с.
185].
При оцінюванні роботи учнів на семінарському
занятті враховувалися наступні критерії: індивідуальне
історичне мислення; активність у дискусії; вміння
аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати факти
конкретних подій і явищ з опорою на історичні джерела;
правильність і вичерпність аргументації; чіткість
викладу; мовна культура; толерантність висловлювань.
Висновки. Історія українського державотворення
має довгий та складний шлях, а в поєднанні з подіями
Першої світової війни та революційним сплеском
початку ХХ століття ще й повчальним. Зрозуміти всю
специфіку подій тих років можна лише у контексті
розгляду їх шляхом багатовимірності з використанням
елементів дискусії, комбінованого і кооперативного
навчання. Залучення учнів до подібних форм роботи
сприяє не лише формуванню історичного мислення,
навичок критичного аналізу подій дійсності, але й
розвитку
міжпредметної
комунікації,
сприяє
встановленню стійкого діалогу вчителя та учнів на уроці,
активізує інтерес до вивчення історії як науки та
навчального предмету.
Сучасна
педагогіка
характеризується
переосмисленням та зміною багатьох поглядів і підходів,
відмовою від деяких усталених традицій і стереотипів.
Сьогодення потребує від педагога-практика високого
професіоналізму, володіння сучасними технологіями
навчання і виховання, бажання та вміння постійно
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вчитися й самовдосконалюватися, творчого підходу, з
одного боку, й деякої прагматичності та раціоналізму – з
іншого. Тому формування в учнів навичок історичного та
критичного мислення шляхом впровадження у практику
сучасного
вчителя
історії
семінарських
занять
проблемного змісту, на яких кожен учень може проявити
не лише свою індивідуальність і неординарний підхід до
вирішення поставленої проблеми, але й набути
практичних навичок соціальної комунікації, яка є
життєво необхідною в умовах інформаційного
суспільства, є не вимогою школи, а потребою історичної
освіти в цілому.
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РЕФЛЕКСИВНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье рассматриваются структура, проведение и результаты проведения рефлексивной игры как
профилактического метода работы в молодежной среде против экстремизма. В качестве методики
используется проективный тест К.А.Бабиянц, рефлексивная игра, разработанная автором на основе
указанной проективной методики. Описываются качественные и количественные результаты проведения
рефлексивной игры, раскрывается их значимость и возможность практического применения в
поликультурной образовательной среде.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная игра, проективная методика, экстремизм, молодежь,
профилактика
Постановка
проблемы.
Сегодня
особенно
актуальным является вопрос предотвращения бытового
и политического экстремизма в молодежной среде.
Подростки, юноши и девушки являются самой не
защищенной, с точки зрения экономики, политики и
идеологии, частью населения. Очень быстрые перемены
в политической и экономической жизни страны, в
мировой
политической
обстановке
вносят
неопределенность и неизвестность в будущее молодых
людей, частые террористические угрозы в России и во
всем мире, нагнетают психологическое напряжение и
состояние безысходности, порождают тревогу за свое
будущее и потерю «точки опоры»[1;5;6]. Поэтому
сегодня молодежный экстремизм выражается в
пренебрежении к действующим в обществе правилам
поведения, к закону в целом, появлении неформальных
молодежных объединений противоправного характера.
Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России,
которые принадлежат к другим социальным группам,
этносам и придерживаются иных политических,
правовых, экономических, моральных, эстетических и
религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма –
это свидетельство недостаточной социальной адаптации
молодежи, развития асоциальных установок ее сознания,
вызывающих противоправные образцы ее поведения
[1;5;6].
Цель работы – раскрыть возможности рефлексивной
игры с применением методики К.А.Бабиянц в
профилактике
молодежного
экстремизма,
проанализировать полученные результаты, определить
стратегию дальнейшей профилактической работы с
молодежью.
Изложение основного материала. Сегодня под
рефлексией
понимается
способность
человека
осознавать себя как отличную единицу от окружающего
мира, осознавать себя в прошлом, настоящем и
будущем, осознавать свои эмоции, мотивы, интенции,
понятие рефлексии тесно связано с мышлением, языком,
чувственной сферой человека, его самосознанием.
Формирование
рефлексивной
способности
в
профессиональном, личностном, творческом аспектах

сегодня рассматривается многими авторами как одно из
средств развития личности, ее профессионализма, ее
социальной успешности [2;3;6].
Понятие рефлексии тесно сопряжено с порождением
и формированием новых смыслов в фрустрирующих
условиях проявления экстремизма в социальной среде
[5;6].
Одним из универсальных, на наш взгляд,
инструментов профилактики молодежного экстремизма,
является групповая форма профилактической работы,
например такая, как проведение рефлексивной игры с
применением методики К.А.Бабиянц[2;3]. Первый опыт
мы
получилив
ходе
молодежного
антитеррористического
фестиваля
студенческой,
научной и творческой молодежи «Мир Кавказу» в 2010
году.
Рефлексивная игра относится к играм открытого
типа. В отличие от игр, протекающих по сценарию и по
заранее описанным правилам (например, деловые игры,
ролевые игры), рефлексивная игра представляет собой
процесс социального взаимодействия, в котором
правила, роли и сюжетные ходы генерируются
участниками прямо по ходу игрового действия.
Задачами рефлексивной игры, которая проводилась в
ходе молодежного фестиваля «Мир Кавказу», были:
1. Создание условий для индивидуального развития
рефлексивного потенциала молодежи. Изучение и
рефлексия собственного поведения в фрустрирующей
ситуации вовлечения, экстремистского поведения и
террористического акта.
2. Анализ
индивидуальных
личностных
характеристик в виде проекции поведения в
фрустрирующей ситуации вовлечения экстремистского
проявления, террористического акта.
3. Выявление
и
развитие
культурных
и
мифологических стереотипов и установок, характерных
для
субъектов-участников
рефлексивной
игры,
относящихся к разным общественным и молодежным
организациям, органам власти, студентам. С этой целью
участники делились на группы. В каждой группе
организовывалось обсуждение проективной ситуации с
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целью определить наилучший способ решения
поставленной задачи.
4. Обучение пониманию поведения других людей в
фрустрирующей ситуации вовлечения в экстремистскую
группировку или участия в террористическом акте. С
этой
целью
организовывалось
межгрупповое
взаимодействие
участников рефлексивной игры,
проводилась рефлексия, давалась обратная связь.
5. Формирование возможностей проектирования
социальных ситуаций и управления социальными
процессами на основе рефлексивных форм поведения в
фрустрирующей ситуации вовлечения в экстремистскую
группировку и террористического акта.
Раздаточный
материал,
необходимый
для
проведения рефлексивной игры:
1. Карточки с рисуночными ситуациями вовлечения,
экстремисткого проявления и угрозой теракта и бланком
для ответа (методика К.А.Бабиянц).
2. Таблицы с типами реакций (на каждого).
3. Ватман (по одному листу на каждую группу).
4. Цветные маркеры по одному набору для каждой
группы.
Демонстрационный материал:
Мультимедийная презентация с результатами
мониторинга по проективному тесту и рекомендациями
по поведению в ситуации угрозы теракта и
экстремистского поведения.
Последовательность проведения рефлексивной игры.
1 этап игры. Участники делятся по группам.
Принцип разделения на группы:
– равное количество людей в группах;
– по половой принадлежности;
– по конфессиональной принадлежности;
– по статусной принадлежности;
– по принадлежности к различным представителям
общественных организаций, органов власти, студентов;
– по возрастной принадлежности – студенты и
молодежь, взрослые, зрелые.
2 этап. Знакомство с ситуациями и определением
экстремизма и терроризма.
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Каждому индивидуально дается задание пройти тест.
3 этап.
Знакомство
с
типами
реакции.
Саморефлексия. Предложить каждому отнести свой
ответ к определенному типу реакции. Подсчитать какие
реакции доминируют внутри группы.
4 этап. Презентация количественного подсчета в
группе по доминирующему типу реакции. Демонстрация
результатов проведенного исследования во время
фестиваля.
Интерактивный
режим
проведения
рефлексивной игры.
5 этап. Обсуждение в группе.Выработка единого
группового решения по каждой ситуации как наиболее
оптимального. Выбор представителя от группы для
презентации решения.
6 этап. Презентация решения группы, обоснование
своей позиции – почему это решение будет наиболее
приемлемым в данной ситуации. Межгрупповая
дискуссия.
7 этап. Общий вывод по межгрупповой дискуссиикакой тип поведения наиболее оптимальный в
сложившихся ситуациях, чтобы избежать вовлечения в
экстремистскую группировку или тяжелых последствий
террористического акта.
8 этап. Рекомендации МЧС и ФСБ России о том, как
вести себя в ситуации угрозы теракта или
экстремистских проявлений.
Обработка результатов исследования проективного
тестирования и рефлексивной игры.
В сборе первичного эмпирического материала по
проективной методике приняли участие 245 человек,
юноши и девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Была
подсчитана
конфессиональная
принадлежность
респондентов (Рис. 1).
Были исследованы результаты собранных в ходе
фестиваля материалов по проективному тесту изучения
поведения в фрустрирующей ситуации вовлечения в
экстремистскую
группировку
и
участия
в
террористическом акте (Рисунки 2-3).
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Рисунок 1. – Конфессиональная принадлежность респондентов, принявших участие в исследовании
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Рисунок 2. –Типы реакций юношей в возрасте 16-24 лет.1 ряд – вовлечение в экстремистскую группировку, 2 ряд
– проявление экстремизма в молодежной среде, 3 ряд – угроза террористического акта. 1.1.-3.3. – типы и
направленности реакций
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Рисунок 3. – Типы реакций девушек в возрасте 16-24 года. 1 ряд – вовлечение в экстремистскую группировку,
2 ряд – проявление экстремизма в молодежной среде, 3 ряд –угроза террористического акта.
1.1.-3.4. – типы и направленности реакций
Типичной реакцией студентов на ситуацию
вовлечения в экстремистскую группировку была
защитная реакция, направленная на живое или неживое
окружение в форме отстаивания собственных позиций, с
элементами осуждения внешней причины фрустрации
(Рис. 2-3 , позиция 2.1), а также реакция принятия на
себя ответственности за создавшуюся ситуацию
(позиция 3.2).
В ситуации угрозы террористического акта
обнаруживаются усиление реакций на удовлетворение
потребности в обеих группах: требуется, ожидается,
подразумевается, что кто-то должен разобраться в
ситуации (позиция 3.1); субъект сам берется решить
создавшуюся ситуацию (позиция 3.2); выражается
надежда, что время и нормальный ход событий решит
ситуацию (позиция 3.3), а также новый тип реакции,
который выделен только у девушек – конструктивная
позиция (3.4), она заключается в согласии с

требованиями и принятии сложной ситуации – «захват»,
«заложники».
Также обнаружилось отличие мужского и женского
реагирования – для девушек свойственна фиксация на
переживании информации о препятствии (позиция 1.1).
Результаты проведения рефлексивной игры:
1. Были выявлены два новых типа реакции в
фрустрирующей ситуации угрозы теракта и проявления
экстремизма – защитная реакция, направленная на
живое или неживое окружение в форме отстаивания
собственных позиций, без осуждения внешней причины
фрустрации
(группа
студенческой
молодежи);
конструктивный подход к решению проблемы
вовлечения в экстремистскую группировку посредством
уточнения целей, задач и требований группы (группа
девушек).
2. Были выявлены типы реакций участников:
направленность на «Переживание» информации о
препятствии и фиксация на удовлетворении потребности
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в формевыражения надежды, что время, нормальный
ход событий разрешат проблему, просто надо немного
подождать (группа девушек).
3. Были исследованы рекомендации о наиболее
конструктивных типах поведения в ситуациях
вовлечения в экстремистскую группировку, угрозы
террористического акта, проявления экстремизма.
Рекомендации, выработанные в ходе рефлексивной
игры, в ситуации вовлечения в экстремистскую
группировку:)
• Развивать критическое мышление
• Тренировать уверенное поведение
• Развивать умение конструктивно и толерантно
отстаивать свою точку зрения
• Учиться говорить «нет»
В перспективе мы собираемся использовать
проективную методику К.А.Бабиянц в рефлексивной
игре для студентов конфликтных и постконфликтных
регионов, студентов различных конфессиональных и
культурных принадлежностей с целью формирования
толерантного сознания и антиэкстремистких установок в
межличностном взаимодействии.
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REFLEXIVE GAME AS A MEANS OF PREVENTION OF EXTREMISM AMONG STUDENTS
This article examines the structure, conduct and results of the reflexive game as a preventive method of work among the youth against
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multicultural educational environment.
Keywords: reflection, reflective game, projective technique, extremism, youth, prevention
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
У статті зроблена спроба розкрити суть інтерактивних технологій навчання. Виявлені особливості їх впровадження на
сучасному етапі для підготовки майбутніх фахівців.
Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивні технології, інтерактивне навчання.
Постановка проблеми. Актуальне завдання сучасної
системи
вищої
освіти
–
це
підготовка
висококваліфікованого фахівця, здатного не тільки
передати знання з певної галузі науки, але й творчо
мислити, діяти в нестандартних ситуаціях, працювати в
колективі заради спільного результату. Як відомо,
сьогодні актуальним є перехід від пасивних форм
навчання до активних, творчих. Тому особлива увага
звертається на посилення технологічного аспекту
підготовки спеціаліста та на реалізацію особистісноорієнтованого підходу до організації навчального
процесу, де студент виконує активну роль суб’єкта
пізнавальної діяльності. В даному контексті зростає
зацікавленість у інноваційних технологіях навчання,
серед яких вагоме місце посідають інтерактивні
технології. Впровадження даних технологій у практику
роботи вищих закладів освіти постійно потребує
теоретичних досліджень, коригування й певних
уточнень.
Мета статті полягає у виявленні специфіки
інтерактивних технологій висвітленні досвіду та
особливостей їх впровадження на сучасному етапі,
визначенні перспектив подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом
зростає зацікавленість науковців і педагогів-практиків
інтерактивними технологіями, зокрема їх можливостями
для розвитку творчого потенціалу, активізації мислення.
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те,
що інтерактивні технології розглядаються в контексті
особистісно-орієнтованих технологій. Їх ознаки можна
знайти в технології діалогічного навчання, ігрових
технологіях, технології організації групової навчальної
діяльності. Даному питанню присвячені дослідження
К. Баханова, О. Глотова, К. Нор, О. Пєхоти, Л. Пироженко, Н. Побірченко, О. Пометун, Г. П’ятакової,
О. Ярошенко та ін. Як специфічна категорія інтерактивні
технології розглядаються В. Гузєєвим, М. Кларіним,
Л. Пироженко, О. Пометун, Г. П’ятаковою та ін.
Проблема інтерактивного навчання й зараз активно
розробляється в теоретичному та методологічному
аспектах. Слово «інтерактив» походить від англійського
слова «interact», де «inter» – взаємний, «act» – діяти. За
визначенням педагогічного енциклопедичного словника
Б. Бім-Бада [4, с. 107] інтерактивне навчання – це

навчання, яке побудоване на взаємодії того, хто
навчається, з навчальним середовищем, яке є сферою
досвіду, що засвоюється.
Українські вчені Л. Пироженко та О. Пометун
зазначають, що «суть інтерактивного навчання полягає в
тому, що навчальний процес відбувається за умови
постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це
співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове,
навчання в співпраці), де і учень і вчитель є
рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання»
[5, с. 9]. М. Кларін визначає інтерактивне навчання як
переклад англомовного терміну «interactive learning»,
який означає навчання (стихійне або спеціально
організоване), засноване на взаємодії, та навчання,
побудоване на взаємодії [3, с. 12]. К. Баханов визначає
його як навчання, спрямоване на активізацію
пізнавальної діяльності учнів за допомогою організації
спілкування між собою, учнів з учителем, між групами,
що спрямоване на розв’язання спільної навчальної
проблеми [1].
Ми розуміємо інтерактивне навчання як навчання у
взаємодії, спрямоване на активізацію пізнавальної
діяльності студентів, що відбувається у формі діалогу
між
студентами,
студентами
і
викладачем,
студентськими міні-групами на засадах співробітництва
та співтворчості.
У трактуванні поняття «інтерактивні технології»
різними авторами можна помітити певні розбіжності.
Наприклад, Л. Пироженко та О. Пометун розглядають
інтерактивні технології як окрему групу технологій та
протиставляють їх активним технологіям завдяки
принципу
багатосторонньої
комунікації
[5, с. 8].
Білоруські науковці В. Симоненко та Н. Фомін
включають інтерактивні технології до складу активних
технологій навчання разом з технологіями проблемного
навчання, технологіями навчального співробітництва,
ігровими та комп’ютерними технологіями [6, с. 83].
Російський вчений В. Гузєєв бере за основу класифікації
характер інформаційної взаємодії та визначає три
навчальних режими: інтраактивний – коли інформаційні
потоки проходять всередині самого учня (самостійна
робота), екстраактивний – коли інформаційні потоки
циркулюють поза об’єктом навчання або направлені на
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нього (лекція) та інтерактивний – коли інформаційні
потоки є двосторонніми (діалог) [2, с. 48].
Звідси,
враховуючи
визначення
поняття
«інтерактивні технології» Л. Пироженко та О. Пометун,
ми розкриваємо сутність інтерактивних технологій
навчання так: інтерактивні технології навчання – це
технології, що включають в себе чітко спланований
результат
навчання,використання
окремих
інтерактивних методів та прийомів,що забезпечують
активний характер взаємодії учасників навчального
процесу на засадах співпраці та співтворчості.
Як відомо, інтерактивне навчання принципово
відрізняється від традиційного. Інтерактивне навчання
сприяє формуванню глибокої внутрішньої мотивації,
надає можливості для інтелектуального та творчого
розвитку, вияву ініціативи, розвиває комунікативні
вміння. Тому використання даного виду навчання є
невід’ємною частиною процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.
Однак, вивчений нами досвід науково-методичних
джерел свідчить про причини недостатньо ефективного
застосування в сучасних умовах інтерактивних
технологій у ВНЗ. Серед причин можна виділити такі:
низький рівень активності студентів; відсутність
мотивації студентів до участі в інтерактивних вправах;
безсистемне використання інтерактивних методів з боку
викладачів;
недооцінку
особистісно-орієнтованого
підходу до організації процесу навчання.
Висновки. Таким чином, проведений нами аналіз
наукових видань щодо застосування інтерактивних
технологій у навчанні студентів вищих навчальних
закладів дає підстави стверджувати, що сучасні
інтерактивні технології потребують більш детального
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вивчення та більш активного використання у
професійній підготовці майбутніх фахівців.
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ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙ
В ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
В статті представлено розуміння проблеми розвитку технологій електронних мереж як інноваційних каналів
соціальних комунікацій. Виділені базові функції комунікаційних процесів, розглянуті основні технології
додавання, модифікації, трансформації. Проаналізовано Інтернет як інструмент спілкування. Виділені риси
Інтернет-комунікацій та надані практичні рекомендації у використанні методу проектів, навчання в
співробітництві (cooperative learning).
Ключові слова. Інтернет-комунікації, технології електронних мереж, віртуальне освітнє середовище.
Постановка проблеми. Сучасний світ переживає
комунікаційну
революцію,
яка
обумовлена
перманентним збільшенням обсягів циркулюючої в
соціумі
інформації,
наростаючою
інтенсивністю
інформаційних
потоків,
зростанням
значущості
інформаційної сфери, інформаційних технологій та
інноваційних каналів комунікації. Сучасний етап
розвитку України – це період переходу до
інформаційного
суспільства,
період
активізації
інформаційних потоків. Інтернет – новітній засіб
комунікації між джерелами інформації, що формує
віртуальну
реальність.
В
умовах
активізації
інформаційних потоків віртуальний простір за своїм
впливом стає рівнозначним об'єктивній реальності. Тому
першочергове
завдання
–
представляти
в
інформаційному просторі суб'єкти й об'єкти, що
функціонують у різних сферах життєдіяльності
суспільства: політиці, економіці, освіті.
Мета даної роботи проаналізувати сучасний стан та
здобутки Інтернет– комунікацій як інноваційних каналів
соціальних комунікацій.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення
таких завдань:
 проаналізувати наукову літературу з зазначеної
проблеми;
 визначити інформаційний процес, систему та
технологію;
 обгрунтувати призначення технологій електронних
мереж;
 дослідити
метод
проектів,
навчання
в
співробітництві (cooperative learning).
Виклад основного матеріалу. Виділимо базові
функції комунікаційних процесів в суспільстві:
інформаційна (передача інформації про предмети, їх
властивості, явища, дії та процеси), експресивна
(здатність передавати оціночну інформацію про
предмети або явища), прагматична функція (спонукання
людини до певної дії та реакції).
Інтернет-комунікація містить традиційні елементи
комунікації, до яких належать:

– адресант
(автор)
та
адресат
(споживач)
повідомлення;
– повідомлення, як знаково оформлений носій
інформації;
– канал комунікації, тобто шлях, за допомогою якого
відбувається зв’язок адресанта та адресата;
– комунікативний шум, як сукупність факторів, що
перешкоджають та спотворюють передачу інформації;
– фільтри, які представляють собою обмеження, що
накладаються на інформацію у вигляді внутрішніх чи
зовнішніх табу чи цензури;
– зворотній зв’язок, як реакція адресата на
повідомлення;
– контекст і ситуація, тобто обєктивні та суб’єктивні
передумови спілкування.
До числа соціально-комунікаційних технологій
відносяться такі системи маніпулятивних дійкомплексів, які спрямовані як на позитивне так й на
негативне змінення поведінки соціуму. Соціальнокомунікаційні технології як системи дій-комплексів
класифікуються як технології додавання, модифікації,
трансформації [1, с. 47].
Соціально-комунікаційні технології додавання є
технологіями, під час дії яких до сформованого іміджу
через часткове змінення моделей поведінки та
світогляду реципієнтів додається невелика частка
інформації, що накладає тимчасовий відтінок на
утворений образ.
До соціально-комунікаційних технологій додавання
відносяться такі технології електронних мереж:
1.1) підбір і розміщення новин;
1.2) інформування через підписку про розсилання
інформації;
1.3) аналіз тематичних подій;
1.4) підбір тематичної інформації;
1.5) електронний маркетинг.
До
модифікаційних
соціально-комунікаційних
технологій відносяться й технології електронних мереж:
соціальні мережі; словникові технології. Технологіями
інмутації може стати будь-яка технологія мутації, якщо
її дію-комплекс спрямувати на негативний результат.
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Отже, перелічені соціально- комунікаційні технології
набувають
певного
спрямування
(нейтрального,
позитивного або негативного) згідно з тими намірами,
які мають їхні автори й реалізатори [1, с. 165].
Новітні комп’ютерні технології створили особливу
сферу інформації, яка багатьма сприймається як
альтернатива реальному світу – віртуальний світ
(кіберпростір), що реалізує ефект повної присутності
через можливість безпосереднього впливу на події. Ідея
віртуальності запропонувала принципово нову для
європейської культури парадигму мислення, в якій
вміщується складність влаштування світу [2, с. 124]
Є кілька причин звертання до Інтернету як до
інструменту спілкування.
1. Недостатнє насичення спілкуванням у реальних
контактах.У подібних випадках користувачі швидко
втрачають інтерес до Інтернет-спілкування, якщо
виникають можливості для задоволення відповідних
потреб у реальному житті.
2. Можливість реалізації якостей особистості,
програвання ролей, переживання емоцій, які з тих чи
інших причин неможливі у реальному житті
(анонімністю, нежорсткою нормативністю, своєрідністю
процесу сприйняття людини людиною). Бажанням
переживання тих чи інших емоцій пояснюється,
ймовірно, і прагнення до емоційного наповнення тексту.
3. До можливості взаємодії "людина-комп'ютер"
додається можливість комунікації "людина-комп'ютер –
людина".
Віртуальна реальність простіша, ніж фізична та
соціальна, відповідно дві останні в інтернет-комунікації
редукуються до набору окремих ознак. Опанувати й
вивчити віртуальну комунікацію значно простіше, ніж
спілкування у реальному житті, цим інтернеткомунікація й затягує, цим можна пояснити частково
втечу у ігрову чи іншу (редуковану) реальність.
Інтернет-комунікаціям властиві певні риси:
1. Анонімність, яка може призвести до безкарності,
розкутості, і безвідповідальності поведінки учасників
спілкування
2. Добровільність контактів. Користувач добровільно
зав'язує контакти чи може перервати їх у будь-який
момент.
3. Стійке прагнення до емоційного наповнення
тексту, що виражається у створенні спеціальних знаків
для позначення емоцій.
4. Прагнення до нетипової, ненормативної поведінки.
Найчастіше користувач презентує себе по-іншому, ніж у
реальному житті, програє не реалізовані в діяльності
поза мережею ролі, сценарії, і, не знаючи
співрозмовника, створює його образ, відмінний від
реального.
5. Більша, ніж у реальному світі, залежність від
співрозмовника у спілкуванні. Наслідком є порушення
безпосереднього живого спілкування.
8. Відсутність єдності простору і часу, тобто Інтернет
дає можливість бути одночасно у різних місцях, а також
спілкуватися з людьми з інших годинних поясів.
9. Характер спілкування – майже завжди письмовий.
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Все вищезазначене дозволяє зробити наступні
висновки: комунікативні можливості Інтернету не тільки
розширюють сферу спілкування й радикально
трансформують сучасний соціокультурний простір, але
й виявляють феномени людського буття як в соціальній,
так і в особистісній проекціях. Зокрема, впливовою є
віртуальна компонента організації Інтернет-простору,
яка значною мірою визначає специфіку комунікації в
мережі [3, с. 224].
Оцінюючи
сильні
і
слабкі
сторони
інфокомунікаційних технологій, зокрема – Інтернету, не
можна не визнати, що вони справді відіграють нині
унікальну роль у процесах суспільного розвитку.
Інтернет безпрецедентно розширює масштаби соціальної
комунікації та збільшує обсяги і розмаїтість доступної
індивідові інформації. Він уможливлює виникнення
нових ефективних механізмів мобілізації громадян.
Зокрема, Інтернет виступає як засіб дуже оперативної
організації і координації дій однодумців.
Серед основних функцій Інтернет-комунікацій
відмітимо: поділ комунікативного простору Інтернету на
дві сфери: реальну та віртуальну (квазі-реальну);
надання квазіреальній сфері ознак конвеційності;
розгортання спілкування у межах конвеційної
(квазіреальної) площини з тимчасовим визнанням її
реальності; наявність чітко детермінованих, але
обмежених часом правил, які організовують спілкування
у межах конвенційної реальності Інтернету; майже
повсюдний
неутилітарний
характер
Інтернеткомунікацій, які вважаються формою дозвілля, що
покликана приносити відчуття щастя та радості людині.
Internet – мережа, яка сприяє оптимізації багатьох
видів інтелектуальної діяльності користувачів. Виховати
людину готову грамотно користуватися для отримання
нових знань, кваліфікації відкритими для неї просторами
інформаційних, електронних мережевих можливостей –
завдання сучасного навчального закладу. Формування
самостійного мислення, критичного й творчого
передбачає цілу гаму інтелектуальних умінь. Це якісно
нові задачі, якісно новий підхід в використанні сучасних
інформаційних технологій в освітній сфері. Якщо
навчальний заклад і викладач як особистість зуміють
домогтися поставленої мети, то наші випускники
виявляться здібними до самореалізації й сучасні
інформаційні технології з усіма своїми можливостями
виявиться їм дуже корисними.
В останній час у в освітній сфері різних країн світу
все більше поширення набуває так званий метод
проектів, навчання в співробітництві (cooperative
learning). Причин тому декілька:
– необхідність не тільки передавати студентам
сукупність знань, скільки вчити отримувати ці знання
самостійно, вміти користуватись отриманими знаннями
для рішення нових практичних задач;
– актуальність придбання комунікативних навичок та
вмінь при роботі в різних групах, виконуючи різні
соціальні ролі: лідера, виконавця, посередника;

93

Scientific Journal, Virtus, December # 1, 2014

– актуальність
широких
людських
контактів,
знайомствами з різними точками зору на поставлену
проблему, із різними культурами;
– значимість для розвитку студентів
умінь
використовувати дослідницькі методи [4, с. 228].
Розвиток соціальних засобів масової інформації,
зокрема Twitter та блоги, backchannel забезпечує
документацію таких подій, як, наприклад, конференцсесії, щоб студенти мали можливість не тільки
приймати практичну участь, але й продовжувати
навчатися після закінчення аудиторної роботи.
Висновки. Ціль дослідження – проаналізувати
здобутки використання технологій електронних мереж
як інноваційних каналів соціальних комунікацій.
Вивчення Інтернет-комунікацій як інноваційних каналів
в технології навчання дозволило визначити наявні
тенденції й перспективи подальшого розвитку в умовах
формування інформаційного суспільства в Україні.
Специфіка розвитку освітнього простору України як
елементів інформаціного простору у період активізації
інформаційних потоків обумовлена, крім нормативноправового регулювання, низкою інших чинників.
В умовах активізації інформаційних потоків
особливого значення набуває представництво у
віртуальному просторі суб’єктів освітньої сфери.
Інтернет-сайтів Вищих навчальних закладів України, які
виступають як інноваційні канали комунікації, канали
формування, реалізації й трансляції інформаційного
потенціалу вищого навчального закладу. Використання
технологій електронних мереж надає нові можливості та
перспективи студентам, а саме: нові комунікативні
навички та вміння; широкі людські контакти,
знайомства з різними точками зору на поставлену
проблему, із різними культурами.
Робота
з
навчальними
середовищами
з
комп’ютерною підтримкою постійно змінюються з

точки зору методології використання в зв’язку з
постійними змінами в галузі комп’ютерних технологій.
Тому розробка нових інноваційних програм навчання з
комп’ютерною підтримкою постійно потребує нових
знань й удосконалень з точки зору як розробника, так і
викладачів, які будуть ці програми застосовувати в
навчальному процесі. В використанні інформаційних
технологій в начальному процесі ніколи не можна
зупиняться на досягнутому, необхідно постійно
рухатись вперед й розвиватись...
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INTERNET-COMMUNICATIONS AS ELEMENT OF INNOVATIONS
IN TECHNOLOGY OF STUDIES
This article properties the development of the electronic networks technologies is presented as innovative ductings of social communications.
The base functions of communication processes are selected, basic technologies of addition, modification, transformation are considered. The
Internet as instrument of intercourse is analysed. Selected lines of Internet-communications and practical recommendations are given in the use of
method of projects, studies, in a collaboration (cooperative learning).
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА
В статье представлены подходы к реализации требований ФГОС дошкольного образования,
отражающиеся в том, что главной целью образования становится не столько передача знаний и социального
опыта, сколько развитие личности ребёнка. В связи с этим на смену традиционным методам обучения и
воспитания приходят новые, инновационные технологии, направленные на активизацию познавательной
деятельности ребенка и развитие его личностной сферы как целостной структуры.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
проектная деятельность, виды проектной деятельности, этапы проектной деятельности, управление
проектной деятельностью.
Постановка проблемы. Дошкольное детство – это
самый ответственный этап жизни ребенка, период, когда
он начинает осознавать себя и своё место в мире, учится
взаимодействовать с детьми и взрослыми. На
современном этапе развития российского общества
смысл и значение образования меняются. В
соответствии с ФЗ-№273 «Об образовании» дошкольное
образование становится первым уровнем общего
образования.
Существенным
образом
меняется
отношение к дошкольному образованию как к
ключевому уровню развития детей дошкольного
возраста. Главной целью образования становится не
столько передача знаний и социального опыта, сколько
развитие личности ребёнка. Возросшие требования к
детям, поступающим в первый класс, предполагают, что
личность выпускника дошкольного образовательного
учреждения должна быть компетентной, социальноадаптированной,
способной
ориентироваться
в
информационном пространстве, отстаивать свою точку
зрения,
продуктивно
и
конструктивно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Акцент поставлен на развитие личностных качеств и
социальную адаптацию личности ребенка. В связи с
этим, на смену традиционным методам обучения и
воспитания
приходят
новые,
инновационные
технологии,
направленные
на
активизацию
познавательной деятельности ребенка и развитие его
личностной сферы как целостной структуры.
Одним из перспективных методов, способствующих
решению этой задачи, является проектная деятельность.
Проектная деятельность для дошкольника не является
чем-то искусственно привнесенным, а носит вполне
естественный характер, так как дети в этом возрасте
активны и чрезвычайно любознательны.

Изложение основного материала. В условиях
введения ФГОС дошкольного образования проектная
деятельность в образовательном процессе ДОУ
приобретает
особую
значимость.
Серьезная
ответственность в этой связи возлагается на воспитателя
дошкольного образовательного учреждения. Педагоги
ДОУ должны уметь включаться в процессы обновления
образования, быть компетентными в информационной,
исследовательской, проектной деятельности.
Проектная деятельность - это совокупность
поисковых, исследовательских, проблемных методов,
творческих по своей сути. Главная идея проектной
деятельности – направленность учебно-познавательного
процесса на результат, который получается при решении
практической, теоретической, личностно и социально –
значимой проблемы.
Основной целью проектной деятельности в
дошкольном образовательном учреждении является
развитие свободной творческой личности, которая
определяется
задачами
развития
и
задачами
исследовательской деятельности детей. Теоретическими
позициями проектной деятельности в ДОУ являются
следующие:
– образовательный процесс строится в логике
деятельности, имеющей смысл для ребенка;
– в центре внимания – ребенок;
– индивидуальный темп работы над проектом
обеспечивает выход каждого ребенка на свой уровень;
– глубоко осознанное усвоение базовых знаний
обеспечивается
за
счет
универсального
их
использования в разных ситуациях введения той или
иной нормы.
Основное предназначение проектной деятельности –
предоставление детям возможности самостоятельного
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приобретения знаний при решении практических задач
или проблем, требующих интеграции знаний из
различных предметных областей. Воспитатель при
организации проектной деятельности детей должен
решать задачи формирования уважительного чувства
принадлежности к своей семье, малой и большой
родине;
формирования
основ
собственной
безопасности и безопасности окружающего мира;
овладения элементарными общепринятыми нормами и
правилами поведения в социуме, элементарными
нормами и правилами здорового образа жизни,
развития
эмоционально-ценностного
восприятия
произведений
словесного,
музыкального,
изобразительного искусства.
Проектная
деятельность
в
ДОУ
должна
осуществляться
с
учетом
ряда
психологопедагогических условий, к которым можно отнести:
– уважение
к
человеческому
достоинству
воспитанников, формирование и поддержку их
положительной
самооценки,
уверенности
в
собственных возможностях и способностях;
– использование форм и методов работы с детьми,
соответствующих
их
психолого-возрастным
и
индивидуальным особенностям;
– построение взаимодействия взрослых и детей,
ориентированного на возможности и интересы
каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
– поддержку доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей в разных видах
деятельности;
– поддержку инициативы и самостоятельности
детей в деятельности;
– возможность выбора детьми материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и
общения;
– защиту детей от всех форм физического и
психического насилия;
– построение
взаимодействия
с
семьями
воспитанников в целях осуществления полноценного
развития каждого ребёнка.
В настоящее время использование проектной
деятельности
в
дошкольных
образовательных
учреждениях рассматривается практиками как один из
способов организации педагогического процесса в
работе с дошкольниками. По утверждению Л. Свирской,
под проектной деятельностью понимается отрезок
времени, в процессе которого и дети, и взрослые
совершают увлекательную поисково-познавательную
творческую работу, а не просто участие детей под
руководством воспитателя в серии связанной одной
темой занятий и игр.
Педагоги выделяют три основных вида проектной
деятельности: творческую, исследовательскую и
нормативную, Их общие особенности следующие:
– проектная
деятельность
разворачивается
в
проблемной ситуации, которая не может быть решена
прямым действием;

– участники проектной деятельности должны быть
мотивированы. Нужно чтобы и педагог, и ребенок
сформулировали причину, по которой они включаются в
исследование;
– проектная деятельность имеет адресный характер.
Поскольку через проектную деятельности ребенок
выражает свое отношение, он всегда ищет адресата –
человека, к которому обращено его высказывание,
оформленное в виде продукта. Именно поэтому
проектная деятельность имеет ярко выраженную
социальную окраску и, в конечном итоге, является
одним из немногих социально значимых действий,
доступных дошкольнику.
Целью исследовательской деятельности является
исследование, которое предполагает получение ответа
на вопрос о том, почему существует то или иное
явление, и как оно объясняется с точки зрения
современного знания. Исследовательские проекты чаще
всего носят индивидуальный характер и способствуют
вовлечению ближайшего окружения ребенка в сферу его
интересов.
Творческая проектная деятельность предполагает
создание нового творческого продукта. Творческий
проект чаще осуществляется коллективно или совместно
с родителями. При выполнении коллективного проекта
каждый ребенок предлагает свою идею проекта, но для
реализации выбирается только одна. Подобный выбор
дается детям нелегко, поэтому дошкольник должен
научиться, не только, отстаивать свою позицию, но и
объективно ее оценивать: понимать, насколько его идея
оказалась удачнее по сравнению с предложениями
других детей.
Нормативная проектная деятельность является
чрезвычайно
важным
направлением,
поскольку
развивает
позитивную
социализацию
детей.
Нормативные
проекты
всегда
инициируются
воспитателем, который должен четко понимать
необходимость введения той или иной нормы.
Нормативные ситуации, сопровождающие жизнь
ребенка, можно разделить на три группы: запрещающие,
позитивно нормирующие, поддерживающие инициативу
дошкольника, приводящие к созданию новой нормы –
нормотворческие.
Для
внедрения
проектной
деятельности
в
образовательный процесс ДОУ, педагог должен знать
задачи обучения проектной деятельности для каждого
возраста детей. Для младшего дошкольного возраста это
вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию,
активизация желания искать пути разрешения
проблемной ситуации, формирование начальных
предпосылок исследовательской деятельности. У детей
старшего дошкольного возраста идет формирование
предпосылок
поисковой
деятельности,
интеллектуальной инициативы, умения определять
метод решения проблемы сначала с помощью взрослого,
а потом самостоятельно, умения решать поставленную
задачу с использованием различных методов, вести
конструктивную беседу, пользоваться специальной
терминологией
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Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста осуществляется в несколько этапов. [1, с. 2-3]
Таблица 1. – Этапы проектной деятельности
Этап
Деятельность педагога
1 этап – целеполагание.
– помогает ребенку выбрать наиболее
актуальную
для
него
задачу
на
определенном отрезке времени;
– формирует проблему (цель);
– вводит в игровую (сюжетную) ситуацию;
– формулирует задачи.
2 этап – разработка проекта .

3 этап
проекта.

–

выполнение

4 этап – подведение итогов .

Помогает спланировать деятельность:
а) к кому обратиться за помощью
(взрослому, педагогу);
б) в каких источниках можно найти
информацию;
в)
какие
предметы
использовать
(принадлежности, оборудование);
г) с какими предметами научиться работать
для достижения цели.
– Организует деятельность.
– Практическая
помощь
(при
необходимости)
– Направляет и контролирует реализацию
проекта.
– Подготовка к презентации. Презентация

На начальном этапе подготовки к проектной
деятельности важна роль методиста ДОУ, который
должен уметь подготовить педагога к этой деятельности:
совместно с ним продумать тематику, этапы
организации проекта, подобрать справочный и
наглядный материалы и др. При планировании
проектной деятельности особенно важно определить
реальные цели и задачи, а также процедуры и критерии
оценки результата.
Тему и проблему, опираясь на интересы детей,
формулирует педагог или дети, при помощи наводящих
вопросов взрослого. Темы детских проектов должны
основываться на воспроизведении домашней жизни
(жилище,
оборудование,
отношения
в
семье,
обязанности членов семьи, работа взрослых). Затем
тематика может расширяться до воспроизведения жизни
общественной. В зависимости от тематики проекта к
организации и его проведению могут привлекаться
разные специалисты и родители воспитанников, т.к. в
воспитательно-образовательном процессе дошкольного
образовательного учреждения проектная деятельность
носит
характер
сотрудничества,
имеет
форму
интегрированного обучения. Основная ее цель
заключается в развитии свободной творческой личности,
которая определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей.
При
организации
проектной
деятельности
дошкольников, по мнению Ю.А. Гладковой, необходимо
учитывать следующее:

Деятельность детей
– Вхождение в проблему.
– Вживание
в
игровую
ситуацию.
– Принятие задачи.
– Дополнение задач проекта.
– Объединение
в
рабочие
группы.
– Распределение ролей.

– Формирование
специфических знаний, умений
и навыков
– Продукт
деятельности
готовят к презентации

– результат, на который сориентирована проектная
деятельность, должен быть и практически, и
познавательно значим для его участников;
– поставленная
детьми
проблема
должна
исследоваться
по
определенному
алгоритму:
выдвижение гипотез о способах ее решения, обсуждение
и выбор методов исследования, анализ и систематизация
полученных данных, подведение итогов и их
оформление, выводы и выдвижение новых проблем;
– содержательная часть проектной деятельности
должна
быть
основана
на
самостоятельной
(индивидуальной, парной, групповой) деятельности
детей, спланированной ими на подготовительном этапе.
Участие
в
проектной
деятельности
дает
положительные результаты, как для детей, так и для
воспитателей
дошкольной
образовательной
организации. Так дети, участвующие в проектной
деятельности,
начинают
проявлять
творческую
активность в познании окружающего мира, осознают
себя субъектом (понимающим, что известно, что нет,
каким образом можно узнать), способны общаться в
детском коллективе по поводу обсуждения совместного
плана действий. Воспитатели гибко подходят к
планированию с учётом интересов и запросов детей,
осуществляют поисковую педагогическую деятельность.
[3, с. 140-146]
Для эффективности данного направления работы, как
показывает образовательная практика, в детских садах
целесообразно создавать проектные советы, в состав
которых входят: заведующая детским садом, старший
воспитатель, воспитатели – руководители проектов,
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председатель
Совета
ДОУ,
председатель
Попечительского Совета, и председатель родительского
комитета.
Данный совет ставит перед собой следующие цели и
задачи:
– руководит образовательными проектами по
приоритетным направлениям развития дошкольного
образовательного учреждения;
– разрабатывает
стратегии
деятельности
дошкольного образовательного учреждения в режиме
развития;
– собирает
и
обрабатывает
информацию
о
деятельности педагогов дошкольного образовательного
учреждения;
– ведёт контроль за внедрением нововведений в
педагогическую
практику
по
приоритетным
направлениям развития дошкольного образовательного
учреждения;
– участвует
в
организации
повышения
профессионального
мастерства
педагогов
по
приоритетным направлениям развития.
– совет предъявляет следующие требования к
использованию проектной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении:
– в основе любого проекта должна быть проблема,
для решения которой требуется исследовательский
поиск;
– проект – это «игра всерьёз»;
– результаты её должны быть значимы для детей и
взрослых;
– обязательные составляющие проекта: детская
самостоятельность, сотворчество ребят и взрослых,
развитие коммуникативных способностей детей,
формирование познавательных и творческих навыков;
– применение дошкольниками сформированных
компетенций на практике [2, с. 22-24].
Проектная деятельность в ДОУ может иметь разную
направленность. Так для обеспечения комфортности
пребывания ребёнка в детском саду возможны дизайн –
проекты по совершенствованию развивающей среды в
возрастных группах ДОУ, проект по благоустройству
территории
ДОУ
«Детская
площадка».
По
формированию здорового образа жизни целесообразны
физкультурно-оздоровительный
проект
«Лесенка
здорового образа жизни», проект-программа «Здоровье
дошкольника», цель которых – соединить усилия
сотрудников детского сада и родителей воспитанников
по эффективному использованию здоровьесберегающих
технологий для сохранения и укрепления здоровья
детей.
Проектная деятельность может осуществляться и для
повышения качества дошкольного образования. В этом
направлении могут
реализовываться
следующие
проекты:
– познавательно-творческий проект «Оригами –
театр». Цель: создание оптимальных условий для
развития связной речи и творческого мышления у детей
в художественно-речевой, художественно-творческой и
театрализованной деятельности;

– информационно-исследовательский
проект
«Экологическая тропа». Цель: обеспечение условий
ранней позитивной социализации каждому ребёнку
посредством
расширения
представлений
об
окружающем мире, на основе ближайшего социального,
природного окружения;
– познавательно-исследовательский проект «Мой
родной любимый край». Цель: воспитание гражданских
чувств, чувства любви к родному краю, приобщение
дошкольников к истории и культуре родного посёлка,
города, достопримечательностям;
– проект «Детское экспериментирование». Цель:
развитие познавательной активности дошкольников в
процессе детского экспериментирования.
Проектная
деятельность
в
дошкольном
образовательном учреждении способствует повышению
уровня профессионального мастерства педагогов.
Большинство воспитателей ДОУ стремится пока еще
донести до детей готовые знания, которыми владеют
сами. В этом случае роль взрослых сводится к созданию
условий лишь для формирования у дошкольников
интереса к их получению. Реализуя же проектную
деятельность, воспитатель становится организатором
исследовательской деятельности детей, генератором
развития их творческого потенциала. Он вдохновляет
воспитанников
на
экспериментально-поисковую
деятельность, выступает как специалист в различных
областях знаний, как консультант по нахождению
источников информации, как помощник в вопросах
планирования и др.
В этой связи в ДОУ целесообразен проект
становления и профессионального роста педагогов, цель
которого:
– научить педагогов анализировать и оценивать свои
профессиональные качества;
– развить у них мотивацию к профессиональному
росту;
– вывести каждого педагога на высокий уровень
развития
их
профессиональных
способностей,
личностных
качеств,
организационных,
проектировочных, коммуникативных, управленческих и
рефлексивных компетенций.
Выводы. Таким образом, проектная деятельность
дошкольного
образовательного
учреждения
ориентирована на совместную деятельность всех
участников образовательного процесса в различных
взаимодействиях: «воспитатель – ребенок», «ребенок –
ребенок», «дети – родители», «воспитатель – родители».
При этом возможны совместно-индивидуальные,
совместно-взаимодействующие,
совместноисследовательские формы деятельности. Одно из
достоинств проектной деятельности состоит в том, что
каждому ребенку обеспечивается признание важности и
необходимости в коллективе. Он видит результаты
коллективных усилий группы. Поэтому в ходе
реализации
проекта
у
детей
развивается
самостоятельность, активность, ответственность,чувство
доверия друг к другу, интерес к познанию.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ОТВЕТАХ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье представлен анализ мониторинговых исследований студентов об из представлении здорового
образа жизни.
Ключевые слова: социологическое исследование, здоровый образ жизни, студенты
Постановка
проблемы.
Качественная
профессиональная подготовка студентов в университете
невозможна без их активной учебно-трудовой,
познавательной
деятельности.
Экономические
и
социальные причины, не позволяющие увеличить срок
обучения, заставляют интенсифицировать его, что
требует
от
студентов
мобилизации
воли,

психофизических, духовных и физических сил. Однако
ставить сегодня вопрос об ограничении возрастающего
напряжения в процессе обучения нереально. И, если
нельзя
полностью
освободить
студента
от
психоэмоционального и физического напряжения
(и вряд ли стоит стремиться к этому), то необходимо
повысить устойчивость адаптационных механизмов
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организма к эмоциональным стрессам и упорядочить их
учебную деятельность.
Цель статьи – научить студентов здоровому образу
жизни, для которого характерны единство и
целесообразность
процессов
самоорганизации
и
самодисциплины, саморегуляции и саморазвития,
направленных на полноценную реализацию своих
сущностных сил, дарований и способностей.
Изложение основного материала. Формирование
здорового образа жизни (ЗОЖ) граждан как задача
государственной
важности
и
национальной
безопасности, отвечающая вызовам планетарного
масштаба особо актуализируется в современной России.
Так В.В. Путиным был подписан указ № 598
«О совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения», в котором правительству
России дается поручение обеспечить к 2018 году
«снижение смертности» в том числе за счет
«мероприятий по формированию здорового образа
жизни граждан Российской Федерации». Различные
подходы к пониманию феномена «здорового образа
жизни» позволяют сделать вывод о том, что он
объединяет все, что способствует выполнению
человеком профессиональных, общественных и бытовых
функций в оптимальных для здоровья условиях и
выражает ориентированность деятельности личности в
направлении формирования, сохранения и укрепления
как индивидуального, так и общественного здоровья.
Мы провели социологическое исследование на тему
«Здоровый образ жизни студентов», которое показало
отношение молодежи к себе, к своему образу жизни и
здоровью в целом. В последнее время активизировалось
внимание к ЗОЖ студентов, что отражает озабоченность
государства и общества здоровьем специалистов,
выпускаемых высшей школой, ростом заболеваемости в
процессе профессиональной подготовки, снижением
дееспособности в трудовой сфере. Именно поэтому
необходимо рассматривать здоровье и ЗОЖ как одну из
важных образовательных ценностей общества и
личности студента [1, с. 34]. Обучение в высшей школе
– сложный и достаточно длительный процесс, имеющий
ряд характерных особенностей и предъявляющий
высокие требования к пластичности психики и
физиологических функций молодых людей. При
поступлении в высшее учебное заведение у вчерашних
школьников
происходит
нарушение
жизненного
стереотипа. Начальный период обучения играет
существенную роль в развитии адаптационнокомпенсаторных механизмов. От него во многом
зависит, будет студент здоровым или больным. Так,
например, на основании изучения неврологического
статуса и состояния сердечно-сосудистой системы 2162
студентов первого курса выделено четыре группы:
Практически здоровые студенты – 1509 чел. (70%).
Студенты с повышенным артериальным давлением –
254 чел. (11%). Студенты с явлениями гипотонии – 90
чел.
(4%).
Студенты
с
функциональными
неврологическими нарушениями – 289 чел. (13%). Во
вторую, третью и четвертую группы вошло в общей

сложности 29% студентов – первокурсников, имеющих
отклонения в состоянии здоровья. Анализ амбулаторных
карт показал, что у подавляющего большинства
студентов, ушедших в академический отпуск (83%),
заболевания начинаются на первом – втором курсах.
Причинами заболевания являются нервное напряжение и
перегрузка в процессе занятий [1, с. 78]. Диагностика
уровня здоровья студентов проведенная в университете
показала, что только у 7% обследованных студентов,
состояние опорно-двигательной системы было хорошим,
у 28% выявлены функциональные нарушения и у 64% –
пред – и патологические. Состояние пищеварительной
системы только у 7% обследованных было нормальным,
у 85% выявлены функциональные нарушения, у 6% –
пред – и патологические. В целом обследование
показало наличие субъективных жалоб и объективно
подтвержденных изменений в одной или нескольких
системах и органах у подавляющего большинства
обследованных. Ни одному обследованному студенту
нельзя было дать заключение «абсолютно здоров», и
лишь 15% могли характеризоваться как «условно
здоровые» (то есть имели только функциональные
нарушения) [1, с. 45]. При исследовании психической
составляющей здоровья студентов обращает на себя
внимание
астенизация
и
большое
число
функциональных нервно-психических расстройств,
стрессоустойчивая психика выявлена в среднем всего у
21% из 1312 обследованных студентов гуманитариев и
естественников. Увеличение числа функциональных
расстройств нервной системы у студентов – так
называемых
пограничных
нервно-психических
состояний – отмечалось еще в 80-е годы. Нарушения в
нервно-психической сфере у студентов возрастают от 1
к 3 курсу, причем в технических вузах чаще болеют
юноши. Нервно-психические расстройства развиваются
на
фоне
синдрома
социальной
дезадаптации,
интеллектуально-эмоциональных перегрузок в период
сессий, межличностных конфликтов. При сопоставлении
данных, полученных учеными в различных регионах
страны, наблюдается однотипная картина ухудшения
здоровья студентов в период их обучения в вузе, в
зависимости
от
экологической
обстановки
и
климатогеографических особенностей [1-4]. Отношение
к здоровью обусловлено объективными обстоятельствами, в том числе воспитанием и обучением. Оно
конкретно проявляется в действиях и поступках,
переживаниях и вербально реализуемых мнениях и
суждениях людей относительно факторов, влияющих на
их
психическое
и
физическое
благополучие.
Эмпирическим критерием отношения к здоровью в
поведении может служить степень соответствия
действий и поступков человека требованиям здорового
образа жизни, а также нормативным требованиям
медицины, санитарии и гигиены. В высказываемых
мнениях
и
суждениях
выступает
уровень
осведомленности
и
компетентности
индивида.
Отношение к здоровью включает в себя и самооценку
человеком своего физического и психического
состояния, которая является своего рода индикатором и
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регулятором его поведения. По нашим данным
(опрошено 1380 студентов различных годов обучения),
основная масса студентов несерьезно относится к
своему здоровью. Так, на вопрос: «Следите ли вы за
своим состоянием своего здоровья?», были получены
следующие ответы: слежу регулярно – 13% юноши, 23%
девушки; слежу от случая к случаю –37% юноши, 39%
девушки; начинаю следить только тогда, когда
почувствую недомогание –50% юноши, 38% девушки.
Студенты затрудняются с ответами каков у них пульс в
покое, каково артериальное давление. Подобное
отношение студентов к собственному здоровью
отмечается и в других исследованиях [3]. Результаты
опросов студентов говорят о том, что большое число
студентов (как было отмечено выше) считают здоровье
необходимым условием полноценной жизни, но лишь
незначительная их часть уделяет ему должное внимание,
что приводит к возникновению еще одного
противоречия между вербальным осознанием значимой
ценности
здоровья
и
активной
сознательной
деятельностью по его сохранению и укреплению.
Необходимой и главной предпосылкой сохранения
здоровья является здоровый образ жизни как некая
эталонная модель, система общих условий, предписаний
мероприятий,
способствующих
укреплению
и
сохранению здоровья. Многочисленные исследования
позволили ученым прийти к знаковому теоретикопрактическому выводу о том, что здоровье человека
зависит на 50% от образа жизни, на 25% от влияния
окружающей среды, на 15% от наследственности и на
10% – от медицины. Здоровый образ жизни, как и
здоровье в ценностных ориентирах студентов имеют
высокую оценку, а реальное поведение противоречит
высказанным мнениям и суждениям о ценности ЗОЖ.
Так на вопрос, ведете ли вы здоровый образ жизни, были
получены следующие ответы: в основном да – 24%,
скорее да, чем нет –18%, скорее нет, чем да –38%,
затруднились ответить –18%. Анализ полученных
данных показывает, что свыше 50% студентов не
соблюдают
основные
элементы
режима
жизнедеятельности, у них не сформирована установка на
рациональное планирование своего времени. Они
нарушают гигиенические нормы умственного труда,
быта, питания, недооценивают положительное влияние
на учебную деятельность таких важных факторов, как
режим сна, питания, пребывания на свежем воздухе и
выполнение физических упражнений. Известно, что при
современных требованиях к студенту, успешная
деятельность требует значительного умственного
напряжения, но результаты опроса говорят, что
систематически самостоятельной учебной работой
занимаются 42% студентов, остальные занимаются
периодически.
Для
восстановления
умственной
работоспособности на достаточно высоком уровне и
сохранения
здоровья
необходимо
гигиенически
правильно чередовать занятия с отдыхом. Лучшим
отдыхом является сон в определенное время не менее 7–
8 часов, но 40% студентов не соблюдают режим сна,
многие из них испытывают его дефицит, так как ложатся
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после 24 часов, а некоторые и позже, что отрицательно
влияет на умственную работоспособность. Необходимо
отметить, что понимание роли физической культуры,
как одного из ведущих факторов формирования ЗОЖ
студентов, послужило тому, что активизировался поиск
эффективных педагогических условий, подходов,
технологий формирования ЗОЖ студентов средствами
физической культуры. В трудах, посвящённых
различным аспектам данной проблемы, отмечается, что
попытки
реанимировать
физкультурнооздоровительную,
рекреационную
и
спортивномассовую работу в вузах старыми организационными
формами и методами, как правило, не дают желаемых
результатов. Специалисты констатируют, что, к
сожалению, занятия физической культурой в учебных
заведениях, по-прежнему, направлены на решение задач,
отражаемых показателями физической подготовленности, зачётными нормативами учебной программы. В
связи с этим, во многих публикациях прослеживается
мысль о том, что необходимо создать такие программы
и технологические модели формирования ЗОЖ
средствами физической культуры, которые существенно
изменили бы проблемную ситуацию, отношение
студента к своему здоровью и образу жизни. Это
необходимо сделать ещё и потому, что происходит
вхождение страны в компетентностное образование, и
чтобы не остаться в стороне от модернизации высшего
образования,
необходимо
перестроить
процесс
преподавания учебной дисциплины «Физическая
культура» и её дидактической составляющей «Основы
здорового образа и стиля жизни» на основе
компетентностного подхода. И, естественно, встаёт
вопрос,
что
необходимо
сделать,
чтобы
компетентностный подход, не противореча имеющимся
инновационным концепциям и моделям физического
воспитания студентов (доказавшим их практическую
целесообразность) был наряду с другими подходами
(личностно-ориентированный,
деятельностный,
дифференцированный
и
др.)
использован
в
практической
деятельности
кафедр
физической
культуры. Но, разрабатывая данное инновационное
направление формирования ЗОЖ студентов средствами
физической культуры, необходимо активизировать и
ресурсы образовательного пространства вуза.
Выводы. Результаты исследования показали, что
современная
студенческая
молодежь
стремится
поддерживать
свое
здоровье.
Большая
часть
опрошенных под здоровым образом жизни понимает правильное питание, полноценный сон, занятия спортом
и отказ от вредных привычек. Однако, как показало
исследование, молодое поколение не всегда соблюдает
эти простые правила. Необходимо активизировать
работу кафедр физической культуры в этом направлении
и проводить научные исследования по данной
проблематике.

Scientific Journal, Virtus, December # 1, 2014

101

Литература
1. Виленский, M.Я. Физическое воспитание и здоровый образ
жизни студента / M.Я. Виленский. - M.: Гардарики, 2007. –
138 с.
2. Паначев В.Д. Физическая культура и спорт – средство
социально-педагогического развития личности // Мониторинг
качества здоровья в практике формирования безопасной
здоровьесберегающей образовательной среды: материалы всерос.
науч. практ. конф., г. Волгоград, 25-27 нояб. 2011г. – с. 28-32.
3. Паначев В.Д. К оценке здорового образа жизни в
студенческой молодежи // Физическая культура и спорт в
структуре здоровьесберегающей системы высшей школы: сб.
науч. тр. по материалам междунар. науч.-метод. конф.,
посвященной
80-летию
образования
Ставропольского
государственного университета 19 апр. 2011г. – с.67-71.
4. Паначев В.Д. Анализ физической культуры и здорового
образа жизни. Международный журнал экспериментального
образования №4 (2) 2013 Москва – С. 40-45

References
1. Vilenskiy M.I. Physical education and sound lifestyle of the
student / M.I. Vilenskiy. – M.: Gardariki, 2007.– 138s.
2. Panachev V.D. The Physical culture and sport – a facility
social-pedagogical development to personalities // Monitoring quality
health in practical person of the shaping safe health educational
ambience: material vseros. nauch. prakt. konf., Volgograd, 25-27
нояб. 2011г. – s. 28-32.
3. Panachev V.D. To estimation sound lifestyle in student youth
// Physical culture and sport in structure health systems of the high
school: sb. nauch. tr. on material mezhdunar. nauch.-metod. konf.,
denoted 80 - formation Stavropoliskogo state university 19 апр.
2011г. – s.67-71.
4. Panachev V.D. The Analysis of the physical culture and sound
lifestyle. International journal of the experimental formation 4 (2)
2013 Moscow – S. 40-45

Panachev V.D.,
d.sociol.n., zav. kaf. physical culture of the Perm national exploratory polytechnic university, panachev@pstu.ru
Fazleev M.T.,
cl. teacher kaf. physical culture of the Perm national exploratory polytechnic university
Morozov A.P.,
student of thePerm national exploratory polytechnic university
Korepanova YU.A.,
assistant professor kaf. physical culture of the Perm national exploratory polytechnic university panachev@pstu.ru
Russia, Perm
THE SOUND LIFESTYLE STUDENT IN ANSWER OF THE SOCIOLOGICAL STUDY
In article is presented analysis monitoring studies student about from presentation sound lifestyle.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З СОЦІОЛОГІЇ В
УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У статті здійснено розгляд питань, пов’язаних з поняттями інтерактивних методів навчання студентів.
Продемонстрована їх практична реалізація на прикладі навчальної дисципліни «соціологія». Оновлення і
вдосконалення методів навчання є одним з найважливіших шляхів подальшої демократизації освіти в Україні.
Інтерактивна взаємодія – співнавчання (колективне, групове, навчання у парах) надає можливість
сформувати у студентів як майбутніх професіоналів велику кількість умінь та навичок. Ці навички будуть
корисними для практичної реалізації своїх здібностей у сучасному постіндустріальному суспільстві. За
допомогою авторської розробки практичного заняття продемонстровано використання інтерактивних
методів навчання з соціології.
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, демократизація навчального процесу, постіндустріальне
суспільство
Постановка проблеми. Зростання ролі знань є
пріоритетом розвитку постіндустріального суспільства,
тому освіта все більше позиціонується міжнародною
спільнотою як дієвий інструмент формування
особистості, здатної бути конкурентоспроможною. Це
зумовлює необхідність оновлення і удосконалення всіх

ланок освіти, її змісту і навчальних технологій, що
вимагають нові запити інформаційного суспільства в
умовах подальшої демократизації навчального процесу.
Система вищої освіти України, адаптуючись до
вимог
Болонського
процесу
та
суспільних
трансформацій,
зумовлених
глобалізаційними
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процесами, вимагає нових підходів і принципів до
формування компетенцій викладачів, форм і методів їх
взаємодії зі студентами. З метою модернізації системи
освіти в Україні розробляється і оновлюється відповідна
законодавча і нормативна база, визначаються нові
стратегії її розвитку. Зокрема, Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки визначає
необхідність кардинальних змін, спрямованих на
підвищення якості і конкурентоспроможності освіти,
вирішення стратегічних завдань, що стоять перед
національною системою освіти в нових економічних і
соціокультурних умовах, інтеграцію її в європейський і
світовий освітній простір. З огляду на визначені
пріоритети найважливішим для держави є виховання
людини інноваційного типу мислення, забезпечення
розвитку особистості згідно з її індивідуальними
задатками, здібностями. Одним з ключових напрямів
державної
освітньої
політики
визначається
реформування системи освіти на основі філософії
«людиноцентризму» як стратегії національної освіти.
Відповідний
документ
зазначає
нагальну
необхідність підтримки наукової та інноваційної
діяльності за допомогою педагогічних технологій,
пов’язаних з діалогізацією процесу навчання і
гармонійним розвитком як тих, хто навчає, так і тих, хто
навчається [4, с. 2-35].
Викладач за сучасних умов має демонструвати
високий рівень педагогічної, управлінської і фахової
компетентності, забезпечувати європейську якість
освітніх послуг і демократизацію навчального процесу,
застосовувати новітні форми і методи організації і
управління
навчально-пізнавальною
діяльністю
студентів, сприяти максимальній реалізації потенціалу
студентів у межах європейського освітнього простору.
Такі задачі вимагають від викладача не лише вміння
передавати знання студентам, а й переходу до
принципово нової демократичної взаємодії з ними на
засадах відносин партнерства, поваги, довіри. Звичайно,
за таких умов функції викладача трансформуватимуться
з транслятора інформації на «навігатора» в ній.
Викладач в цьому випадку постає як організатор і
фасилітатор (від англ. Facilitator) – той, хто полегшує
діяльність, забезпечуючи оптимальні умови для
самореалізації особистості студента. Викладач як
управлінець у демократичних відносинах зі студентами
має сприяти поштовху до їх саморозвитку, що значною
мірою вирішується шляхом впровадження інноваційних
технологій, вдосконалення організації процесу навчання,
де важливе місце посідає саме інтерактивне навчання.
Це зумовлює актуальність дослідження інтерактивних
методів роботи студентів в умовах демократизації
навчального
процесу
на
прикладі
дисципліни
«соціологія».
Аналіз останніх досліджень
та публікацій.
Проведений нами огляд літературних джерел дає змогу
констатувати, що особливості формування професійної
компетентності викладачів досліджуються в роботах
українських науковців А. Маркової, Н. Кузьміної,
В. Кричевського,
Л. Карпової,
М. Михайліченка,
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Л. Хоружої. Аналіз науково-педагогічної літератури
свідчить, що вчені приділяють значну увагу розробці
вимог до загальної підготовки викладача вищої школи.
Ці проблеми знайшли своє розв’язання у працях
А. Алексюка, С. Архипової, С. Вітвицької, С. Гончаренка, В. Майбороди, О. Мороза, Н. Нікандрова,
І. Рейнгарда, О.Сухомлинської, М.Фіцули та ін. Умови
формування особистості викладача, його професійної та
педагогічної культури досліджувались В.Бондарем,
Ф. Гоноболіним, В.Гриньовою, С.Золотухіною, В. Краєвським, Н.Криловою, Н.Кузьміною, В.Сластьоніним,
С.Сисоєвою, В.Радулом, Я.Черньонковим. Аналіз
сучасної науково-педагогічної літератури (В. Беспалько,
В. Гриньова, Т. Горюнова, І. Ісаєв, І. Зязюн, В. Костіна,
Н. Кузьміна, І. Оленюк, В. Слуцкий, В. Ястребова,
К. Яресько та ін.) охоплює різні аспекти викладацької
діяльності. На думку науковців, головна функція
викладача полягає в управлінні процесами навчання,
виховання та розвитку студентів.
Інтерактивному
навчанню
присвячує
свої
дослідження О. Пометун, проте вони зорієнтовані
переважно на заклади середньої освіти.
Приклади різних методів роботи зі студентами з
соціології можна побачити в роботах О. Нестулі та
С. Нестулі, Ж. Малахової і В. Огаренка, проте основна
увага в них сконцентрована на активних методах
навчання.
На жаль, ґрунтовні дослідження щодо розробки і
застосування інтерактивних методів роботи студентів з
соціології в закладах вищої освіти України в умовах
демократизації навчального процесу майже не
здійснюються.
Мета роботи – аналіз і систематизація інтерактивних
методів роботи студентів з навчальної дисципліни
«соціологія» як складової подальшої демократизації
навчального процесу.
Виклад
основного
матеріалу.
Соціологічні
дослідження різних рівнів доводять, що за умов
пасивного навчання засвоюється 10% інформації, за
умов активного навчання (ділових ігор, дискусій) – 50%,
а за умов інтерактивного навчання (взаємонавчання і
негайного застосування знань один до одного) – 90% [6,
с. 8]. Завдання сучасного викладача – не передавати
знання, а створювати мотивацію і вміння студентів
навчатися самостійно. Проте без спрямування з боку
викладача і наявності завдань як інструментарію
інтерактивного навчання, здійснення такої роботи є
неможливим.
Метод навчання – це впорядкований спосіб взаємодії
вчителя і учнів, спосіб взаємодії учасників навчального
процесу, спрямований на досягнення цілей і завдань
освіти. Відповідно до критерію характеру цієї взаємодії
методи розподіляються на пасивні, активні та
інтерактивні [7, с. 109].
Інтерактивні методи роботи студентів полягають у
опрацюванні будь-яких завдань групами або внаслідок
поєднання індивідуальної самостійної роботи студентів
з подальшими етапами колективної роботи у великих
або малих (від двох осіб) групах. Викладач постає
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координатором цієї діяльності, спрямовуючи постановку
завдань, визначаючи етапи роботи тощо.
Психологічні дослідження доводять, що виконувати
завдання група може тільки за умов взаємодопомоги
учасників для досягнення спільного успіху, що
зумовлює більш сильних учасників стимулювати
слабких. Таке стимулювання створює стосунки
позитивної взаємозалежності. Це призводить до
формування навичок соціальної поведінки, в основі якої
закладаються технології сумісної роботи, де швидко
приймаються оптимальні конструктивні рішення,
формується вміння брати на себе відповідальність,
навчатись спілкуватись, вирішуючи конфліктні ситуації.
Знання, уміння і навички поєднуються з активною
життєвою позицією.
Інтерактивна робота більшою мірою, ніж активна дає
можливість створювати механізми самостійного пошуку
і формування навичок дослідницької діяльності,
водночас практично реалізуючи їх у роботі командами.
Студенти можуть самостійно обирати партнерів у
команду, розподіляти їх ролі, поєднуючи індивідуальні,
групові та колективні види діяльності. Перевагами
інтерактивних методів навчання для студентів є
створення в них таких професійних компетенцій: 1)
уміння чітко формувати свої думки в усній та письмовій
формі; 2) володіння технікою публічних виступів; 3)
здатність працювати в команді; 4) уміння виконувати
роботу самостійно; 5) вміння планувати та проектувати;
6) здатність продуктивно розподіляти час (ефективний
тайм-менеджмент); 7) швидка адаптація до нових
ситуацій; 8) розвиток креативних (творчих) здібностей
тощо.
Обсяги нашого дослідження не дозволяють повною
мірою висвітлити весь інструментарій інтерактивних
методів навчання соціології, тому спробуємо наочно
показати деякі з них на прикладі авторської розробки
практичного заняття за темою: «Глобальні соціальні
зміни».
Студенти працюють за таким планом:
1. Загальна
характеристика
глобалізаційних
процесів сучасності.
2. Концепції нового світового порядку:
1) «Оптимістичний лібералізм» (Ф.Фукуяма)
2) «Новий світовий порядок» (Г.Кіссінджер)
3) «Американські шахи» (З.Бжезинський)
4) Ліберальний антифундаменталізм (Д.Сорос)
5) Безполюсний світовий порядок (Е.Баталов)
3. Теорія макдональдизації Д.Рітцера
4. Американізація як продукт масової культури.
За цим планом студенти заздалегідь, використовуючи
лекційний матеріал і рекомендовану викладачем
літературу, самостійно опрацьовують питання з метою
знайти і систематизувати для себе якомога більшу
кількість інформації.
Хід і структура проведення інтерактивного
практичного заняття
1. Перше питання
«Загальна характеристика
глобалізаційних процесів сучасності» з метою
систематизації і структуризації в студентів наявного

обсягу знань опрацьовується за допомогою мозкового
штурму. Викладач розподіляє студентів на групи з 2-3-х
осіб, які протягом певного часу спільними зусиллями
виробляють якомога більше ідей, збирають найбільшу
кількість інформації на поставлені запитання за
напрямами:
Таблиця 1. – Позитивні і негативні наслідки глобалізації
№ групи
Сучасні глобалізаційні процеси
Позитивні наслідки
Негативні наслідки
(+)
(–)
Група 1
в економічній сфері
у політичній сфері
Група 2
у соціальній сфері
Група 3
у
релігійній
і культурній сфері
Група 4
По завершенні відведеного викладачем часу кожна
група виходить і презентує визначені нею позитивні і
негативні
характеристики.
Групою-переможцем
вважається та, яка запропонувала найбільшу кількість
позитивних і негативних наслідків глобалізаційних
процесів у досліджуваній ними сфері.
2. Друге запитання «Концепції нового світового
порядку» опрацьовується за допомогою дискусії на так
званому науковому конгресі. Це питання потребує
достатньо глибоких знань щодо сучасних світових
концепцій. За добровільним бажанням студентам, які
глибоко опрацювали відповідні теорії, пропонується
роль
їх
представників-науковців
(Ф. Фукуями,
Г. Кіссінджера, З. Бжезинського, Д. Сороса, Е.Баталова)
– це група 1. Не обов’язково кількість осіб в цьому
випадку має дорівнювати п’яти, інші студенти також
можуть увійти до складу цих дебатів як представники і
помічники-розробники концепцій будь-якого з цих
науковців. Решті студентів, які не увійшли до складу
наукового конгресу, пропонується роль спостерігачів
(група 2) та експертів (група 3).
Порядок роботи:
Крок 1. Науковці та їх представники сідають за
круглий стіл переговорів. Кожен з них стисло виражає
свою концепцію бачення сучасного соціокультурного
розвитку, її перспективи. В ході обговорення
здійснюється
дискусія,
можливі
доповнення
і
заперечення будь-яких аспектів концепцій.
Крок 2. Група спостерігачів протягом дискусії
складає свої запитання до науковців, думка яких їх
цікавить найбільше і передає їх на розгляд.
Крок 3. Група експертів підсумовує результати
роботи наукового конгресу і шляхом голосування
визначає саме ту концепцію соціокультурного розвитку,
яка на думку більшості є найперспективнішою щодо
сучасного суспільства.
3. Теорія
макдональдизації
Д.Рітцера
розглядається у вигляді дебатів. Для цього вся
студентська група розподіляється на дві команди: 1)
прихильників макдональдизації; 2) команди, що
заперечує будь-які прояви макдональдизації. Обидві
команди відповідають на питання, поставлене
викладачем: «Яким чином макдональдизація впливає на
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розвиток постіндустріального суспільства». Перша
команда формує всі свої тези з точки зору позитивних
впливів макдональдизації на світовий простір, друга –
негативних. Таким чином, більш глибоко і динамічно
розглядається і засвоюється суперечлива проблема, а
студенти в дебатах навчаються підтверджувати свою
точку зору шляхом аргументації на захист своєї позиції,
формують вміння створювати контраргументи, вміти
дискутувати цивілізовано.
4. Четверте запитання «Американізація як продукт
масової культури» розпочинається реплікою викладача:
«В деяких сучасних країнах Європи близько однієї
третини дітей народжується поза шлюбом, а ¼ кількість
жінок Європи і США віком від 18 до 35 років
стверджують, що вони не збираються народжувати
жодної дитини протягом свого життя [5, с. 73]. Це –
тільки демонстрація однієї з проблем сучасних змін
інституту сім’ї і шлюбу. Певних впливів зазнають такі
інститути, як економічний, політичний, релігійний,
інститути культури і соціалізації. Як ви вважаєте, чи
впливає американізація як продукт масової культури на
таку світоглядну позицію жінок в країнах першого світу,
чи буде розповсюджуватись така тенденція на країни
другого і третього світу? Яким чином і на скільки
ґрунтовно американізація як продукт масової культури
впливає на всі інші сфери суспільного життя (тобто
зазначені вище соціальні інститути)?»
Проблема впливу американської культури на
суспільну свідомість у всіх сферах суспільного життя
вирішується шляхом дискусії у вигляді ток-шоу. Для
цього створюється група експертів, решта студентів –
учасники і глядачі шоу. Роль ведучого відводиться або
одному із студентів або викладачеві (за умов відсутності
бажаючих). Ведучий регламентує час реплік учасників
дискусії (не більше 1-2 хвилин), надає наступне слово
для виступу. Кожен з експертів захищає своє бачення
позитивних і негативних впливів американської масової
культури на світовий простір. Глядачі ставлять
експертам свої запитання, ознайомлюють зі своїм
баченням певних аргументів, можуть самі робити
повідомлення (не більше 1 хвилини), а експерти
відповідають (1 – 2 хвилини). Експерти також можуть
дискутувати між собою протягом обговорення питань.
По завершенні
ток-шоу підводяться
підсумки
експертами, іншими учасниками шоу (за бажанням) і
ведучим.
Висновки щодо проведення практичного заняття
кожен зі студентів робить протягом 5-ти хвилин у
письмовій формі на окремому аркуші шляхом відповідей
на такі незакінчені речення викладача: 1. «На цьому
практичному занятті важливим для мене було…», 2.
«Сьогодні я навчився…», 3. «Надалі я хотів би
навчитися…». Доки студенти відповідають, викладач
робить коротке резюме проведеного заняття. Отримані
письмові анкети студентів викладач аналізує для
подальшого індивідуального підходу у навчанні і для
вдосконалення інтерактивних технологій навчання у
своїй професійній діяльності.
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Інтерактивні методи роботи студентів з соціології
можуть здійснюватись у вигляді аналітичної роботи
груп над текстом, побудові діаграм і графіків за
статистичною інформацією, колективній розробці
тестових завдань, блок-схем, термінологічних словників,
складанні кросвордів з соціології (від міні-кросвордів з
десяти слів до кросвордів-гігантів, що складаються з 40
– 60 слів). Складання кросвордів допомагає студентам
формувати уміння і навички опрацьовувати різноманітні
джерела інформації, розвивати формально-логічне і
творче мислення, всі види пам’яті, ерудицію.
У навчальній дисципліні «соціологія» можливо
використовувати метод проектів. Цей метод передбачає
об’єднання студентів у групи, наприклад, для розробки
програми соціологічного дослідження за будь-якою
цікавою
проблемою.
Така
аналітична
робота
включатиме декілька етапів згідно з етапами проведення
програми соціологічного дослідження і розвиватиме у
студентів навички логічного мислення, творчі здібності,
стимулюватиме
бажання
здійснювати
науководослідницьку роботу.
Метод навчання в парах (так зване спарринг –
партнерство). Спарринг (від англ. sparring) є
тренувальним змаганням з метою підготовки до змагань.
Спарринг-партнер – суперник у тренувальних
змаганнях. Відповідно, спарринг-партнерство як форма
організації інтерактивної роботи студентів є різновидом
роботи парами, де студенти у якості суперників або
опонентів виконують завдання, заздалегідь поставлені
викладачем.
Обсяги нашого дослідження не дозволяють
перерахувати всі можливі інтерактивні методи роботи
студентів з соціології і варіанти їх поєднання.
Висновки. Модернізація сучасної системи освіти
України передбачає докорінну перебудову щодо
підходів і технологій навчання у взаємодії викладача і
студентів, що зазначається в сучасних нормативних
документах (Національній стратегії розвитку освіти в
Україні на 2012 – 2021 тощо) і передбачає практичну
реалізацію
викладачами.
Проблема
досліджень
інтерактивних методів роботи студентів з соціології в
умовах демократизації навчального процесу є
перспективною, але має низький ступінь не лише
теоретичної розробки, а й практичної реалізації в
Україні. Інтерактивне навчання передбачає повагу до
кожного студента як особистості й індивідуальності.
Акцент здійснюється не на дисципліні і оцінках, а на
якомога більшому залученні всіх студентів групи до
навчання, стимулюванні їх розумової активності, що
створює атмосферу зацікавленості і мотивації до
пізнавальної діяльності.
Інтерактивна взаємодія – співнавчання (колективне,
групове, навчання у парах) надає можливість
сформувати у студентів як майбутніх професіоналів
велику кількість вмінь та навичок, корисних для
практичної реалізації своїх здібностей в сучасному
постіндустріальному суспільстві. Такими навичками є
уміння формувати свої думки в усній та письмовій
формі; володіння технікою публічних виступів;
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здатність працювати не тільки в команді, а і самостійно;
вміння планувати, проектувати та продуктивно
розподіляти час (ефективний тайм-менеджмент), швидко
адаптуватись до нових ситуацій; розвивати креативні
(творчі) здібності тощо.
За допомогою демонстрації авторської розробки
практичного заняття з соціології за темою: «Глобальні
соціальні зміни» нами було продемонстровано деякі
аспекти інтерактивних методів роботи студентів,
зокрема методи створення позитивної атмосфери
навчання і організації комунікації студентів, актуалізації
знань, засвоєння нових знань, формування вмінь,
навичок, узагальнення і систематизації знань як
складових інтерактивного навчання.
Практично відповідна інтерактивна робота з
соціології за запропонованою темою була здійснена
студентами Національній академії управління (Київ).
Неможливо
створити
чіткі
алгоритми
і
інструментарії використання інтерактивних методів
роботи студентів, оскільки динаміка змін передбачає, що
кожен викладач, відштовхуючись від власного бажання і
психологічних характеристик, має за допомогою своєї
творчої діяльності у процесі самонавчання постійно
поєднувати і удосконалювати свої знання з
менеджменту, педагогіки, психології, тощо. Розширення
свого практичного інструментарію з методики
інтерактивного навчання та удосконалення педагогічної
майстерності дасть змогу кожному викладачеві
формувати нестандартні підходи, створювати нові
інтерактивні методи роботи студентів і алгоритми їх
поєднання.
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The author of the article carries out a consideration of questions, interactive methods of studies for students. Practical realization was
demonstrated on the example of educational discipline "sociology". An increase of knowledge role is apriority of development of post-industrial
society, where education must form a competitive personality at the labour market. It predetermines the necessity of updating and improvement
of all links of education, its maintenance and educational technologies. Updating and perfection of methods of studies is one of the major ways of
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КУРС ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЧАСТЬ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
В статье анализируется опыт проведения занятий со студентами-экономистами по изучению деловой
коммуникации на английском языке, описываются трудности овладения основами учебной дисциплины,
представлены соображения по решению проблемы. Автор выделяет особенности учебного процесса, такие
как наличие специальной терминологии, разный уровень иноязычной подготовки студентов, использование
мультимедийных средств, различия в формах и методах заполнения документации. Также обращается
внимание на активизацию самостоятельной работы студентов, подаются примеры заданий на развитие
навыков и умений деловой коммуникации в соответствии с требованиям по овладению иностранным языком
для профессионального общения будущих специалистов внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: иноязычная подготовка, деловая коммуникация, документация, международная
экономика, профессионализация обучения, внешнеэкономическая деятельность.
Постановка проблемы. В современных условиях
реформирования высшего образования остро стоит
проблема
повышения
эффективности
овладения
студентами не только иностранным языком, но и
деловой коммуникацией на иностранном языке.
Решению этой проблемы посвящены многочисленные
исследования ведущих отечественных и зарубежных
специалистов (Н.Д. Гальскова, Е.И. Елизова, О.Б. Тарнопольский, J.W. Gilsdorf, S. North, F.J. Trimmer, G.N. Vic и
др.). Высшие учебные заведения должны обеспечить
будущим специалистам возможность получить знания и
овладеть умениями деловой коммуникации на
иностранном языке, чтобы быть в состоянии вести
переписку, заполнять документацию, проводить деловые
встречи, переговоры и презентации. Исходя из этого,
следует предлагать студентам курсы и программы,
которые позволят им пользоваться иностранным языком
для
удовлетворения
своих
профессиональных
потребностей.

Цель работы – проанализировать опыт проведения
лекционных и практических занятий по изучению
деловой коммуникации на иностранном (английском)
языке, описать трудности овладения курсом, выделить
пути решения поставленной задачи.
Изложение основного материала. Одной из
выборочных учебных дисциплин в Институте
международных экономических отношений имени
Богдана
Гаврилишина
является
курс
деловой
коммуникации на иностранном языке, который читается
студентам – будущим специалистам в отрасли
международной экономики и внешнеэкономической
деятельности. Главные цели курса состоят в формировании у студентов иноязычной профессиональной
компетентности в устной и письменной коммуникации,
в развитии умений, необходимых для проведения
презентаций, деловых встреч и переговоров, написания
писем, отчетов и докладов, заполнения форм и ведения
документации.
Для
студентов
первого
курса
специальности «Международная экономика» учебным
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планом предусмотрено во втором семестре проведение
лекционных и практических занятий в количестве 36
аудиторных часов и 106 часов самостоятельной работы.
Поскольку университет уже много лет работает по
кредитно-модульной системе, то учебный материал
делится на четыре модуля и охватывает такие темы, как
основы устной и письменной деловой коммуникации,
проведение презентаций и проблемы, связанные с
трудоустройством. Выбор такой тематики курса
коррелирует с темами базового аутентичного учебника
по
деловой
коммуникации
и
обусловлен
необходимостью ознакомить студентов с теоретическим
материалом и терминологией, чтобы они смогли
применить
усвоенные
знания
в
практической
деятельности. Проблемы, связанные с организацией
изучения студентами деловой коммуникации на
иностранном языке, уже были предметом нашего
изучения [1-2], но это не уменьшает актуальности
исследования, поскольку все время повышаются
требования к качеству иноязычного образования,
составной частью которого и является упомянутый курс
деловой коммуникации.
Опыт проведения лекционных и практических
занятий позволяет выявить некоторые трудности, с
которыми приходится сталкиваться и которые
необходимо преодолевать. Во-первых, хочется отметить
проблемы, связанные с неодинаковым уровнем языковой
подготовки студентов, что поначалу приводит к
неполному или некачественному усвоению лекционного
материала,
который читается
на
иностранном
(английском в нашем случае) языке. Во-вторых, у
студентов слабо сформированы аудитивные умения, что
не позволяет им полноценно слушать и слышать
собеседника, понимать речь преподавателя, извлекать
нужную информацию, о чем мы писали раньше [3].
Поэтому
на
первых
порах
мы
практикуем
дополнительные
консультации,
проводим
индивидуальную работу с отстающими студентами по
устранению пробелов в языковых знаниях. Заметим, что
такой диалог и сотрудничество преподавателя со
студентами проходит не только в аудитории, но и с
помощью электронной почты и/или по скайпу, что
экономит время и позволяет найти индивидуальный
подход к каждому. Со студентами, которым трудно
воспринимать лекционный материал, проводятся беседы
и им даются отдельные задания, чтобы снять
психологические барьеры, устранить неуверенность в
своих возможностях. Кроме того, лекции, как правило,
проходят в интерактивном формате, с использованием
мультимедийных средств, которые визуализируют
презентацию. Поэтому можем констатировать, что такая
работа приносит положительные результаты, позволяет
студентам в ходе лекционных занятий усвоить
программный материал, который они закрепляют на
последующих практических занятиях.
Еще одной проблемой, на наш взгляд, является
отличие стандартов или правил ведения документации в
Украине и в зарубежных (англоязычных) странах.
Например, в деловой практике иностранных компаний, в

отличие от украинских, широко применяется такой
документ, как меморандум, или мемо, у которого своя
структура и стиль написания. Также отличается
структура делового письма или протокол собрания,
резюме и бланки заявлений для приема на работу.
Поэтому изучение особенностей деловой документации,
явных и скрытых правил коммуникации требует
пристального внимания и рассмотрения, чтобы студенты
были готовы к их правильному и адекватному ситуации
применению. С этой целью мы ищем образцы
аутентичных документов на сайтах компаний и изучаем
их структуру, учимся писать письма (запросы, жалобы,
рекомендации) и давать ответы на них, практикуем
сравнительный анализ документации разных фирм за
рубежом и в Украине. Проводя такую работу, студенты
помимо правил написания и заполнения документации
изучают и особенности межкультурной деловой
коммуникации, такие как этические нормы деловой
культуры
общения,
отличия
формального
и
неформального
стиля
письма,
условия
профессионального
сотрудничества,
модели
личностного взаимодействия (например, гендерные
отношения в коллективе, различная трактовка степени
формальности в отношениях между начальником и
подчиненным, соблюдение дрес-кода и др.). Таким
образом создается учебная среда, которая наряду с
профессиональной
обеспечивает
социокультурный
контекст деловой коммуникации, что является условием
для формирования профессиональной иноязычной
компетентности
будущих
специалистов
внешнеэкономической деятельности.
Остается актуальным и вопрос организации
самостоятельной работы студентов по изучению
деловой коммуникации, на которую отводится, как
указывалось выше, значительное количество часов.
Известно, что принципы Болонской декларации
предполагают
расширение
учебной
автономии
студентов и повышение их ответственности за
результаты самостоятельной учебной деятельности по
усвоению материала. Поэтому, по мнению многих
исследователей (например, А.В. Конышевой), нужно
четко и грамотно сформулировать задачи, которые стоят
перед студентами по развитию умений деловой
коммуникации
с
учетом
их
индивидуальных
особенностей, таких как готовность к самостоятельному
обучению, наличие мотивации для выполнения заданий.
Студенты первого курса испытывают трудности в
овладении терминологией учебной дисциплины,
поэтому одним из заданий по самостоятельному
изучению этого аспекта может стать поиск дефиниций в
словаре,
перевод
и/или толкование
терминов,
составление лексико-семантических карт, написание
кратких комментариев или примеров употребления,
выполнение тренировочных упражнений и тестов.
Выписанные ключевые термины должны стать опорой
при построении студентами своих высказываний по
теме, которая изучается, во время дискуссий и
презентаций. Примерами творческих заданий с
максимальным использованием терминологической
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лексики могут быть эссе и доклады, краткие сообщения
и резюме по итогам прочитанных текстов. Такие и
подобные задания будут способствовать развитию
критического мышления и раскрытию творческого
потенциала студентов, учитывая их индивидуальные
особенности характера, личные интересы и склонности.
Выводы.
Данная
работа
не
является
исчерпывающим и полным исследованием, но мы
затронули важные, на наш взгляд, аспекты организации
и проведения занятий по деловой коммуникации,
представили некоторые соображения, которые помогут
найти
способы
решения
поднятых
вопросов.
Максимальное приближение процесса обучения к
реальным ситуациям, учет особенностей деловой
коммуникации, изучение образцов, моделей и способов
коммуникативного
поведения
представителей
различных
культур
будут
способствовать
усовершенствованию
умений
профессионально
ориентированного
общения
экономистовмеждународников
с
деловыми
партнерами.
Перспективами дальнейших исследований может стать
разработка упражнений и моделирование ситуаций
делового общения, подготовка методических материалов
и пособий, нацеленных на усовершенствование
иноязычных умений деловой коммуникации студентовмеждународников.
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BUSINESS COMMUNICATION COURSE AS AN INTEGRAL PART OF TEACHING ENGLISH STUDENTS
MAJORING IN ECONOMICS
The experience of conducting Business Communication classes in English with students majoring in International Economics has been
analyzed in this article. The author highlights the particularities of studying process, such as abundance of special terminology, various level of
students’ knowledge of English, using multimedia, differences in forms and methods of completing documentation. Also special attention is
devoted to activating students’ independent learning, some examples of tasks aimed at the development of business communication skills and
learning English according to the demands for future specialists in the field of foreign economic activity have been suggested.
Keywords: learning foreign language, business communication, documentation, international economics, professional teaching, foreign
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Scientific Journal, Virtus, December # 1, 2014

109
УДК 159.943.8:611.717:[780.116.432]

Солінська А.М.,
студентка ІV курсу психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка, dior4ik92@mail.ru
Україна, Полтава

Г. НЕЙГАУЗ ПРО ЗАГАЛЬНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТА РОБОТУ
ПІАНІСТИЧНОГО АПАРАТУ
У статті завдяки теоретичному методу та методу систематизації охарактеризовано піаністичний апарат
та роботу над його вдосконаленням за рекомендаціями радянського піаніста та педагога Г.Г. Нейгауза.
Характеризуючи роботу рухового апарату піаніст стверджує, що для досягнення техніки, яка дозволяє
виконувати всі твори для фортепіано, необхідно використовувати всі наявні у людини анатомічні можливості
для руху, починаючи від ледве помітного руху останнього суглоба пальця, всього пальця, руки, передпліччя,
плечового поясу, аж до участі спини, загалом, всієї верхньої частини тулуба, починаючи від однієї точки опори
– кінчиків пальців на клавіатурі, і закінчуючи іншою точкою опори на стільці.
Ключові слова: піаністичний апарат, плече, передпліччя, зап’ястя, пальці рук, техніка, сила звуку, рівність
звуку, гнучкість.
Постановка проблеми. Увага, яка приділяється
сьогодні музичній освіті молоді в Україні, надає
актуальності проблемі підготовки фахівців у галузі
музичного мистецтва. Особливо великого попиту
набуває фортепіанна педагогіка, інтерес до якої зумовив
активізацію наукових підходів до виконавської
підготовки майбутніх учителів музики у класі
фортепіано. Актуальності набувають слова відомого
радянського піаніста Генріха Нейгауза, який висловлює
свої міркування про окремі ланки фортепіанної гри, як
вони представляються методисту: про художній образ,
про ритм, про звук, про різні види техніки та роботу над
ними.
Мета роботи – сформувати уявлення про правильно
сформований руховий апарат та запропонувати шляхи
його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Піаністичний апарат –
це частина опорно-рухової системи людини, яка
складається з пасивної частини – кісткових ланок і
активної – м’язів. Рухова система регулюється і
координується нервовою системою і знаходиться в
тісній взаємодії з іншими системами організму –
кровообігом, диханням тощо. У цьому виявляється
цілісність організму і взаємообумовленість усіх його
систем [1, с. 53].
У рухах піаніста беруть участь плечовий пояс, плече,
передпліччя, кисть та пальці. Певною мірою бере участь
все тіло (нахили, похитування і зміни тієї чи іншої пози
під час гри). Верхня частина піаністичного апарату –
плечовий пояс – складається з ключиці та лопатки.
Плечовий пояс створює опору всім рухам рук у
фортепіанній грі і забезпечує значну різноманітність
рухів, амплітуда яких, однак, обмежена. З плечовим
поясом пов’язана верхня частина руки – плече.
Плече складається з плечової кістки, з’єднаної з
лопаткою, яка бере участь у рухах піаніста. Завдяки
голівці плечового суглобу, яка має кулясту форму, плече

досить рухливе. Його рухи здійснюються завдяки м’язам
плеча, спини і грудей. Плече спрямовує і регулює
підйом і опускання передпліччя і кисті, забезпечуючи
цим рухи рук по клавіатурі, підтримує руку в дрібній
пальцевій техніці, в трелі, тремоло, в октавах тощо.
Таким чином, плече відіграє величезну роль у
фортепіанній грі, і недооцінка його можливостей є
серйозною помилкою.
Передпліччя складається з двох кісток: променевої та
ліктьової. Під час поворотів руки променева кістка
перехрещується з ліктьовою, що забезпечує ротацію
(обертання) передпліччя разом з кистю. Ротація
передпліччя створює два положення – пронації і
супінації. При пронації долоня повертається вниз, при
супінації – вгору.
У фортепіанній грі доцільно невелике відведення
ліктя від корпусу, яке завдяки включенню верхніх
частин рухового апарату піаніста створює стан пронації.
Це положення здійснює підтримку верхніми частинами
апарату складових руки, які розташовані нижче.
[1, с. 54].
Зап’ястя складається з дрібних кісток, розташованих
в два ряди по чотири кістки. Можливість їх зміщення
створює сприятливі умови для гнучких і еластичних
рухів. Важливою умовою, яка забезпечує особливу
гнучкість зап’ястя, є те, що м’язи-згиначі і розгиначі
зап’ястя прикріплені з одного боку до кісток плеча, з
іншого – до п’ясткових кісток і, переходячи через інші
суглоби, забезпечують єдність і взаємозв’язок в рухах.
Саме ця анатомічна особливість створює можливість
гнучких рухів кисті, сприяє пластичності і різноманіттю
в звуці і фразуванні. Але зап’ястя не витримує як
тривалих і самостійних опорних рухів, так і перенесення
на нього великого навантаження від плеча, при якому
з’являються «скутість» і втома в області передпліччя.
Наприклад, надмірний розмах кисті при staccato в
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октавах або інтервалах не тільки гальмує темп, але і
викликає перенапругу м’язів-розгиначів кисті.
Пальці рук мають по три фаланги, виняток становить
перший (великий) палець, у якого тільки дві фаланги.
Першому пальцю притаманне значне різноманіття рухів,
хоча за своєю будовою він мало пристосований до
швидкості. Незважаючи на хибну думку деяких піаністів
(на що вказував ще Шопен), четвертий палець
вважається слабким. Це думка склалася у зв’язку з тим,
що під час нерухомості третього і п’ятого пальців,
підйом четвертого пальця обмежений через місточки
між сухожиллями. Однак четвертий палець володіє
достатньою силою, проте в грі піаністу доводиться
постійно враховувати особливості його анатомічної
будови. Наприклад, в трелі доцільніше користуватися
другим-четвертим або третім-п’ятим, але не сусідніми
третім-четвертим або четвертим-п’ятим пальцями.
Рух пальця забезпечується переважно завдяки
п’ястково-фаланговому суглобові. Кінець пальця
(нігтьова фаланга) до самостійних рухів не
пристосований: всі рухи нігтьової фаланги, наприклад,
так звані «хапальні» руху, здійснюються спільно з
першою та другою фалангами. [1, с. 54-55].
У русі беруть участь найбільш різноманітні групи
м’язів. Ізольованої дії окремих м’язів не існує. У процесі
роботи м’язи скорочуються, при розслабленні
відновлюється їх нормальна довжина. Тяга залежить від
збудження, що виникає під впливом нервових імпульсів,
що надходять до м’язу. Чим сильніше імпульси
збудження, тим сильніше і скорочення м’язів. Після
припинення надходження нервових імпульсів м’язи
розслаблюються. Рух залежить як від стану м’язів у
момент передачі імпульсу, так і від інших сил, які діють
на дану частину апарату. В ігровому апараті музикантавиконавця основну роль відіграють м’язи-синергісти та
м’язи-антагоністи.
Перші
забезпечують
спільні
узгоджені руху в заданому напрямку; другі – м’язи
протилежної синергістам дії. Залежно від характеру руху
м’язи можуть замінювати один одного.
Синергізм, залучаючи найбільш доцільні для
виконання руху групи м’язів, таким чином створює
оптимальні умови в ігровому апараті, протидіючи
ізоляції в м’язовій системі і створюючи в ній
координацію. Про користь синергічних рухів писав
С. Є. Фейнберг. Відзначаючи у дітей, які починають
займатися музикою, мимовільну появу таких рухів, він
рекомендував не усувати їх, а навпаки використовувати.
Для цього він пропонував в технічно-важких місцях
«скласти для іншої руки симетричну фігурацію і вчити
їх спільно, двома руками» [1, с. 56].
Антагонізм надає гальмуючу і регулюючу дію на
роботу м’язів. У грі піаніста ці дії дають можливість
домагатися більшої чіткості, гнучкості і тонкого
дозування рухів. Напруження м’язів поділяється на
статичне і динамічне. Статична напруга виникає при
утримуючій, зміцнюючій і фіксуючій роботі м’язів. При
цьому їх скорочення не чергується з розслабленням, і
м’язи тривалий час знаходяться в стані напруги. В
результаті виникає стан стійкої фіксації, – так званого
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«затиску». У фортепіанній грі варто уникати тривалої
статичної напруги, яка виникає, наприклад, при
натисканні на клавішу після появи звуку з метою
досягти його сили. При динамічній напрузі відбувається
або одночасне надходження нервових імпульсів до
різних м’язів, або послідовне до одних і тих же. Обидві
умови є найбільш сприятливими як для нервової
діяльності, так і для роботи м’язів. Виходячи з цих
біомеханічних закономірностей, фортепіанні руху
доцільніше будувати, переважно, на динамічних умовах,
що забезпечують зручність і свободу в грі. Регулювання
діяльності рухової системи здійснюється центральною
нервовою системою, збудження або гальмування
окремих центрів якої забезпечує скорочення або
розслаблення відповідних м’язів. При цьому варто
відзначити наявність так званого м’язового тонусу,
характерного навіть для м’язів, які знаходяться в стані
спокою. Збудження і гальмування є двома сторонами
єдиного процесу. Збудливий і гальмівний процеси
протікають за законом іррадіації (поширення) і
концентрації (зосередження). «Збудження, яке виникає в
будь-якій ділянці кори, розсіюється по ній, але в певних
пунктах одразу супроводжується гальмівним процесом і
втискається у певні рамки». Це позначається в м’язовій
системі уточненням якості та економічністю рухів
[1, с. 57].
Швидкість поширення збуджувального і гальмівного
процесів у різних людей різна. Швидкість іррадіації
завжди більша за швидкість концентрації, чим і
пояснюється складністю вироблення точності і високої
якості піаністичних рухів, які залежать від цих
регулюючих властивостей процесу гальмування.
Ступінь поширення збудження залежить не тільки від
сили подразника, але і від стану нервової системи в
момент передачі імпульсів збудження. Так, при
підвищеній збудливості навіть слабкі подразнення
викликають сильне збудження і широке його поширення
корою (широку іррадіацію). Наприклад, у піаніста,
схвильованого умовами концертної обстановки, це може
виражатися в мимовільній зміні сили або темпу або ж у
скутості рухів. Для правильної діяльності нервовом’язового апарату необхідно, щоб в зміні збудження і
гальмування зберігався певний ритм, що створює
врівноваженість їх між собою, є основою узгодженості
(координації) в піаністичному апараті.
При неправильних методах роботи, що порушують
врівноваженість в діяльності нервово-м’язового апарату
(наприклад, при грі октав без ритмічної зміни
положення кисті з високого на низьке стомлення настає
значно швидше і може викликати затиски). Це
пояснюється безперервною участю в русі одних і тих же
груп м’язів, що виключає для них зміну роботи і
відпочинку [1, с. 58].
Для досягнення техніки, яка дозволяє виконувати всі
твори для фортепіано, необхідно використовувати всі
наявні у людини природні анатомічні можливості для
руху, починаючи від ледве помітного руху останнього
суглоба пальця, всього пальця, руки, передпліччя,
плечового поясу, аж до участі спини, загалом, всієї
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верхньої частини тулуба, починаючи від однієї точки
опори – кінчиків пальців на клавіатурі, і закінчуючи
іншою точкою опори – на стільці. Однак, на думку
радянського піаніста та педагога німецького походження,
народного артиста РСФСР, кавалера ордена Леніна та
ордена
Трудового
Червоного
Знамені
Генріха
Густавовича
Нейгауза,
більшість
піаністів
не
користуються всіма можливостями власного тілі. Ноги
теж працюють, так як натискають педаль. Зрілий піаніст
добре знає, коли і які «силові установки», приховані в
його тілі, застосовувати під час гри [2, с. 77-78].
Дослідник зауважує, що у всіх важких випадках
насамперед необхідно прагнути до поліпшення і
розвитку
музичних,
слухових
та
артистичних
здібностей. Якщо технічне виховання, виховання
пальців, рук, всього рухового апарату в цілому буде
відставати від виховання духовного, ми ризикуємо
виростити не виконавця, а в кращому випадку
музикознавця, теоретика, «чистого» педагога (людини,
яка вміє правильно говорити, але не вміє правильно
показати). Таким чином можемо стверджувати, що чим
більше впевненість музична, тим менше буде
невпевненість технічна. Окремі теоретики педагогічної
думки вважають, що виключно заучуванням певних
рухів, без будь-якої роботи над звуком, головне, без
безперервного духовного розвитку, можна досягти
успіху [2, с. 82].
Мистецтвознавець стверджував, що гасло: грати
зосереджено, міцно, сильно, «глибоко» і точно –
правильне гасло. При такій роботі потрібно
дотримуватися таких правил: стежити, щоб вся рука, від
кисті до плечового суглоба, була вільною, не була
скутою, не втрачала потенційної гнучкості, при
цілковитому спокої та використанні тільки тих рухів, які
суворо необхідні; здійснювати повністю принцип
економії – один з найважливіших принципів у будь-якій
роботі, особливо в психофізичній [2, с. 84-85].
Зосібна варто звернути увагу на руки та пальці, живі
істоти, виконавці волі піаніста, безпосередні творці
фортепіанної гри.
Усі ми постійно говоримо про те, як піаністу
необхідна так звана «сила пальців». Те, що ми хибно
називаємо «силою пальців», насправді є виключно
стійкістю пальців і руки, що витримують будь-яке
навантаження. Будь-який анатом-фізіолог вам скаже, що
сила пальця (у власному розумінні слова) надзвичайно
мала в порівнянні з тією силою, яку піаніст вміє в разі
необхідності розвинути на роялі.
Генріх Нейгауз пропонує розглядати пальці не тільки
як самостійно діючі «живі механізми», якими вони
повинні бути, особливо у випадках jeu perlé («перлова
гра»), р, non legato, всюди, де потрібна чіткість, рівність,
гладкість при невеликій силі звуку, також у всіх
випадках, коли в кантилені потрібен дуже великий
співучий звук і коли рука внаслідок абсолютного legato
пов'язана з клавіатурою (ні на секунду не покидає її).
Усе це та багато іншого – царство пальця, «як
такого», тобто пальця, активного головним чином від
п’ястя або зап’ястя до його кінчика («подушечки» на

клавіші). Вага всієї руки (і передпліччя), природно, буде
регулюватися вимогами динаміки від мінімального до
дуже великого, коли потрібно виконувати мелодію f
(«повним голосом») [2, с. 86].
Якщо потрібна дуже велика сила звуку, для
досягнення якого необхідний максиму, у ній іноді бере
участь все тіло, аж до опори його на стільці; інші дуже
темпераментні піаністи, наприклад Артур Рубінштейн,
йдуть ще далі: вони підстрибують на стільці,
перетворюючи саму «точку опори» на певну своєрідну
«силову установку».
Одна з вимог, які найчастіше висуваються до піаніста
– вимога рівності звуку. Гарний піаніст повинен вміти
зіграти рівно все, що завгодно, від найпростіших
елементів техніки – гами, арпеджіо, будь-які пасажі,
терції, подвійні ноти, октави – аж до найскладніших
акордових сполучень [2, с. 87].
Г. Нейгауз у своїй роботі «Про мистецтво
фортепіанної гри» дає відповідь на запитання: «чому
перший палець знаходиться в такому відмінному
положенні, що він наскільки «сильний», а от, наприклад,
четвертий настільки слабкий і затиснутий між третім і
п’ятим, які, власне, теж знаходяться в невигідному
становищі, і як було б чудово, якби всі пальці були від
природи однакові і поставлені в рівні умови. Як легко
було б тоді гарно грати!»
Розвиваючи дану тезу, дослідник зазначає, що щастя
людини в тому, що п’ять пальців у неї різні, навіть не
п’ять, а всі десять, оскільки «дзеркальне» розташування
рук на клавіатурі (схоже з одночасним проведенням в
фузі теми та її обігу) дає десять відмінних один від
одного індивідуальних положень.
Добре організована рука гарного піаніста – це
ідеальний колектив: кожен – індивідуальність, всі разом
– згуртований колектив, єдиний організм! [2, с. 89].
Г. Нейгауз вважає, що міркування, пов’язані з
поняттями, взятими з фізики і механіки, допоможуть
розсудливій людині зрозуміти роль і призначення
передпліччя, ліктьового згину і всього тіла, цільовою
установкою якого є правильна фортепіанна гра [2, с. 90].
Генріх Нейгауз порівнював всю руку від плеча до
кінчиків пальців з підвісним мостом, один кінець якого
закріплений в плечовому суглобі, а інший – в пальці на
клавіатурі. «Міст» гнучкий і пружний, опори ж його
міцні і стійкі. Цей «міст» він примушував іноді
розгойдувати на всі боки, вправо, вліво, вгору і вниз –
крутити його, проте так, щоб палець, який тримає
клавішу, при цьому ні на секунду не залишав її [2, с. 91].
Проблема гнучкості особливо важлива для піаністів з
невеликими і жорсткими руками. Великим, гнучким
рукам, зазвичай, гнучкість та свобода даються набагато
легше. Невеликим же рукам з невеликим розтягненням,
набагато більше доводиться вдаватися до рухів кисті,
передпліччя і плеча, взагалі всій роботі «тилу», ніж
більшим рукам, та ще з більшим розтягуванням.
Найважче для невеликих рук з малим розтягуванням –
це досягнення свободи і точності в крупній акордовій
техніці [2, с. 98-99].
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Варто старанно працювати над тим, щоб,
незважаючи на відчуття величезної напруги при
розтягуванні, на велику витрату сили на це розтягнення,
все-таки змусити передпліччя і плече відчувати свою
непричетність до розтягування, за результат якого
відповідають переважно екстенсори та міжкісткові
м’язи, тобто бути самостійними і вільними в міру
можливості. Уся справа тут в практично усвідомленій
диференціації роботи різних м’язів та їх груп.
Звичайно, невелика рука ніколи не досягне того
відчуття свободи і тієї потужності, які великим рукам
притаманні від народження. Маленькі руки не зможуть в
таких випадках відмовитися від вироблених роками
«хитрощів», уміння «пристосовуватися у важких
умовах»; вони перетворюють свої недоліки та переваги,
а це, звичайно, перемога духу над плоттю, і тому вона є
особливо цінною. Але все-таки вони ніколи не зможуть
повністю зрівнятися з руками, яким не потрібна ніяка
хитрість, які інтуїтивно, відразу, діючи, як сама природа,
підпорядковують собі фортепіано і безроздільно
панують над ним. Однак, варто зауважити, що на роялі
насамперед грають головою і вухами, а потім вже
руками, і що з «поганими» руками можна грати дуже
добре, а з «хорошими» – дуже погано [2, с. 100].
Висновки. Справжній піаніст самостійно може стати
тим, ким хоче себе бачити, оскільки розвиток власного
таланту залежить від кожного з нас. У кожного піаніста
є власні прийоми роботи і виокремити з них найбільш
раціональні як в технічному, так і в художньому
відношенні надзвичайно складно. Кожен піаніст після
тривалих пошуків, приходить до того, що вже давно
досягнуто іншими. У зв’язку з цим корисно знати, яким
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чином відбувається формування технічних навичок,
вдосконалення апарату, вироблення швидкості руху,
спритності, сили, витривалості, а також анатомічну
структуру, функції, біомеханіку і можливості найбільш
ефективного використання піаністичного апарату. Як
зауважує Г. Нейгауз, дивлячись на руки видатних
піаністів
Е. Гілельса
і
В. Горовиця,
Ф. Ліста,
А. Рубінштейна, С. Ріхтера, на перший погляд можемо
переконатись в тому, що це особливі, рідкісні та
виключно пристосовані до фортепіанної гри у великому
масштабі руки. Однак генезис таких виняткових рук
двоїстий, адже по-перше, кожна людина народжується з
талантом і чудовими руками (а це, як відомо, від нас не
залежить), по-друге, якщо вона талановита, любить і
хоче грати (а талант – це пристрасть), вона грає багато і
правильно, а тому якнайкраще розвиває свої прекрасні
від природи руки (а це від нас залежить).
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H. NEUHAUS ABOUT THE GENERAL DESCRIPTION AND WORK OF THE PIANO APPARATUS
In the article, due to the theoretical method and method of systematization, the piano apparatus and work on its improving is described,
according to the recommendations of the Soviet pianist and pedagogue H.G. Neuhaus. Describing the work of the musculoskeletal system, the
pianist argues that for achieving the technique that allows performing all works for the piano, it is necessary to use all available human
anatomical possibilities for movement, ranging from barely perceptible movement of the last joint of the finger, the whole finger, hand, forearm,
and shoulder girdle, up to the back, in general, the whole upper body, from one point of support that is the fingertips on the keyboard, and ending
with another fulcrum on a chair.
Keywords: piano apparatus, shoulder, forearm, wrist, fingers, technique, sound power, evenness of sound, flexibility.
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье представлено философское понимание физической активности, здорового образа жизни
современного студента, дан анализ философских аспектов физической культуры для развития личности
студента.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, студенты.
Постановка проблемы. Физическая активность
студентов приводит к значительному сокращению
негативных явлений среди подрастающего поколения
(стресс, гиподинамия, наркомания и т. п.). Это мощный
фактор и механизм социализации личности. Физическая
культура в системе высшего профессионального
образования
в
соответствии
с
Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом ГТО должна
быть нацелена в первую очередь на укрепление
здоровья,
на
формирование
мотивационнопотребностной сферы студенческой молодежи по
использованию средств физической культуры в
повседневной жизни [1-7]. Данная философская
проблема весьма актуальна в связи с резким
уменьшением финансирования физической культуры и
как
следствие
сокращением
числа
студентов,
занимающихся в спортивных секциях. За период
обучения в вузе, где происходит становление личности
будущего бакалавра, магистра и специалиста, у
студентов должна быть сформирована убежденность в
необходимости постоянной работы над собой, изучения
особенностей организма, рационального питания,
оптимального использования своего физического
потенциала, ведения здорового образа жизни.
Цель работы – проанализировать философские
аспекты физической культуры и здорового образа
жизни.
Изложение основного материала. Дело в том, что
исследование факторов здорового образа жизни,
проведенное авторами, показало, что динамика
отношений к нему неуклонно ползет вниз и это
снижение обусловлено изменениями в социальной среде
и общем снижении уровня жизни. Согласно "философии
олимпизма", которая зародилась еще в Древней Греции,
атлет не должен стремиться к победе любой ценой. Он
должен
демонстрировать
честное,
благородное,
рыцарское поведение в спортивных поединках, исходя
из убеждения в том, что самое главное в этих
соревнованиях – не победа над соперником, а
самосовершенствование, преодоление своих слабостей и
недостатков.
В
широком
плане
гармоничное,
всестороннее развитие не сводится к определенному
уровню физических и нравственных качеств, а

предполагает творческое и гармоничное развитие
прекрасных сторон души и тела, таких качеств и
способностей, как психические (интеллекта, памяти,
внимания и др.), эстетические и художественные,
культура речи и общения, экологическая культура и др.
На современном этапе развития общества проблема
гуманизации и гармоничного развития личности в
процессе занятий физической культурой (ФК),
провозглашенная еще П. Кубертеном, становится
важнейшей задачей. Практика такого подхода при
занятиях физической культурой со студентами
университета показала достаточную эффективность
средств физической культуры в плане гармонизации
личности студента. При этом отчетливо наблюдалось
повышение интереса к занятиям физической культурой.
Известное положение К. Маркса о сущности человека
как совокупности всех общественных отношений не
отрицает индивидуального, своеобразного в физической
культуре личности (ФКЛ). Чем полнее и активнее
реализуется им своя сущность при усвоении
социального и культурного опыта, тем большие
возможности
он
имеет
для
развертывания
неповторимого богатства индивидуальных дарований и
способностей
в
физкультурной
деятельности.
Сверхзадача ФК состоит в предоставлении личности
условий для самосовершенствования, самореализации и
самовыражения на всех уровнях ее развития в
социокультурном и образовательном пространствах.
Огромную роль в этом развитии играют принципы
диалектики. Источником самодвижения материального
мира,
его
развития
является
диалектическое
противоречие. Диалектика не устанавливает ничего
безусловного. В рамках ФКЛ как целого количество и
качество взаимосвязаны как ее внешняя и внутренняя
стороны и дополняют друг друга. Несмотря на наличие у
целого своей структуры, его сущность, по диалектике,
не исчерпывается количественным составом элементов и
свойств, а представляет собой строго определенное их
взаимоотношение и взаимосвязь. Очевидно, новизна,
привнесенная целостной ФКЛ по отношению к ее
составляющим, заключается в наличии связей между
ними, что и является главным условием ее целостности.
Достижение целостности ФКЛ возможно на основе ее
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разностороннего и гармоничного развития в процессе
физического воспитания и спортивной подготовки,
построенных с учетом комплекса факторов физической,
биологической и социальной природы, определяющих
прогрессивное развитие организма, психики и
социальных
свойств
человека,
занимающегося
регулярно физической культурой и спортом. Все это
достижимо при условии, если структура, содержание,
организация, методика и технология физкультурной
деятельности соответствуют принципу оптимальности, а
затраты образовательных ресурсов позволяют накопить
потенциал, необходимый для перехода личности на
более высокий «физкультурный уровень» развития.
Очевидно, целостность ФКЛ заключается в единстве
многообразия социальных и природных свойств,
проявления которых отличаются многоуровневостью и
многообразностью.
Понимание
диалектики
биологического и социального благоприятствует
правильным представлениям, а это, в свою очередь,
служит дальнейшему развитию наших взглядов на
философское
обоснование
теории
физического
воспитания и спорта. Кроме того, социальные качества
личности формируются не вне организма и не помимо
процесса
биологического
развития.
Поэтому
философской основой развития личности может служить
диалектическое единство биологической и социальной
форм движения материи. Состояние организма
определяет установки, мотивы и ролевые функции
личности. Биологическое может расстроить социальные
подструктуры личности вплоть до ее полного распада.
Социальное
же,
в
свою
очередь,
может
благоприятствовать функционированию и развитию
организма. Социальное в личности генетически
детерминировано. Человек, вобравший в себя эволюцию
тысяч
поколений
живого,
имеет
дело
с
запрограммированными
в
нем
биологическими
предпосылками. Определить их ценность или вред
можно, изучив эволюции социального поведения всех
живых существ. Об этом свидетельствуют достижения
современной биологии. Важность этого положения для
философии ФК определяется тем, что некоторые
исследователи, определяя компонентный состав ФКЛ,
представляют главным образом ее социальнопсихологические составляющие. Безусловно, именно в
них в большей мере внешне проявляется личность. Но
все же глубинные основы ФКЛ лежат в биологии
человека. В известной мере корректным будет
утверждение о том, что окультуренное движение влияет
на развитие психического и социального в человеке
через изменение его биологического. Направленность
личности наиболее социально обусловлена, она
формируется без влияния воспитания в обществе.
Отсюда вытекает важный вывод о том, что реализация
диалектического принципа целостности в процессе
формирования ФКЛ должна учитывать законы общего и
частного характера, описывающие явления и процессы
неживой и живой природы, общества и мышления.
Между уровнями и компонентами ФКЛ имеют место
сходство, преемственность, связь и вместе с тем их
качественное своеобразие, различие. Таким образом, в
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структуре ФКЛ имеет место не только социальная
составляющая. Она действительно многоуровневое и
многогранное явление, поскольку сам человек
гармоничное единство всех форм движения материи.
Социальное в структуре ФКЛ – качественно новый,
высший уровень регуляций, обеспечивающих выгодные
режимы функционирования и развития организма и
психики человека, которые, в свою очередь, лежат в
основе экономизации его физической активности.
Отметим, что согласно этому принципу все
биосоциальные
свойства
человека
системно
взаимосвязаны в личности. В процессе физкультурной
деятельности
они
определенным
образом
взаимодействуют, отражая специфику физической
активности данной личности. Представления о ФКЛ,
основанные на принципах диалектики, служат
фундаментом
для
философского
обоснования
построения технологии физического воспитания и
спорта, призванной создать условия для стимулирования
биохимических,
морфологических
и
нейрофизиологических процессов, биопсихических и
социопсихических функций, вхождение человека в
социально значимые нормы поведения и деятельности,
его духовно-нравственное развитие. В результате
формируется социально-биологическое образование,
каждая «клетка» которого пронизана и «пропитана»
«духом и плотью» окультуренного движения, а сознание
и составляющие его уровни (подсознание, сознательная
деятельность,
сверхсознание);
аспекты
(эмоции,
интеллект, воля, потребности, интересы, мотивы)
наполняются ценностным потенциалом ФК.
Выводы.
Итогом
таких
трансформаций,
сопровождающих
развитие
человека,
является
приобретение им нового системного свойства –
физической культуры личности. Деятельность в сфере
спорта позволяет расширить круг общения студентов, дает
возможность
сопереживания,
эстетического
и
эмоционального
восприятия,
решения
научных,
педагогических, социальных и других задач в
нестандартных ситуациях. Это особенно важно в
условиях перехода на многоуровневую систему
образования, когда студенты вовлечены в стремительный
ритм современной жизни, что иногда неблагоприятно
сказывается на их психофизических качествах. В
процессе спортивной деятельности создаются реальные
условия
для
развития,
самосовершенствования,
обеспечиваются условия для адекватного самопознания
личностью студента значимых и социально приемлемых
способов подготовки к предстоящей профессиональной
деятельности.
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In article is presented philosophical understanding to physical activity, sound lifestyle of the modern student, is given analysis philosophical
aspect physical culture for development of the personalities of the student.
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АНАЛІЗ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ НАУКОВЦІВ
НА ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті проаналізовані та систематизовані погляди науковців на проблему формування економічної
компет ентності особистості. Економічна компетентність розглянута як ключова характеристика
людини, яка визначає ефективність її роботи. Визначено, що формування економічної компетентності має
розглядатись як одна з актуальних задач системи професійної підготовки майбутніх фахівців як
економічного, так і неекономічного профілю. Визначено напрямок подальших досліджень – особливості
змісту економічної компетентності фахівців різних профілів.
Ключові слова: компетентність, система компетентностей, економічна компетентність особистості,
економічна компетентність фахівців.
Постановка
проблеми.
Соціально-економічні
перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають
оновлення змісту економічної підготовки фахівців як
економічного, так і неекономічного профілю, оскільки
особливості господарської діяльності будь-якої сучасної
організації, установи, підприємства тощо визначаються

фактичними соціально-економічними умовами, а їх
зміни мають враховуватись при модернізації усіх
галузей господарства поряд з новітніми науковотехнічними розробками. Для того, щоб мати можливість
виробити рекомендації щодо формування економічної
компетентності у фахівця певного економічного або
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неекономічного профілю, необхідно проаналізувати та
систематизувати
вже
існуючі
дослідження
за
проблематикою
формування
економічної
компетентності особистості.
Аналіз досліджень. Інтерес людей до економіки та
економічної освіти має глибокі коріння. Чисельні
історичні джерела свідчать, що потреба в економічних
знаннях уперше була усвідомлена людством ще багато
тисячоліть тому, але радикальні зміни у поширені
економічних знань багато науковців пов’язують з
формуванням і розвитком індустріального суспільства
наприкінці XVIII століття. На наявність зв'язку між
власним зиском окремої людини й інтересами
суспільства в цілому, першим вказав філософ епохи
Просвітництва
К. Гелвецій.
Гуманістичні
ідеї
К. Гельвеція перекликаються з поглядами його
сучасника – видатного вченого-економіста XVIII
століття Адама Сміта, який сформулював відому
концепцію «людини економічної».
Концептуальні положення, які визначають сутність
економічної освіти особистості, представлені в роботах
таких науковців як А. Арнольдова, Н. Злобина,
Л. Любимова, К. Улибіна, В. Фофанова, В. Щербина.
Напрями модернізації економічної освіти особистості
розглядалися в роботах М. Владики, В. Розова,
Н. Хроменкова. Проблемі формування економічної
компетентності особистості присвячені дослідження
П. Атутова, Р. Ахметова, В. Демичева, О. Дроздова,
І. Іткіна, В. Полякова, В. Попова. І. Сасова, Г. Смирнова,
А. Уледова, М. Хроменко.
Філософські основи економічної освіти широких мас
населення були закладені в дослідженнях H. Бердяєва,
Л. Гумильова, H. Гумильова, В. Ільїна, А. Наумова,
Г. Федотова, П. Чаадаєва. Можливості трудової підготовки та економічної освіти представлені в роботах
Ф. Абазова, І. Бабкина, В. Полякова, Р. Тагариєва.
Питання розвитку економічного мислення та свідомості
знайшли
відображення
в
наукових
розробках
економістів Л. Абалкина, Л. Бирмана, К. Улибіна. Педагогічні аспекти економічної освіти та виховання були
розглянуті в роботах А. Аменда, Ю. Васильєвої,
С. Урванцевой, А. Шпака. Економічна освіта як
компонент фахової підготовки в різних галузях була
предметом дослідження А. Абрамовой, Ю. Васильєва,
В. Козлова, Л. Куракова, М. Малишева, Т. Скиби.
Підвищенню ефективності підготовки фахівців в
сучасних умовах та розвитку в них професійно
значущих якостей особистості, в тому числі пов’язаних з
економічною компетентністю, присвячені розробки
В. Белікова, В. Бессараб, Н. Булинського, О. Лешер,
Н. Яковлева, Н. Костина. В публікаціях І. Зарецької,
Л. Пономарьова, В. Попова, В. Чичканова обговорюються шляхи формування економічної компетентності
особистості в процесі фахової підготовки. В рамках
політехнічного напрямку підготовки фахівців феномен
економічного мислення та економічної свідомості
розглядався А. Луначарським, С. Шацьким, П. Блонським, А. Макаренко.
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Мета статті. На основі результатів аналізу та
систематизації оглядів науковців на проблему
формування економічної компетентності з’ясувати
ступінь
універсальності
поняття
«економічна
компетентність особистості» в контексті завдань її
формування в системі вищої професійної освіти.
Виклад основного матеріалу. Визначена нами
проблематика вимагає детального розгляду таких
понять,
як
компетентність
та
економічна
компетентність.
Визначення сутності компетентності ми знаходимо в
працях
В. Адольфа,
Т. Браже,
Ю. Варданяна,
Б. Гершунського, В. Оношкіна, Є. Огарьова та інших
науковців. Наведемо деякі приклади тлумачень поняття
«компетентність».
Так,
В. Оношкін
і
Є. Огарьов
визначають
компетентність як загальний оціночний термін, що
означає здатність діяти «зі знанням справи» і який
повинен вживатися стосовно осіб певного соціальнопрофесійного
статусу,
характеризуючи
міру
відповідності їх розуміння, знання й уміння реальному
змісту і складності завдань, які ними виконуються та
проблем, що ними вирішуються.
Ю. Варданян стверджує, що компетентність – це
готовність та здатність особистості використовувати
теоретичні знання та наявний досвід для вирішення
відповідних завдань.
На думку М. Чошанова «компетентність - це
мобільність знань + гнучкість методу + критичність
мислення».
У роботах Дж. Равен термін «компетентність»
використовується для визначення специфічної здатності
особистості, яка є необхідною для виконання конкретної
дії в конкретній галузі, що включає в себе
вузькоспеціалізовані знання, особливі предметні
навички, способи мислення, а також розуміння
відповідальності за власні дії.
Складною інтегрованою системою, яка дає
потенціальну готовність вирішувати задачі зі знанням
справи, вважає компетентність Ю. Пузієнко [1, с. 28]. Це
визначення ми вважаємо найбільш близьким до нашого
розуміння сутності компетентності.
Далі ми проаналізуємо погляди деяких науковців на
місце компетентності в системі інших категорій, які
характеризують особистісні якості людини. Так,
Е. Долл, стверджує, що людина компетентна лише тоді,
коли вона здатна володіти силою та волею, які їй
допомагають діяти адекватно ситуації. Б. Гершунський,
учасник програм розвитку освіти та дослідник
глибинних основ формування людської свідомості,
включає компетентність в ланцюг результативності
освіти, розміщуючи її (компетентність) таким чином:
грамотність – освіченість – компетентність – культура
– менталітет. Таким чином, компетентність не зводиться
до знань та вмінь в якомусь кількісному співвідношенні
та конкретному обсязі, але без знань та досвіду
діяльності компетентним стати неможливо. Крім цього
компетентність має бути прямо пропорційна активності
та свідомому відношенню людини до власної освіти.
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Українські вчені (Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун,
О. Локшина, О. Савченко, С. Трубачева, Л. Таращенко
та ін.) в межах міжнародного проекту «Освітня політика
і освіта, «рівний – рівному»» визначили систему
компетентностей таким чином: ключові компетентності;
загальногалузеві
компетентності;
предметні
компетентності.
При
цьому
під
ключовими
компетентностями маються на увазі надпредметні
(міжпредметні) компетентності, які визначають як
здатність
людини
здійснювати
складні
поліфункціональні, культуродоцільні види діяльності,
ефективно розв’язуючи відповідні проблеми.
У світлі обговорюваної проблеми ми схильні
вважати,
що
економічна
компетентність
має
розглядатись як ключова згідно запропонованої
розробниками проекту системи компетентностей. Така
позиція узгоджується з поглядами відомого науковця
Р. Боятциса, з іменем якого найчастіше пов’язують
перші серйозні концепції економічної компетентності.
Р. Боятцис в 1982 р. запропонував визначення
економічної компетентності як однієї з ключових
характеристик людини, яка причинно визначає
ефективність її роботи.
П. Атутов,
В. Демичев,
А. Дроздов,
І. Іткин,
В. Попов, І. Сасова, Г. Смирнов, А. Уледов та ін.
визначають економічну компетентність як складову
частину загальної культури особистості. Е. Юркшене
підкреслює, що «…ні освіченість, ні громадянськість, ні
цивілізованість немислима без економіки» [2].
О. Лозгачьова
пояснює
значимість
формування
економічної компетентності для особистості тим, що
кожна людина мимоволі включається в економічні
відносини [3].
Ю. Пузієнко розглядає проблему формування
загальної економічної компетентності як психологопедагогічну, підкреслюючи, що формування економічної
компетентності у молоді в сучасних умовах набуває все
більшого значення, оскільки суперечливий характер
явищ економічної дійсності вимагає від кожної
особистості здатності виробити свій погляд на оточуюче
економічне середовище [1, с. 28].
О. Назарова, вважає, що економічна компетентність,
як ключова для людини повинна розглядатися в
наступних площинах:
– когнітивно-емпіричний
зріз
економічної
компетентності, який відображає теоретичний і
практичний досвід господарської діяльності;
– соціокультурний
пласт
економічної
компетентності, який містить базис соціальноекономічних цінностей, що накопичувався попередніми
поколіннями;
– професійний аспект економічної компетентності,
який орієнтується на розвиток певних професійнодіяльнісних структур особистості з урахуванням вимог,
що обумовлені рівнем розвитку суспільства;
– особистісно-психологічна площина економічної
компетентності, яка припускає розвиток у індивіда
ціннісно-мотиваційних
орієнтирів
господарської
діяльності;

– історико-географічний
зріз
економічної
компетентності, який відображає специфіку формування
економічної
компетентності
в
залежності
від
кліматогеографічних умов, особливостей ментальності,
режиму влади тощо [4].
Основу економічної компетентності, на думку
дослідниці, необхідно розглядати комплексно, як
сукупність
наступних
складників:
грамотності,
свідомості, мислення, світогляду та поведінки.
Важливі з точки зору формування економічної
компетентності
людини
потреби
виділила
Н. Загвязинська:
– прагнення зрозуміти свою роль і місце в житті й у
відповідності з цим побудувати свою діяльність, тобто –
світоглядні потреби;
– пізнання законів функціонування економіки з
метою збільшення ефективності своєї діяльності, тобто –
пізнавальні потреби;
– потреби духовного спілкування з людьми, що дає
спільна праця, потреба турботи про інших, тобто морально-етичні потреби;
– потреба зберегти і забезпечити добробут свій та
своєї сім’ї, сприятливі умови для існування суспільства,
збереження свого життя, здоров’я, відповідальне
відношення до своєї діяльності, тобто – потреба безпеки
[5, с. 51].
Виділені автором потреби безпосередньо пов’язані з
різноманітними видами діяльності і, в першу чергу, це
професійна діяльність, яка, незалежно від її фахової
спрямованості, забезпечує матеріальні і нематеріальні
потреби людини. Тому формування економічної
компетентності має розглядатись як одна з актуальних
задач системи професійної підготовки майбутніх
фахівців як економічного, так і неекономічного
профілю.
Таким чином, результати проведеного аналізу
наукової літератури показують, що економічна
компетентність може розглядатись у декількох аспектах:
– в історико-філософському як результат економічної
освіти, який визначається соціальним запитом
відповідного
соціально-економічного
устрою
суспільства;
– в соціальному аспекті як особистісна якісна
характеристика, яка полегшує адаптацію людини в
суспільстві з відповідним соціально-економічним
устроєм, робить особистість корисною для соціуму і дає
можливість людині стати активним учасником процесу
позитивних соціально-економічних змін;
– в психолого-педагогічному аспекті як ключова
компетентність в системі компетентностей.
У подальших дослідженнях ми будемо розглядати
економічну компетентність як складну інтегровану
систему особистісних характеристик, яка дає людині
потенційну
готовність
вирішувати
задачі
життєдіяльності в економічно розвиненому суспільстві
зі знанням справи, зиском для себе та користю для
інших людей.
Узагальнюючи результати проведеного аналізу
поглядів
науковців
на
проблему
формування
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економічної компетентності, ми дійшли висновку, що її
актуальність зростає в умовах сучасних соціальноекономічних трансформацій і формування економічної
компетентності стає однією з актуальних задач системи
професійної освіти. Значна частка практичних задач
життєдіяльності
людини
визначається
фаховою
спрямованістю її професійної діяльності, тому і зміст
економічної компетентності фахівців різних профілів
має певні особливості. Аналіз змісту економічної
компетентності фахівців різних профілів ми обрали
напрямком наших подальших досліджень.
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THE ANALYSIS AND SYSTEMATIZATION OF LOOKS OF RESEARCH WORKERS IS ON THE PROBLEM OF
FORMING OF ECONOMIC COMPETENCE OF PERSONALITY
The views of scientists on the problem of formation of the economic competence of a person are analyzed and systematized in the article.
Economic competence has been considered as a key characteristic of a person, which defines the efficiency of its work. It has been determined that
the formation of economic competence should be considered as one of the relevant tasks of the system of professional training of future specialists
of both economic and non-economic profile. The content of the economic competence of the specialists of various profiles has been defined a
direction of further research.
Key words: competence, system of competences, economic competence of personality, economic competence of specialists.
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОПОЛЮСНОЙ
СИСТЕМЫ США
В конце XVIII века в Соединенных Штатах Америки начала формироваться идея нового мирового порядка,
которая прошла сложный путь от спасения до миро вого господства. Стратегия формирования однополюсной
системы США основывалась на информационно-идеологическом, экономическом и военно-политическом
компоненте, а возможности его реальной реализации появились только в 1991 году, вместе с
распадомбиполярной системы. Однако, гегемония Соединенных Штатов оказалась недолгой, т.к. значительно
возросло влияние «евразийских гигантов» - России, Китая и Индии.
Ключевые слова: США, Россия, Китай, глобальный, однополюсная система, геополитика, АзиатскоТихоокеанский регион
Постановка проблемы. Если рассматривать с
высоты панорамного вида широкого диапазона мировой
истории, становится очевидным, что концепция
формирования однополюсной системы США, прошла
путь от изоляционизма до мировой гегемонии, а полная
возможность ее реализации появилась только в 1991
году, вместе с распадом биполярной системы.
Цель
работы.
Проанализировать
Стратегия
формирования однополюсной системы США.
Изложение основного материала.В конце XVIII
века в Соединенных Штатах Америки зародилась новая,
радикально
отличающаяся
от
предшествующих
концепций, идея мирового порядка, которая опиралась
на либерализм и политику «открытых дверей».
Стратегия формирования однополюсной системы
США опирается на информационно-идеологический,
экономический и военно-политический компонент [1,
с. 3]. Особенно важную роль в данном направлении
исполнил
информационно-идеологический
фактор.
Соединенные Штаты посредством ультрасовременных
информационных технологий, владеют необходимой
информацией, эффективно распространяют ее, создают
«образ врага» [1, с. 3] (так, например, «империя зла»,
«ось
зла»,
«международный
терроризм»),
информационно
влияют
на
большую
часть
международного сообщества. В предоставленном
немецкой газете SPIEGEL интервью, Эдуардом Сноуден
отметил, что вместе с системой кибербезопасносности
спецслужбы создали глобальную сеть кибер-разведки,
которая имеет электронно-коммуникационную систему
скрытого контроля над целевым объектом [2, c. 2].
Экономический компонент глобальной политики
США основывается на принципе «политики открытых
дверей» и рыночную экономику. Экономическая
парадигма однополюсного мирового порядка после

второй мировой войны сформировалась под лидерством
США (переломным
моментом
стало
БреттонВудскоесоглашение), когда началась глобализация
экономических
отношений,
формирование
транснациональных
корпораций,
современных
оффшорных зон, международных финансовых и
торговых
организаций,
посредством
которых
возможным
стал
контроль
над
глобальными
экономическими процессами.
Военно-политический компонент представляет собой
заключительный этап, который после подготовки
информационно-идеологической
и
экономической
почвы, начинает активизацию. Он подразумевает
установление военно-политического контроля над
стратегически важным геополитическим пространством,
размещение военных баз и создание региональной
союзнической системы.
Еще в период холодной войны активно проходила
борьба за установление однополюсного порядка, во
время которой США при поддержке своих союзников
активно использоваливсе три составляющие данной
стратегии. После развала СССР перспективы глобальной
гегемонии стали реальностью для Вашингтона, т.к.
после 46-ти летней конфронтации, с мирового
геополитического пространства, фактически, исчез один
из сильнейших полюсов, а Российская Федерация и
новые субъекты постсоветского пространства оказались
в социально-экономическом и военно-политическом
хаосе. В создавшемся положении Вашингтон попытался
установить однополюсный международный порядок. С
1991 года по 2013 год в глобальных масштабах активно
происходило формирование американской стратегии в
разных регионах мира.
Евро-атлантические
организации
в
Европе
расширились с начала на восток (1999-2005), в итоге
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вышли на восточное побережье Черного моря и
обосновались в исторически значимой для России
стратегической зоне, в результате чего у Федерации в
Европе в форме буферной зоны остались только
непосредственные соседние государства Грузия,
Белоруссия и Украина.
При
значительном
усилии
республиканской
администрации Джорджа Буша, была проведена вторая
волна т.н. «цветных революций», в результате чего в
Грузии (революция роз в 2003 году) и на Украине
(оранжевая революция), к власти пришли прозападные
силы, которые приоритетом во внешнем политическом
курсе
определили
партнерские
отношения
с
Соединенными Штатами Америки и интеграцию в
Североатлантическое пространство. С 2005 года
Вашингтон активизировал вопрос о расположении в
Чехии
и
Польше
противоракетных
систем,
декларированной целью которого была защита
европейских союзников от Иранской угрозы (от ракет
типа Шахаб 3 и Шахаб 4, радиус полета которых не
превышает 2000 км.).
Параллельно с европейским регионом, Вашингтон
попытался утвердить свои позиции по всему периметру
ближневосточного региона. В данном направлении
существует две важные задачи: безопасность Израиля и
формирование
в
регионе
«стратегического
энергетического эллипса» [1, c. 4], который в
идееобъединит Ближний Восток, Персидский залив и
Кавказско-каспийский
регион,как
производителей
нефти, так и как важные геоэкономические единицы ее
транспортирования. С целью безопасности эллипса,
необходима была нейтрализация радикальных арабских
государств, которые в годы холодной войны и после ее
завершения создавали серьезную угрозу позициям
Соединенных Штатов в регионе. К числу этих
государств относятся Ирак, Сирия и Иран. С целью их
притягивания в западную орбиту, под эгидой борьбы
против международного терроризма, США в 2001-2003
гг. установили военно-политический контроль над
Афганистаном и Ираком. Что касается Ирана,
администрация Джорджа Буша младшего, в связи с
амбициозной
ядерной
программой,
установиламеждународную изоляцию и жесткие
экономические санкции Тегерану, целью которых было
ослабление позиций Ирана в Персидском заливе, на
Кавказе и Средней Азии.
После окончания холодной войны, глобальной
гегемонии
Соединенных
Штатов
способствовал
стремительный рост экономического развития, что
давало
возможность
Вашингтону
вкладывать
колоссальные финансы в военную сферу. В 90-ые годы
оборонный бюджет Соединенных Штатов возрос от 60
до100 миллиардов долларов [3, c. 2].
Тем не менее, в глобальном масштабе, формирование
однополярной
системы
американской
стратегии
произвеларяд противоречий,как в Европе, так и на
Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском и ЮгоВосточном регионах, что было связано с различными
факторами:
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1. Вышедшая из фазы кризиса и стагнации
Российская Федерация, попыталась сдержать восточное
расширение
Евроатлантических
организаций
и
предупредить установлениезападной сферы влияния в
жизненно важной для нее зоне. Все это выразилось в
агрессии против Грузии в августе 2008 года, примером
этому также может служить возникший спор вокруг
задолженности Украины за природный газ в 2009 году,
которая переросла в т.н. «газовую войну», чему
последовало«месячноезамораживание»
государств
Восточной Европы. Еще в 2007 году на Мюнхенской
международной 43-тьей международной конференции
по безопасности, президент Российской Федерации
Владимир Путин подверг резкой критики глобальную
политику Соединенных Штатов и обвинил их в попытке
формировании однополярного порядка.
С 2009 года новая администрация Барака Обамы
попыталась «успокоить» Россию и с целью разрядки
ситуации
наметила
проведение
режима
т.н.
«перезагрузки» процесса урегулирования отношений.
Однако, и не «перезагрузку» и не пассивную внешнюю
политику Обамы нельзя оценить как политику
отступления Соединенных Штатов (т.н. «конец
американской нации»). Как видно, Белый дом провел
стратегический маневр и перенес внимание с Европы на
регион Ближнего Востока, где в результате его прямого
или косвенного вмешательства в 2011-2012 гг. в странах
Магриба и на Ближнем Востоке прошла третья волна
«цветных революций». В отмеченных государствах была
проведена так называемая «арабской весна» и
установились более или менее приемлемые режимы.
Гораздо более серьезным было противостояние,
связанное с Украиной. 21 ноября 2013 года президент
Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об
ассоциации с Европейским Союзом, что послужило
толчком для протестных акций в стране и что, в
конечном итоге, закончились т.н. «еврореволюцией».
Пришедшие к власти прозападные силы вновь
возобновили переговоры об ассоциации с ЕС. С целью
наказания «неугомонного» соседа, Москва посредством
пропаганды представила широкое антироссийское
движение в Киевекак «неонацистское» и начала
реализацию
плана
по
дезинтеграции
страны.
Посредством проживающего на Украине этнически
русского населения присоединила Крым, а затем,
опираясь на прорусские сепаратистские силы на востоке
страны, спровоцировала вооруженный конфликт.
2. В
результате
антитеррористических
войн
Соединенных Штатов и Североатлантического альянса
на глобальном уровне сформировалось «три силы зла»
[1, c. 5]: радикальный ислам, глобальный терроризм,
религиозный экстремизм.После ликвидации Абу Мусаб
аз-Заркави и Усама бен Ладена, новый лидер мира
радикального ислама Абу Бакр аль-Багдади в апреле
2013 года объявил о создании на территории Ирака и
Сирии Исламского государства, под контроль к
которому попали значительные территории, оружие и
военная сила.
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3. В конце XX века Азиатско-Тихоокеанский и
регион Юго-Восточной Азии с экономической и военнополитической точки зрения, начинает играть ведущую
роль "азиатских гигантов», которые представлены
Китайской Народной республикой и Индией.Особенно
быстрыми темпами развивается Китай, который наряду с
экономическим ростом, приобрел статус глобального
политического актора. Китайский взгляд азиатской
системы безопасности основывается на пан-азиатскую
доктрину «Азия для азиатов», в которой значительно
сокращена роль Соединенных Штатов.
В 2012 году правительство Китая представило
видение экономического сотрудничества государств
региона
и
конкретную
стратегию,
которая
предусматривает создание зоны свободной торговли в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и создание в
инфраструктуре Азии инвестиционного банка [4, с. 1].
Китайский проект «Один путь, один пояс»
подразумевает строительство транс-евразийской, транстихоокеанской торговой и транзитной магистрали по
суше и морю от Пекина до Москвы, проездом через
Центральную Азию и Ближний Востокпо берегу ЮжноКитайского моря по направлению к Африке, Европе,
Латинской Америке и Северной Америке (морской
Шелковый путь-Maritime Silk Road) [5, с. 1].
В рамках данного проекта Пекин выразил готовность
выделить три миллиарда долларов на помощь
государствам Юго-восточной Азии – Вьетнаму,
Камбодже, Мьянме, Таиланду и Лаосу, посредством
которой
данные
государства
смогут
развить
инфраструктуру и подключиться к проекту «Шелковый
путь» [6, c. 1]. Кроме государств региона, Пекин
пытается углублять отношения со странами Африки и
Латинской Америки.
Что касается другого гиганта Азии- Индии,несмотря
на существующие приграничные проблемы между
Пекином и Дели, Китай при поддержке Российской
Федерации
пытается
помочь
ейв
разрешенииприграничных конфликтов и ее интеграцию
в новую азиатскую систему.
На фоне повышения активности Китая и России для
Вашингтона стало ясным, что опираясь только на
поддержку Японии, Северной Кореи и Тайваня не
возможно сохранение его доминирующих позиций в
Азии. Таким образом, администрация Обамы пришла к
выводу, что ей необходимо сближение с Индией. 28
января 2015 года президент Соединенных Штатов
совершил официальный визит в Индию и предложил
премьеру страны Нарендра Моди создание новой
региональной организации по безопасности с участием
США, Австралии, Японии и Индии. Стороны
договорились
продолжить
сотрудничество
в
стратегической области.Следует отметить, что в
последние годы Соединенные Штаты стали основным

импортером оружия в Индию и по этим показателям
существенно опередили Россию. Официальные круги
Китая и пресса окрестили американо-индийские
переговоры как попытку «поверхностного сближения»
[7, c. 1].
Выводы. Таким образом, не смотря на то, что
Соединенные Штаты в 90-ых годах смогли приобрести
статус мирового гегемона и его легитимацию, он
оказался кратковременным, несмотря на прогнозы
стратегий, что было обусловлено «безответственной
политикой Вашингтона в Евразии, и способствовало
сближению евразийских гигантов Китая и России» [8,
c. 7], которые смогут коренным образом изменить
евразийский баланс, а также весь мировой порядок.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ
НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ
Политическая система как явление представляет собой живую, меняющуюся систему. Полный переход от
одной системы к другой - преобразование, а процесс преобразования направлен на приспособление к новой
политической ситуации представляет системное изменение. Системные изменения принесли радикальные
политические преобразования в начале 1990-х в постсоветские страны и Восточную Европу.
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Постановка
проблемы:
необходимость
перманентной трансформации политической системы
Грузии вызвана не столько объективной реальностью, а
в больше мере, субъективными причинами –
необходимостью персонифицирования системы. Именно
этим объясняется тот факт, что в Грузии на протяжении
последних двадцати пяти лет республиканская форма
правления в политической системе государства
трансформировалась во все ее виды: парламентскую,
президентскую (в том числе супер-президентскую),
смешанную (президентско-парламентскую).
Цель статьи – анализ трансформации политической
системы Грузии после развала Советского Союза.
Политическая система представляет собой феномен
управления всеми общественными отношениями
конкретного общества. Ее главной функцией является
аккумуляция интересов и потребностей различных
субъектов политики, их ранжирование по значимости,
приоритетности, а также выработка соответствующих
решений для их претворения в жизнь. Политическая
система, как феномен, представляет собой живую,
подвижную «субстанцию». Полное преобразование
одной системы в другую является трансформацией, а
процесс реформирования охваченной кризисом системы
с целью приспособления к новой политической
ситуации называется системным изменением. Именно
системные
сдвиги
привели
к
радикальной
трансформации в политике в начале 1990-х годов в
государствах бывшего Советского Союза и Восточной
Европы.
Современное
политическое
развитие
в
определяющей степени зависит от культурной

готовности наций к тем или иным переменам. Отказ от
старых и восприятие новых ценностей часто напрямую
связано с геополитическими интересами. В данном
контексте можно рассматривать и становление
политических режимов государств на постсоветском
пространстве. Некогда единое Советское государство
состояло из культурно разнородных этносов, которые,
получив независимость, по-разному представляли свое
дальнейшее развитие [4, c. 11].
Трансформация политической системы Грузии
может быть подразделена на четыре основных периода,
связанных с приоритетами в развитии страны:
1. Переход от авторитарного советского режима к
свободному обществу с рыночной экономикой и
демократичными подходами формирования власти
(1990-1995 гг.).
2. Переход
к
государственному капитализму,
укрепление государственности (1995-2003 гг.).
3. Формирование
политических
институтов,
призванных обеспечить стремления Грузии занять
определенную нишу в международных отношениях и
реализацию идеи суверенной демократии (с 20032012 г.).
4. Преобразование президентской системы правления
в Грузии в парламентскую (2013 до наших дней).
Сравнительный анализ поэтапного становления
современной политической системы Грузии необходимо
рассматривать с особенностей политической системы
советского общества. В советской политической системе
ведущую роль играла Коммунистическая партия, что
нашло свое закрепление в Конституции СССР.
Конституция определяла Коммунистическую партию
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как руководящую и направляющую силу общества, как
ядро его политической системы. Практика командования
и фактической подмены государственных органов
дополнялись практикой сращивания партийного и
государственного аппарата с аппаратом профсоюзов и
общественных организаций. Слияние общественных
организаций
с
партийно-государственным
управленческим аппаратом вело к их бюрократизации,
снижало творческий потенциал и самодеятельное
начало. В итоге советская политическая система
потеряла гибкость, способность адекватно реагировать
на развивающиеся общественные процессы.
Деградированная, недееспособная политическая
система требовала коренной реконструкции. В стране,
где экономические и социальные проблемы били через
край, не существовали силы, которые организованно,
опираясь на опыт западных демократий, смогли бы
быстрыми темпами начать строительство новой
политической системы. Стремление к построению
свободного общества с рыночной экономикой и
демократичными подходами формирования власти
оставались прописанными только на бумаге. Страна
оказалась вовлеченной в полномасштабный системный
кризис, усугубленный межэтническими конфликтами.
Негативное отношение к политике пролетарского
интернационализма было настолько сильно, что, придя к
власти, грузинские националисты во главе с Звиадом
Гамсахурдия
проигнорировали
необходимость
формирования гражданского общества, развитие
общедемократических начал. Национализм переродился
в этнонационализм. Он делал упор на строительство
этнического государства.
Важно отметить и тот факт, что власть оказалась
несостоятельной
из-за
её
неспособности
консолидировать общественность вокруг принципов
этнонационализма, а не из-за провалов в экономической
политике. Тяжёлый экономический кризис настиг страну
и стал актуальным позже, после правления З.
Гамсахурдиа.
Имея богатую историю выживания, пережив
могущественные империи, грузинский народ должен
был развить навыки стабильного и безопасного
существования внутри страны. Но умение предков
лавировать во внешней политике не всегда находило
применение в делах внутренних [1, c. 34]. Режим
З. Гамсахурдиа
послужил
катализатором
конца
коммунистического правления в Грузии, однако
оказался неэффективным, когда надо было создать
основы
независимости
страны.
Возвращение
Э.Шеварднадзе из Москвы в Грузию в марте 1992 года
ознаменовало новый этап развития государственности.
Его международный авторитет был достаточно высоким,
чтобы максимально использовать внешние факторы. В
Грузии начала формироваться полупрезидентская
политическая система.
Пришедшие во власть силы вместо распространения
демократии, расширения
ее социальной базы,
формирования гражданского общества, приватизировали
все начинания. Они присваивала себе все те блага, что
шли из-за рубежа на обустройство демократии.

Подобная ситуация сложилась и в неправительственном
секторе. Здесь появились свои монополисты. Как и в
экономической сфере, здесь наметились тенденции
олигархизации, сращивания структур государственных с
неправительственными организациями. Всему этому
вольно или невольно содействовала грантовая политика
международных
фондов,
работавшая
не
на
распространение идей демократии в стране, а на
создание «демократической касты» [2, c. 56].
Последующая
трансформация
политического
режима
в
Грузии
произошла
в
условиях
несбалансированной политической системы. В ней
наблюдался сильный перекос в сторону президентской
власти, которая оказывала огромное влияние на
исполнительную, законодательную и судебную власть.
Э.Шеварднадзе, успешно консолидировал личную
власть, создав режим с доминирующим актором.
Концентрация полномочий в руках президента не была
гарантией стабильности, и когда президент потерял
контроль над элитами, стабильность политического
режима была подорвана.
В Грузии после падения режима Э.Шеварднадзе
начал формироваться новый политический режим.
Грузия
приобрела
формы
суперпрезидентской
республики. На первом этапе власть была распределена
между
ключевыми
фигурами
оппозиции
–
М. Саакашвили, З. Жвания и Н. Бурджанадзе. Затем
М. Саакашвили вплоть до досрочного окончания
президентского срока в 2007 году последовательно
наращивал собственное влияние. Среди ключевых
шагов, предпринятых М.Саакашвили, были: 1) реформы
и обновления кадрового состава государственного
аппарата и силовых структур, усилившие личное
влияние президента на них; 2) конституционная
реформа; 3) демонстрация силового подавления
протестов оппозиции [5, c. 25]. На следующем этапе, с
2007 года режим М.Саакашвили приобрел откровенно
авторитарные черты. На внеочередных президентских
выборах 5 января 2008 года он получил 56% голосов.
Электоральная процедура была использована в качестве
средства легитимизации, в условиях катастрофического
падения
популярности
президента
и
высоких
протестных настроений.
Политическая практика показала, что президент и
его администрация представляют собой в Грузии
доминирующие
политические
институты.
Существование
сильной
и
неконтролируемой
президентской
власти
на
начальном
этапе
демократической трансформации оказалось опасным для
будущих реформ. На первый план выступила
персонификация
политической
власти,
которая
воспроизвела популистских и харизматических лидеров.
Она также вызвала поляризацию общества и расколола
политические элиты на сторонников и оппонентов
единственного находящегося у власти лидера [3, c. 22].
В 2012 году страна от суперпрезидентской модели
перешла на парламентскую модель. Возросли
обязанности парламента и правительства, после
ограничения
полномочий
президента.
Данные
изменения
были
связаны
с
необходимостью
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА
«ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА»
Международная практика показывает, что даже одной сверхдержаве необходимы отношения и
координация с другими акторами международной системы. Данную необходимость США удовлетворили
посредством Североатлантического альянса, создав вместе с членами или союзниками альянса систему
«трансатлантического концерта», в которой их действия никто не может нейтрализовать.
Ключевые слова: международная система, акторы, полюсы, кризисы.
Постановка проблемы. Процесс формирования
современной международной системы затянулся во
времени. Биполярная система распалась так, что не
выявились победившие и побежденные стороны.
Исторически, формированию каждой новой системы
предшествовали конфликты глобальных масштабов.

Формирование
постбиполярной
системы
международных отношений началось в 90-ых годах 20го века сложным процессом трансформации в
многополярную систему.
Цель
статьи
–
показать
особенности
и
характеристики сформировавшегося после распада
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биполярной системы нового миропорядка, его
кризисный характер
Изложение
основного
материала.
После
завершения «холодной войны», анализ развивающихся
событий на международной арене показал, что ведущее
государство мира, Соединенные Штаты Америки, со
своими европейскими союзниками, которых объединяет
Североатлантический Альянс, создали международную
систему
«трансатлантического
центра».
«Трансатлантический центр» своими действиями часто
подтверждал не уважение норм международного права,
игнорирование роли международных организаций и
институтов, в том числе ООН. Явным примером этого
можно назвать югославскую, иракскую, ливийскую
военные компании.
Формированию каждой международной системы
предшествовала длительная и опустошительная по
своим масштабам война: вестфальской системе –
тридцатилетняя война в Европе, венской системе –
французская революция и наполеоновские войны,
версаль-вашингтонской системе – первая мировая война,
ялта-потсдамской – вторая мировая война. То факт, что
формирование постбиполярной международной системы
не происходило так, как это происходило при
формировании предшествующих систем, думаем,
связано с некоторыми особенностями формирования и
существования данной системы. Исходя из этого, второй
особенностью данной системы можно считать тот факт,
что новая система получила в наследство от своей
предшественницы
много
свойственных
той
характеристик и как бы сохранила определенную
структуру, элементы и продолжает существование по
инерции, что еще более усугубляет кризисность
системы. Все это определяется тем, что в новой системе
не существует победивших и побежденных сил, не
существует
повсеместно
провозглашенных
и
универсально приемлемых правил игры. Биполяризацию
предшествующей системы предопределило создание
ракетно-ядерного оружия и расширение системы
международных отношений до реальных, глобальных
масштабов, а так же уже существующая структура
системы, находящихся в ней сверхдержавы и
взаимовлияние сил между ними.
Правда, Советский Союз распался, произошла
поляризация системы, однако, Россия своим ядерным и
энергетическим потенциалом осталась. В тоже время
Запад не может установить над ней «полный» контроль.
Соединенные Штаты считаются победителями в
«холодной войне» и, естественно, им не нужны
согласования с другими ведущими государствами,
которые на некотором уровне ограничат их действия.
Россия считает, что быстро справится с экономическими
проблемами и возвратит статус сверхдержавы, во всяком
случае, ее военно-ядерный и энергетический потенциал
дает возможность ей об этом думать на данном этапе.
Что касается стран континентальной Европы – Франции
и Германии, которые на протяжении холодной войны,
из-за советской угрозы, по своему желанию стали
«пленниками» США, начали думать о формировании

независимой силы, с которой будут считаться,
собственными ресурсами начали объединение в
масштабах Европы, итогом чего стала европейская
интеграция. Англия, которая в 20-м веке постепенно
потеряла возможность независимой игры в мировой
политике, балансировала все это альянсом с США.
Однако, указанные выше государства, кроме России в
международных
военно-политических
кризисных
ситуациях (Персидский залив, Югославский кризис,
Ливийский кризис) первенство предоставляли США и
НАТО,
что
указывает
на
существование
трансатлантического центра. Именно этот феномен
интересен
в
постбиполярных
международных
отношениях,
где
трансатлантический
альянс
вырисовывается как новый важный и можно сказать,
единственный элемент архитектуры международной
безопасности.
Объединение Германии в 1989 году и развал
Советского Союза не означал полный крах биполярной
системы. На Дальнем Востоке фактор Северной Кореи и
Китая, в Азии – Иранская исламская республика,
существующие в Ираке и Сирии, Египте и Ливии
военно-политические режимы, которые являлись
последствием биполярной системы, продолжали
существовать на протяжении определенного промежутка
времени и после 1991 года. Это те режимы, которые
сформировались в период холодной войны, именно в
период противостояния двух полюсов и в условиях
данных противоречий оправдывали свое существование.
В новых реалиях же они по отношению к системе,
превратились в нонсенс и, на повестку дня встал вопрос
об их демонтаже, что в некоторых случаях (Ирак,
Египет, Ливия) завершилось успехом. Правда, данный
факт
связан
с
развитием
очередной
волны
демократизации, однако, в процессе этого демонтажа
активное военное участие западных государств
отличается содержанием других подтекстов.
Если учтем, что перед формированием каждой новой
системы
происходили
конфликты
глобальных
масштабов, что фактически, очищало мировую арену от
порядков
старой
системы
и
способствовало
формированию новых, становится ясным, в каких
кризисных
условиях
приходится
существовать
постбиполярной системе, когда много элементов старой
системы продолжали и продолжают функционировать и
приобретают парадоксальный вид.
Несмотря на то, что новая международная система в
конечном итоге еще не сформировалась, в ее
структурной иерархии уже рассматриваются некоторые
тенденции. Понятно, что на сегодняшний день в мире
существует только одна сверхдержава – Соединенные
Штаты Америки. Они занимают господствующие
позиции в современных международных экономических,
военно-стратегических структурах. Штаты также
лидируют в технологических и научно-технических
направлениях, чем приобретают абсолютное первенство
по сравнению с другими государствами.
Второй тенденцией является тот факт, что за
пределами системы подразумевается Российская
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Федерация, на которую западный контроль не может
распространяться,
а
Россия
на
постсоветском
пространстве
(российско-грузинский
конфликт,
украинский кризис, энергетический фактор и т.д.), в
свою очередь, часто напоминает Западу о том, что с ней
необходимо считаться.
Исходя из геоэкономических или геополитических
интересов, западные государства пытаются расширить
сферу своего влияния. Если на европейском континенте
этого достигают приемом новых членов в Евросоюз и
НАТО, в странах Африки и Азии достигают этого путем
т.н. цветных революций. Сами революции являются
интересным феноменом и требуют глубокого научного
изучения. На современном этапе они стали одними из
самых «демократичных» и апробированных методов
борьбы с нежеланными режимами и средством
расширения сфер влияния. Конечно, способствуют
созданию
«революционной ситуации» и сами
конкретные режимы (продолжительность властвования,
наследственность власти, авторитаризм и т.д.). Однако,
нельзя отрицать и тот факт, что в арабском мире данные
режимы являлись факторами сдерживания исламского
фундаментализма, а «арабская весна» может стать
причиной его усиления. Победа и усиление исламского
фундаментализма в арабском мире ускорит процесс
интеграции,
что
будет
способствовать
его
формированию как альтернативного центра на
международной арене. Данный новый центр будет
отличаться как своим содержанием, так и свойствами. В
связи с этим, т.н. действия «исламского государства»
будут очевидными.
Формирование
системы
«трансатлантического
концерта» является итогом развала биполярной
международной системы, т.к. с одной стороны, после
упразднения организации Варшавского договора, на
бывшее ее пространство начало распространяться
влияние НАТО, что проявилось в ее трансформации. С
другой стороны, с политики западных государств были
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сняты ограничения, которые в условиях биполярной
системы формировали второй полюс. Однако, это не
значит, что отдельно Соединенные Штаты Америки или
ведущие западные государства могут совершать любые,
в том числе силовые действия и брать на себя
ответственность за события, происходящие в любой
точке мира.
Война против Югославии, Ирака, Ливии, а так же
афганская антитеррористическая операция показали,
что, несмотря на военную, экономическую и
политическую мощь, США не смогли добиться быстрых
результатов. Необходимо помнить, что в данных странах
Соединенные
Штаты
действовали
сообща
с
коалиционными силами. Ливийский кризис показал, что
ведущие западные государства не могли осуществлять
свои действия самостоятельно, поэтому акцентирование
на НАТО было ни что иное, как использование ресурсов
Америки.
Выводы. Международная практика показывает, что
даже одной сверхдержаве необходимы отношения и
координация с другими акторами международной
системы. Данную необходимость США удовлетворили
посредством Североатлантического альянса, создав
вместе с членами или союзниками альянса систему
«трансатлантического концерта», в которой их действия
никто не может нейтрализовать.
Система «трансатлантического концерта» является
такой системой, в которой все ведущие государства, в
рамках возможного, делают то, что хотят.
Правда, система полярная, однако этот полюс не
может контролировать всех игроков на международной
арене. Аналогичные факторы же еще более усложняют
обеспечение международного порядка в глобальном
масштабе.
Безнаказанность
отдельных
акторов,
вмешательство в дела других суверенных государств
приобретают т.н. форму «международного концерта».
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INTERNATIONAL SYSTEM OF ,,TRANSATLANTIC CONCERT”
International practice shows that every single super state needs relations and coordination with other actors of international system. The
United States of America has achieved this by the creation of North Atlantic Alliance and with its allies made a system of ,,transatlantic
concert” which no one can neutralize.
The system of ,,transatlantic concert” is a system in which every leading state does what it wishes within some limits. The system is polarized
but not every actor at international stage can be controlled. Such factors hinder international order at global scale. Actions of other actors
sometimes suppress rights of other sovereign states and could be called an “international concert”.
Кeywords: international system, actors, poles, crises.
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AN INFLUENCE OF A SOCIAL MEDIA
ON THE MASS AUDIENCE
In a modern society new media has specific functions. The audience requires news and comfort. Media doesn’t
hesitate to meet the requirements in all the possible ways. Shortly, journalism is not just a news, but media and
journalism itself is unimaginable without news. Mass auditorium gets the news with the help of a new media as well.
Key words: Social media, functions of media, mass communication.
Stating a problem: The role of a social media is
growing on a daily basis. Therefore, the audience is
automatically introduced to the modern environment. In this
work we offer our readers a synthetic analysis of a modern
media following the problems of a new media. As all of you
know interference of a new media (social media) in a
society, became a threat to a traditional media.
The goal of an article: The goal of this article is to show
its readers how big influence social media has on the mass
audience. At the same time our goal is to represent what
functions the society obliged to a social media.
Main material: The process of a mass media getting
stronger in a modern society strongly increased functional
peculiarities of a new media. Moreover, we can say that in
the latest media reality new media deeply, more operatively
and convincingly says its word. In this case, the audience
does not take more time either, because it is going in the
direction of operativeness and specificity.
We don’t find it necessary to profoundly specify
functions of a mass media but we cannot leave some of the
theories out. When we talk about systemic specificity of the
functions of a new mass media, on the starting stage we find
it unavoidable to define a new media, indicate when and
where to find its roots, find out whether or not it is a threat
for a traditional media and what importance it has for the
analysis of a systemic media.
Along with the development of internet different types of
media started mastering it. If at first we could see the
internet versions of traditional media (For example, at first
newspapers were posting full versions of a published
material), today internet creates the new versions with the
help of their independent structures and provide journalists
with many new possibilities.
What is the function of a new media? Did a new media
interfere in the consciousness of a society along with its
dogmatic functions or did a society itself oblige new media
with those functions? Is a new media innovative media at
all? What is a functional influence of a new media on the
mass audience? It is a simple math that changing an order of
numbers we are adding to each other, does not change the
sum. Some of the researchers think that there is nothing new
in the principle and theories of a new media. Of course new
media comes from the traditional journalism and it truly has

historical roots, but to follow statistics, why does the mass
audience have a bigger trust in a new media? Furthermore,
are we facing a trust here, or is it operativeness and
adroitness?
Easier modern technological achievements make a
human life, more comfort is seen and felt by the society, and
more demands are coming from it. Here we should recall
that providing is in balance with demand. The mass audience
demands news and comfort. Media tries to provide those as
fast as possible. Shortly, journalism is not just a news, but
media and journalism itself is unimaginable without news.
Mass audience gets news mostly with the help of a new
media. In this case manipulative power of word itself holds
the role of propaganda, because the society turns its head in
the direction where it sees and hears the news, a new reality.
Correspondingly, on each stage, journalistic product it
dictated by the era. We will concretize this problem later.
«Internet became the main phenomenon of our era. With
its help information became a communication which is
spreading unconditionally. It includes every way of
communication that has been created by the mankind, every
kind of knowledge, traditions, experience, novation and
makes it accessible for everyone – anyone who is part of a
network» (M.Vekua, J. Rue).
It is a fact that internet communication created a new era
of media. Because of this it settled with the name of a new
media (social media). In this universal and competitive
environment the sources of multimedia give a chance of
locating any kind of a media product (book, journal, radio,
TV channels, movies, commercials); On the other hand
online publications came out: internet newspapers and
journals, internet TV, blogs…
As mentioned above, the term new media includes social
media, which practically is a new dimension and a very
strong competitor of journalism. Journalists also participate
in functioning of a social media, but with a different role.
This newest branch of media is created by the audience
itself. Social media carries out the functions of a traditional
media, such as keeping users informed, forming social
concepts, determining so called “daily routine”, entertaining,
including commercials… It is natural that social media is
standing on the experience of a traditional media and
traditional media itself is starting to use a new media _
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creates blogs on its own web-pages, gives its users a chance
to interactively comment on publications.
As mentioned above, a new media gives a chance of
interactively commenting on publications. Correspondingly,
when the audience is included in real processes, when it has
a chance to openly and independently express its own
opinions, today an essence of a democratic media is to be
found in a perspective of a new media. Therefore, functional
influence of a new media on the mass audience is huge.
We can say that the 21st century is a century of a new
media, in which we mostly mean blogs, social networks,
online encyclopedias, different kinds of forums and all those
internet sources that ensure including and interacting with
users. What are the tendencies of a social media in Georgia
and what influence does it have on a consciousness of the
society? Lately an interest towards the social media has
increased. If according to the data of 2009 only 43% were
registered in social networks, after 1 year it increased up to
68%.
What role does a social media have in the life of a person
living in the 21st century? A big part of a society gets the
news about current processes mostly from a social media
and therefore we have a problem of the quality of news
along with the problem of spreading information. Social
media takes its start from 2000.
“Function of the mass media is to share information with
a large audience and it does not matter if it will be a gesture,
mimics or international news. Mass communication
determines work of the people, forms their interest, attitude,
neuropsychological background. Most people perceive the
world with a help of mass media. News is formed by media
itself, because journalist makes important decisions while
making a media product. But this of course is not individual.
Diverse critic is conditioned by a functional diversity. Mass
media is often accused for wasting time, creating a
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background for child abuse, criminalizing a society,
destroying a social system, initiating uprisings, revolutions
and mass murders. On the other hand more developed a
country is, more modern mass media it has, which indicates
that it had a useful function for progress and development.”
(www.nplg.gov).
In a modern society new media has specific functions. To
make it clear, some of the functions became obliged by the
society. Through social networks many groups of people
have said decisive words in different spheres. We should
also mention their trustworthiness, because lot of times it is
unknown who is standing behind the group. People with
similar ideas, goals, religious beliefs, opinions or interests
are forming the groups. Therefore specific groups have
expressed their ideas that have many times been decisive to
form social or state opinion.
Media and education help people form their values,
which impact social consciousness. So journalism takes its
part in forming a person or a society this way too and of
course on this background for us new media, strengthened in
a new society, is very interesting.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА МАССОВУЮ АУДИТОРИЮ
В современном обществе новые СМИ имеет спецефические функции. Аудитория требует новостей и комфорта. СМИ без
стеснений удовлетворяют эти требования всеми возможными способами. Так журналистика это не просто новости, но и СМИ, и
сама журналистика невообразимы без новостей. Массовая аудитория получает также новости с помощью новых СМИ.
Ключевые слова: социальные медиа, функции медиа, массовая коммуникация.
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ФИЛОСОФИЯ ЯЛТИНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ В
БЛИЖАЙШЕЙ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
(ПРИМЕР ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ)
Цель исследования: спрогнозировать возможного развития этнополитических конфликтов в Восточной
Европе, определить территориальные решения Ялтинской конференции в качестве их причины. Методы:
политическое моделирование, этнополитические полевые исследования. Выводы: проблема «исторических»,
«культурных», «политических» границ между Германией, Австрией, Польшей и Чехией сохраняется в течение
последних 70 лет в мягкой форме этнолингвистических и дипломатических дискуссий, однако, в перспективе
вполне реальной остается возможность роста напряженности вокруг польско-чешской Силезии и польского
Поморья.
Ключевые слова: Ялтинская конференция, многополярный мир, немцы, поляки, чехи, силезцы, кашубы.
Постановка проблемы. Новое мировоззрение для
старых народов – именно так, с помощью одного тезиса,
можем обобщить результаты встречи высшего
руководства СССР, США, Великобритании во время
Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945). Фактор
социально-психологического слома сознания населения
(главным образом Европейского континента и
азиатского Дальнего востока) должен стать более
определяющим в понимании внедрения результатов
Ялтинской встречи в послевоенные десятилетия являясь
более фундаментальным в условиях аргументации
причин столь длительного применения базовых
ялтинских положений в международно-политическом
измерении. Этот фактор кажется даже более важным,
чем
структурно-политические
и
системноидеологические изменения, которые также стали
следствием конференции.
Создание
биполярной
модели
мирового
политического сосуществования, на наш взгляд, стало
лучшим внешним проявлением перехода народов мира к
новой эпохе в истории человечества – к эпохе ядерной.
Собственно говоря, биполярность, как политический
феномен, это продукт предшествующего современной
нам
глобализации
процесса
международнополитической
систематизации.
Под
довольно
абстрактным понятием систематизация мы понимаем
совершенно конкретную, реально существующую во
второй половине ХХ века Ялтинско-потсдамскую
систему международных отношений.
Цель исследования – спрогнозировать возможного
развития этнополитических конфликтов в Восточной
Европе,
определить
территориальные
решения
Ялтинской конференции в качестве их причины.
Изложение основного материала. Украинские
ученые-международники В. Ю. Крушинский и В. А.
Манжола определяют семь базовых особенностей
указанной выше системы международных отношений: 1)

«биполярность структуры международных отношений»;
2) «конфронтационный характер», который, по нашему
мнению, стал проявлением вполне естественного, но в
историческом контексте бесконечного процесса борьбы
между
коллективистским
Востоком
и
индивидуализированным Западом; 3) «эпоха наличия
ядерного оружия», что в условиях холодной войны
позволяло сдерживать двух крупнейших игроков в
рамках так называемой «модели конфронтационной
стабильности»; 4) закономерное «разделение мира на
сферы влияния двух сверхдержав, как в Европе, так и на
периферии»; 5) «идеологическая конфронтация» между
капиталистическим и социалистическим миром, в
поисках истинной причины которой, по нашему
мнению, опять же нужно обратиться к глобальному
психоментальному противоречию между востоком и
западом; 6) «послевоенный мир перестал быть
преимущественно евроцентристским, международная
система превратилась в глобальную, общемировую», а
это является сверхважной особенностью для тематики
нашего исследования, в качестве определяющего
геофактора, так как «конфликтогенный» центр тяжести
сместился во второй половине ХХ века с европейской
плоскости на всемирный уровень; 7) важнейшая
особенность: «Ялтинско-потсдамский порядок не имел
прочной договорной и правовой базы»[1, с. 7-8].
Отсутствие четкой договорно-правовой базы только
лишь утверждает сегодня фиктивный и исключительно
ритуально-политический
характер
сохранения
послевоенной системы взаимоотношений. Крах системы
был обусловлен концом многополярного мира на
протяжении 1989-1991 годов, инерция системы
превратилась в попытку установления однополярного
господства Соединенных Штатов Америки за счет
экономической экспансии и неудачной политики
всемирной локализации сети управляемых конфликтов
на протяжении 1991-2014 годов. Сегодня ситуация
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кардинально противоположная. Инерция системы
действует, но ее крах очевиден для всех. В этих
условиях взаимоотношения народов мира могут
двигаться только в двух направлениях – либо к новому
общемировому
конфликту,
либо
к
модели
многополярного мира, к слову говоря, взятой на
идеологическое вооружение странами-участниками
БРИКСа.
В контексте тяжелого политико-правового кризиса
Европейского Союза, достигающего самых глубоких
символических, экономических, даже коллективнопсихологических устоев континентального сообщества
(появлению которого на мировой карте все мы обязаны
исключительно Ялте и Потсдаму), реализация модели
многополярности станет очевидным спасением для
большинства государств-членов ЕС. Каждый человек,
хоть немного знакомый с современным политикоэкономическим положением на международной арене не
станет отрицать, что в наибольшем выигрыше от
реализации многополярной модели на «старом
континенте»
могли
бы
оказаться
именно
восточноевропейские страны. В географическом
контексте, речь идет о бывших странах Варшавского
договора,
о
Прибалтике,
об
Украине,
постсоциалистических государственных образованиях
на территории бывшей Югославии, а также о
прилегающих к указанному геополитическому ареалу
странах, таких, как Австрия, Германия, Албания,
Греция.
Решение Ялтинской конференции с определенными
историческими
коррективами
1989-1991
годов,
сформировали современную карту Европы. Пересмотр
базовых принципов Ялтинско-потсдамской системы,
таких как биполярность, уже состоялся. Преобразование
континентального устройства 1945 года в политический
ритуал сегодня также очевидно. Возвращение отдельных
стран
к
собственной
«государственной
индивидуальности» через концепт многополярности уже
кажется далеко не таким призрачным, как политологи
могли отмечать еще в прошлом году. Именно поэтому
вполне правильно заниматься анализом возможных
локальных последствий таких глобальных политических
трансформаций уже сегодня.
Многочисленные
прецеденты
игнорирования
Ялтинского мироустройства, в частности, попытки
отдельных больших государств силой навязать
«развивающимся странам» собственный однополярный
концепт на протяжении 2010-2014 годов, привели к
переносу очага нестабильности в среду максимально
близлежащую относительно Европейского союза – в
Украину. Фактически, война уже идет в Восточной
Европе,
имея
в
своем
основании
именно
этнополитический идеологический фундамент. При
этом, обострение межэтнических конфликтов обычно
вызывается не только значительными внешними
геополитическими влияниями (об этом ни в коем случае
не стоит забывать), но и желанием населения той или
иной области изменить существующий политикоправовой, социально-экономический локальный порядок
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через
изменение
собственной
государственной
принадлежности.
На
Востоке
Европы
перечень
тлеющих
этнополитических конфликтов довольно значительный и
заслуживает глубокого изучения как очень актуальный
для будущих десятилетий вопрос. Объясняется это,
прежде всего, той политико-географической ситуацией,
которая сформировалась здесь еще на рубеже XIX-XX
века, когда земли украинцев, поляков, белорусов,
литовцев, венгров, румын, чехов, словаков, словенцев,
хорватов, сербов, были разделены между тремя
имперскими образованиями (Австро-Венгрия, Германия,
Россия), успешное внутреннее существование которых
обеспечивалось именно привлечением представителей
всех указанных народностей к «единому делу
государственного строительства». Именно распад трех
империй, большая часть человеческого потенциала
которых находилась на землях европейского востока,
вызвал необходимость в 1945 году создать новую и
гораздо более жесткую по сравнению с предыдущими
систему международных отношений. Однако, важно
осознать, что представители каждой из трех странучастниц Ялтинской конференции, согласовывая пункты
таких программных (но, к сожалению, слишком
декларативных) документов как «Декларация об
освобожденной Европе» или совместное Заявление
«Единство в организации мира, как и в ведении войны»,
не имели серьезных надежд на то, что сформированные
ими основы нового международного сотрудничества
просуществуют
в
реальном
политико-правовом
пространстве настолько длительный период.
Мы должны согласиться с тем, что в тех условиях,
которые
сложились
сегодня,
особое
значение
приобретает извечный вопрос перераспределения
мировых границ. При этом, следует подчеркнуть, что
околорегиональные,
пограничные
споры
всегда
являются продуктом не только усиленной в условиях
глобализации безудержной ресурсной гонки, но и более
«иррациональной» сферы – сферы «народного духа»
согласно терминологии Вильгельма Вундта.
В
контексте
Ялтинской
конференции
нас
интересуют,
прежде
всего,
три
проблемные
территориальные конгломераты: 1) польский вопрос; 2)
балканский вопрос; 3) немецкий вопрос. Актуализация
этнополитической борьбы между восточноевропейскими
народами в ближайшем будущем будет развиваться
именно в этом тройном контексте. Необходимо также
осознать, что эта актуализация будет подобна цепной
реакции, когда взрыв одного конфликта будет сразу
вызывать появление других. Основание так утверждать
дают нам события как 1914-1919, так и 1939-1945 годов.
Польша сегодня – это типичный и один из наиболее
показательных продуктов Ялтинской конференции 1945
года. Ее границы на восточном рубеже до сих пор
вызывают недовольство практически всех этнических
поляков
своим
несоответствием
историческим
претензиям, в то время как переданные ей в феврале
1945 года северные и западные области не
соответствуют никаким исторической требованиям
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имея, по сути, два объяснения: 1) максимальное
ослабление Германии за счет нанесения серьезных
территориальных и историко-культурных потерь; 2)
удовлетворение
чрезмерных
политических
и
экспансионистских запросов польской политической
элиты, оскорбленной потерями «Восточных кресов»[2].
Согласно результатам Ялтинских договоренностей
реализованных соответствующими соглашениями на
Потсдамской конференции, линия новой польсконемецкой границы была установлена «по линии рек
Одер-Западная Нейсе». В то же время, польское
правительство получило половину Восточной Пруссии
вместе с «Данцигским коридором». Фактически,
польской власти была дана санкция на полонизации
полученных
территорий.
Население
провинции
рейхсгау-Западная Пруссия, центр которой находился в
городе Данциг (по состоянию на 1939 год 1487500
человек) составляло около 3 млн. человек, что стало
одной из причин немедленного начала принудительной
депортации немецкого и немецкоязычного населения на
территорию Передней Померании и Бранденбурга уже в
мае 1945 года. В течение мая 1945-марта 1947 гг. вопрос
немецкого населения Восточной Пруссии и всей
балтийской Померании совсем не ставился на повестку
дня в переговорах между СССР, США и
Великобританией, что предоставило польской стороне
определенную свободу действий в отношении
приобретенных северных территорий. По состоянию на
апрель 1947 года 95% местного немецкого населения
было выселено на современные территории Германии.
Земли Восточной Пруссии административно вошли в
состав Вармино-Мазурского воеводства и советской
Литвы (Клайпедский край, который в течение 1944-1946
годов также был «очищенный» от 40 000 немцев и
немецкоязычных литовцев). «Данцигский коридор»
после депортации около 1,5 млн. человек был
преобразован в экономическую и культурную основу
Поморского
воеводства.
Южные
померанские
территории, которые находились под немецким
контролем начиная с XII века (город Торунь,
Хелминская окрестность), после ряда административнотерриториальных реформ были наконец объединены в
Куявско-Поморское воеводство. Не имея четких
официальных данных, можем сказать о том, что с
территории
современного
Куявско-Поморского
воеводства в течение 1945-1955 годов были
депортированы не менее 400 тыс. немцев.
Вся историческая территория Померании с
автохтонным немецким населением сегодня превращена
в полностью полонизированные Западнопоморское,
Поморское и Куявско-Поморское воеводства. На
протяжении
1940-1950-х
годов
отсюда
были
депортированы не менее 2 млн. немцев. В этот перечень
также следует отнести Любушское воеводство
(образовано уже в 1999 году после соответствующей
административно-территориальной реформы)[3, c. 6465].
Итак,
историческая
территория
Пруссии
оформленная в течение XII-XIII веков как центр

немецкой военной силы в 1945-1947 годах была
передана на 60% Польше. Сегодня она полностью
очищена от немецкого населения, польскоязычная доля
которого (прежде всего, Гданьск, Леба, Ольштын,
Щецин) не превышает 3%, а немецкоязычная доля 0,5%.
На базе прусских территорий, в Польше до 1999 года
было образовано 5 воеводств, что составляет около 27%
всей площади страны. Безусловно, что это не может не
усиливать
определенный
политический
и
психологический барьер между немцами и поляками.
Яркие, хотя и скрытые тенденции прусского реваншизма
сегодня начинают набирать обороты в среде
многочисленных (особенно в Западной Германии)
обществ
переселенцев,
культурно-политических
организаций. В течение 1945-1955 годов с территории
Восточной Пруссии, Данцига и Померании на земли
Западной Германии было организованно переселено 3,54 млн. человек. Сегодня, 75% всех переселенцев, их
потомков
и
соответствующих
общественных
объединений «прусской памяти» находятся в пределах
четырех федеральных земель: Нижняя Саксония, БаденВюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария[4].
Так или иначе, но «символический акт о ликвидации
Прусского государства» был подписан только в 1947
году на четвертой сессии Совета министров
иностранных дел союзных держав в Москве (10 марта –
24 апреля 1947)[1,c.31]. Именно тогда и была создана
специальная «комиссия СМИД из территориальных
изменений в Германии», которая начала реорганизацию
государственной границы Польши и Чехословакии на
более организованных началах. Следует помнить о том,
что первый прецедент протеста против передачи Польше
Померании и Пруссии произошел еще 6 сентября 1946,
когда госсекретарь США Бирнс в Штутгарте произнес
речь в которой подчеркнул европейскую потребность в
«сильной
Германии»,
существование
которой
невозможно без возвращения под юрисдикцию
будущего немецкого правительства земель к востоку от
линии «Одер-Нейсе». Проблема прусских переселенцев
из «новой Польши» оставалась актуальной на
протяжении целого десятилетия (1945-1955). Впрочем,
сегодня она кажется не менее актуальной для около 3
миллионов потомков жителей когда-то «большого»
немецкого региона, предки которых были вынуждены
покинуть свою малую родину[1-5].
Гораздо больше нестабильности в будущем для
Европейского сообщества может принести также
Силезия – промышленно развитой и богатый
природными ресурсами большой регион, который с XII
века и до 1945 года также принадлежал Германии.
Регион разделен на две части: Нижняя Силезия
(населенная славянами-лужичанами Верхняя Лужица в
Германии, юг Любуского воеводства и Нижнесилезское
воеводство в современной Польше) и Верхняя Силезия
(Опольское
воеводство,
Силезское
воеводство,
Моравско-Силезский край и Оломоуцкий край – в
Чехии).
Характерной
особенностью
Силезского
геополитического расположения всегда оставалось ее
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соприкосновение с Судетской областью, которая в 1945
году также была передана Чехии.
Зачистка поляками немецкого населения на
территории от Бреслау (ныне Вроцлав) до Гляйвице
происходила в течение 1945-1960 годов, а отдельные
«фольксдойчи» продолжали выезжать в Германию до
1991 года. С территории четырех аннексированных
Варшавой воеводств, в принудительном порядке было
отселено на немецкую территорию не менее 4
миллионов человек. Вместе с тем, на сегодняшний день,
Силезия (4 воеводства) остается наиболее «немецким
регионом» Польши. В общем, немцами на территории
региона официально признаны лишь около 2%, но, по
нашему мнению, следует говорить о не менее 7-10%
потомков силезских немцев (более 25% силезских
фольксдойче на протяжении 1947-1975 отнесли себя в
переписях населения к польской национальности).
Согласно нашим исследованиям, в прошлом 2014
году на территории указанных воеводств (главным
образом, на линии Зеленая Гура–Вроцлав) компактно
проживало около 150 тысяч потомков силезских немцев,
которые регулярно называют себя поляками во время
переписей населения. Однако, при этом они не теряют
собственную
«Силезско-немецкую
идентичность»
(основанную на специфическом силезском диалекте
немецкого языка, который в этнополитическом
контексте выделяет регион в отдельную субэтническую
единицу наравне с Баварией или Пруссией).
В Чехии, к 1945 году северная и западная Богемия
была на 90-95% населена этническими немцами. При
этом, она органично сочеталась с Чешской Силезией
Судетскими горами. Это создавало границу сплошного
компактного проживания немцев по всей северной,
западной и юго-западной Чехии (более 30% всей
современной площади Чехии). Так же как Пруссия,
Померания или Силезия в Польше, Немецкая Чехия
осталась существовать если не в этнодемографическом,
то в культурном, историческом и, самое главное,
психологическом контексте. Так же, как Гданьск
(Данциг), Торунь (Торун) или Вроцлав (Бреслау), такие
чешские центры как Карловы Вары (Карлсбад),
Оломоуц (Олмютце), Теплице (Теплитц-Шьонау),
Либерец (Райхенберг), Жатец (Сааз) , Цешин (Тешин)
были построены немцами, до 1945 года населенные не
менее чем на 85-90% немцами, а соответственно
полностью пронизаны немецким духом. Любой
квалифицированный этнопсихолог подтвердит, что
иррациональное понятие «народного духа» рационально
продолжает существовать через памятники культуры,
архитектуры, антрополандшафт даже на территориях,
брошенных носителями этого духа.
Начиная с мая 1945 года и вплоть до января 1947 с
территории Чехии, согласно декретам президента
Бенеша были изгнаны около 3,5-4 млн. немцев. На
протяжении 1945-1946 годов были убиты около 25 000
немцев, почти 10 000 погибло в концентрационных
лагерях, уничтожено чехами 7 немецких сел. Это
оставило глубокий след в памяти тех 5 млн. потомков
судетских и богемских немцев, которые в настоящее
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время проживают на территории Австрии и Германии.
Также в Чехии следует говорить о почти 90 тыс.
потомков бывшего немецкого населения. Места их
компактного проживания находятся по всей линии
чешско-немецкой и чешско-австрийской границы.
Проблема судетских и силезских немцев до сих пор
остается
предметом серьезной дипломатической
напряженности в отношениях Австрии и Чехии. В
феврале 2002 года канцлер Австрийской республики
Вольфганг Шюссель пытался склонить спикера
чешского парламента Вацлава Клауса к подписанию
совместной австро-чешской декларации. Чешская
сторона отказалась осуществить такой шаг. После
обоюдных вражеских заявлений, скандал 2002 года
между Австрией, Баварией и Чехией перерос в
постоянное дипломатическое напряжение, которое в
2014-2015 годах только актуализировалось в связи с 70летием изгнания немцев из Чехии [6].
Также по всей территории к северу от Карловых Вар
и к западу от Цешина встречается весьма интересное
явление:
распространение
смешанного
западнославянско-немецкого языка на базе лужицких
или силезских диалектов. Большинство чешских
деревень и небольших городков на границе с Германией
и Польшей не имеют четкой этнолингвистической
идентификации, называя свой язык – «Понашему». Эта
проблема нашла широкое освещение в проведенной
польско-германским научным фондом, Хемницким
университетом и Университетом Николая Коперника
междисциплинарной конференции в г. Торунь (июльавгуст 2014). В частности, известными польскими и
немецкими политологами с полной серьезностью
обсуждалась проблема возможного формирования новой
этнополитической идентификации на польско-немецкочешской границе, в условиях которой население,
которое разговаривает «понашему» могло бы требовать
создания
собственной
территориально-культурной
автономии (пока, решение данной проблематики
рассматривается только в плоскости создания
автономного региона вроде Лужицкого в Германии).
По приблизительным подсчетам, в чешско-польсконемецком
пограничье,
смешанными
западнославянскими,
польско-чешским,
польсконемецко-чешскими диалектами разговаривает не менее
200 000 человек, из которых более 130 000 не имеют
никакой этнической самоидентификации. При этом, они
отказываются признавать себя чехами, немцами или
поляками.
Проблема
«исторических»,
«культурных»,
«политических» границ между Германией, Австрией,
Польшей и Чехией сохраняется в течение последних 70
лет в мягкой форме этнолингвистических и
дипломатических дискуссий. В данном контексте, все
более обсуждаемыми становятся также следующие
проблемы:
1) Силезская проблема – требования силезской
западнославянской народности (850 тыс. чел. в Польше,
30 тыс. чел. в Чехии) создать собственную автономную
республику,
что
объясняется
экономической
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самодостаточностью
региона,
его
ментальной
обособленностью
от
Польши,
необходимостью
установления культурных связей с Германией и
наличием собственного древнего силезского языка;
2) Тешинская проблема – требования Варшавы
вернуть чешское Заользье (в чешской Силезии) Польше
на основании того, что польское правительство считает
местное население, которое разговаривает «понашему»
принадлежащим к польской нации. Оно сопряжено с
требованиями местных силезцев создать на этой земле
чешско-силезскую автономию.
3) Гуральская проблема – польско-чешско-словацкая
дискуссия вокруг проживающих на границе трех стран
(прежде всего, в польско-словацком карпатском
пограничье) этнических групп (вместе от 3 до 4 млн.
чел.), которые в свою очередь требуют создания
собственного государства.
Выводы. Приведенный нами спектр напряженной
этнополитической ситуации не исчерпан. Отдельно
стоит вспомнить требования кашубов создать
кашубскую автономную республику в рамках
Поморского воеводства в Польше, официальные
претензии Словакии на Тешинские территории Чехии и
отдельные ее юго-восточные районы, а также
заявленные уже с трибун Европарламента мысли о
восстановлении
«Великой
Венгрии»
с
территориальными претензиями на более 35% площади
Румынии, 25% Словакии, сербскую Воеводину, часть
хорватской
«Краины»,
маленькую
австрийскую
провинцию Бургенланд и на все украинское Закарпатье.
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ПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ЇХ СУПЕРЕЧНОСТІ У СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
У статті з’ясовано, що вихідним пунктом всього політичного процесу в політичній сфері є корінні політичні
потреби та інтереси, які знаходяться в основі практичних дій соціальних груп, партій, особистостей в Україні.
Ключові слова: влада, опозиція, політичні відносини, політична діяльність, політичне життя, інтереси,
політика, потреби, проблеми, суспільно-політичні інститути.
Постановка проблеми. Тема статті актуальна, що
обумовлено
практичними
потребами
політичної
діяльності в сучасній Україні, а політичні інтереси, їх
взаємодія визначають хід основних подій у соціальнополітичному житті української держави.
Сьогодні в Україні спостерігаються протиріччя між
змістом політичної діяльності політичної еліти та
інтересами українського суспільства, внаслідок чого
якість прийнятих політичних рішень низька, а боротьба
політиків за владу сприяє реалізації корпоративних,
егоїстичних, а не суспільно значимих інтересів.
Метою статті – є визначення місця політичних
інтересів конкуруючих соціальних груп в Україні, а
предметом – політичні інтереси і їх місце у процесі
взаємодії різних соціальних груп.
Виклад основного матеріалу. Важливе місце в
політичному житті України займають різні політичні
сили з їхніми інтересами. Політичне життя українського
суспільства є сферою боротьби за реалізацію норм,
цінностей, інтересів соціальних суб’єктів, які пов'язані
між собою політичними відносинами, що є умовою і
формою політичної діяльності, а також ці відносини є
наслідком соціальної диференціації та засобом
встановлення певної субординації інтересів, цінностей
соціальних суб'єктів з метою задоволення всезагального
інтересу і реалізації його сутності.
Будь-які суспільні інтереси, в тому числі і політичні,
виникають в процесі діяльності людей, визначаються
соціальними потребами, які відображаються в інтересі.
В свою чергу, вплив на політичну діяльність людей
відбувається через формування політичних інтересів, їх
відображення у вигляді ідей, теорій, ідеалів і т.д. [1,
с. 24-25]
Суперечності інтересів яскраво проявляються у сфері
політики саме тому, що в цих інтересах втілюється
узагальнене ставлення їх носіїв до політичної влади
українського суспільства. Крім того, джерелом та
основою будь-якої політики є політичний інтерес.
Політичним стає будь-який суспільний інтерес, коли
виявляється, що він не може бути реалізованим
наявними моральними та адміністративно-правовими
засобами, що стимулює людей шукати шляхи його
задоволення через підвищення ефективності або навіть

зміни влади. Прагнення реалізувати політичні інтереси є
рушійною силою політики, створює і розвиває політичні
проблеми, політичні ідеї, концепції, суспільно-політичні
інститути і сили, державну владу [2, с. 27].
Отже, політичні інтереси – це чинники суспільної
діяльності людей, їхніх спільнот і об'єднань, спрямовані
на здобуття, утримання або перерозподіл державної
влади. У ширшому плані до політичних інтересів
відносять інтереси, спрямовані на згуртування зусиль
усіх членів тієї чи іншої спільноти з метою зміцнення їх
соціальних позицій у суспільстві [3, с. 352].
Політичний інтерес можна визначити і як вибіркове
відношення суб'єктів політики до суспільно-політичних
явищ, процесів і подій , це те внутрішнє, усвідомлене
джерело політичної поведінки, яке стимулює суб'єктів
політики до постановки певних політичних цілей і
здійснення конкретних політичних дій для їх
досягнення. Політичні інтереси виражають перш за все
відносини між соціальними групами, соціальними
групами і державою з приводу політичного панування,
політичної влади, а також міжнародні і міждержавні
відносини у політичній сфері, [3, с. 354].
Політичні інтереси мають складну структуру:
соціальний
статус
суб’єкта
інтересу,
ступінь
усвідомлення суб’єктом свого статусу у суспільстві,
рушійні сили діяльності соціальних груп, спрямовані на
досить визначені об'єкти політичного інтересу, а також
дія суб’єкта в соціально-політичній сфері його
перебування.
Специфіка політичних інтересів партій, профспілок,
включаючи державу та різні суспільні і благодійні
організації, полягає у постійному перегляді практичних
питань, що викликає появу нових протиріч, які
вимагають чергового вирішення. Це і є логікою розвитку
політичних інтересів, що створює нові політичні
програми і платформи, передбачає мобілізацію
прибічників тих чи інших програм [4, с. 331].
Політичні інтереси у політичному житті суспільства
відіграють значну роль у подоланні існуючих
суперечностей в державі завдяки:
 узагальненому вираженню актуальних політичних
проблем представників тих чи інших соціальних груп.
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Політичні інтереси завжди спрямовані на збереження чи
зміну політичного статусу певної групи у суспільстві;
 визначенню рівня розвитку політичної діяльності,
відображенню
взаємозв'язку
загальнодержавного
інтересу і приватного інтересу класу, соціальної групи,
особистості;
 відношенню членів суспільства до політичної
влади, а відсутність узгодженості між політичними
інтересами різних соціальних груп, прошарків та
інтересами представників владних інститутів може
привести не лише до формування і загострення
політичних протиріч, але й до створення такої ситуації,
за якої суперечності можуть перерости в політичний
конфлікт.
Політичні інтереси супротивників являють собою
спрямованість їх дій по задоволенню їхніх потреб, що
виникають як потреби політичних суб'єктів у політичній
діяльності. Виникнення цих потреб має бути, пов'язано
із тим або іншим аспектом соціального буття суб'єкту,
вони мають характер неполітичний бо політичний. Слід
підкреслити, що спільність предмету політичних потреб
є фундаментальною умовою взаємодії суб'єктів
політики.
Якщо така спільність предмету політичних потреб
існує, то пов'язані з ними інтереси постають як
спрямованість дій суб’єктів по відношенню до спільного
для них предмету політичних потреб, а також як
спрямованість їх взаємовідносин. До того ж обмін
діяльністю не просто включений в структуру політичних
інтересів [5, с. 183-184], але й стає її центральним
елементом в тому розумінні, що реалізація інтересів стає
можливою лише як взаємодія суб'єктів, кожен з яких є
по відношенню до іншого і суб'єктом, і об'єктом. Всі ці
явища пом’якшують суперечності політичних інтересів
суб’єктів політики.
Таким
чином,
політичні
інтереси,
що
перехрещуються – це інтереси, які характеризують не
діяльність своїх носіїв, а їх взаємодію з іншими
політичними суб'єктами, що мають з ними спільний
предмет політичних потреб, який саме й стає предметом
їх взаємодії, а безпосередньою підставою, причиною
політичної взаємодії виступає ситуація перехрещення
об’єктивних політичних інтересів, що втілюється в
постановці суб'єктами відповідних політичних цілей, поперше, по відношенню до спільного для них предмету
потреб, а по-друге, по відношенню один до одного.
Оскільки досягнення останніх цілей є умовою і
моментом досягнення перших, то їх не можна
розглядати як два різноманітні утворення. По суті, це
два аспекти однієї і тієї ж цілі (але різної для кожного
суб'єкта), яка досягається при взаємодії її учасників [3,
с. 41].
Одним із варіантів перехрещення політичних
інтересів виступає суперечливість політичних інтересів.
Залежність між пов'язаними з ними політичними
потребами така, що задоволення однієї з них дорівнює
незадоволенню іншої і навпаки. В таких умовах
можливою є реалізація лише одного з інтересів, які
знаходяться з огляду на це в стані взаємовиключення.

Суперечності політичних інтересів є суперечністю
соціальних потреб, що мають спільний предмет і
задовольняються в існуючій системі політичної
діяльності таким чином, що задоволення однієї з них
блокує задоволення іншої і навпаки. Спрямованість
діяльності суб'єктів на задоволення їх суперечливих
політичних потреб є їх політичними інтересами. Вони
суперечливі постільки, оскільки, з одного боку, їх
реалізація обумовлена і припускає взаємодію їх носіїв у
формі політичної боротьби, а з іншого – кожний інтерес
реалізується у тій мірі, в якій виключається реалізація
іншого.
Сьогодні, правлячі групи не зацікавлені в різкому
протиставленні суспільно-політичних сил, намагаються
пом'якшити суперечливі ситуації через узгодження
позицій і обмеження взаємних політичних вимог [6,
с. 92]. Суперечності двох основних груп інтересів, якими
є владні та опозиційні утворення, не руйнують
суспільство, не зачіпають базових цінностей, якщо вони
відбуваються
у
відкритому,
плюралістичному
суспільстві та інституціоналізовані. В подібному
випадку політична опозиція утримує владу від
необачних кроків, а влада – опозицію.
Проблемою в сучасному українському політичному
житті є те, що суперечності політичних інтересів між
владою і опозицією проходять в умовах незавершеної
політичної, національної та моральної самоідентифікації
українців, а тому можуть привести до дестабілізації
суспільства. Важливою умовою є те, щоб політики
використовували із теоретичних посилань вірні
висновки. Треба не боротися із організаторами різних
політичних
мітингів,
протестних
акцій,
а
інституціалізувати, легітимізувати і структурувати
суперечності, інституціалізація яких означає визнання
учасниками суперечливих інтересів кожної сторони і
водночас усвідомлення цілі, предмету суперечностей та
необхідності контролювати ворожість сторін [3, с. 101].
У більшості стабільних демократій лінія розподілу
між політичними партіями, які змагаються між собою як
уряд і опозиція, лежить у площині економіко-політичної
ідеології.
Однак, за певних умов може виникнути дискурс
влади і опозиції. Так, коли який-небудь соціальний рух
користується підтримкою лише того прошарку
населення, цілям якого він безпосередньо слугує, тоді
він ризикує бути визнаним як девіантний, небезпечний
для інших.
Політичний дискурс влади і опозиції є вербальним і
невербальним обміном ними обґрунтованими і
протилежними поглядами відповідно до їх переконань і
відповідних правил і процедур з метою прийняття
важливих політичних рішень. Внаслідок політичного
дискурсу влади і опозиції розв'язують різні задачі, тобто
проводиться вільна, добровільна, без примусу
експертиза поточного політичного курсу і нагальних
проблем, а також шляхи і засоби їх розв'язання,
альтернативні проекти майбутнього розвитку країни [3,
с. 103].
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Загроза для майбутнього України від протистояння
між владою і опозицією очевидна (загроза втручання
Росії).
Висновки. Таким чином, для проведення послідовної
та цілеспрямованої політики у всіх сферах життя
українського суспільства, а також у відносинах з іншими
країнами необхідно чітко усвідомлювати інтереси країни
в цілому. Усвідомивши власні інтереси, система
національних інтересів України повинна будуватися,
виходячи з потреб власного політичного, економічного,
соціального розвитку.
Отже, мета статті досягнута, доведено, що з
розвитком політичного життя, потреби соціальних груп
повинні знайти своє відображення у політичних
інтересах і бути закріпленими політичною владою у
якості інтересів усього суспільства в українській
державі.
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СТИЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКА ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
Целью публицистического текста является информирование граждан происходящими в общественной жизни,
культурной, научной и технической сферах; новых фактах, явлениях, достижениях (коммуникативная функция);
представление объективного развития и формирование желаемого направления общественного мнения;
стимулирование интересов и активности граждан, заинтересованность социальными процессами.
Ключевые слова: cтиль; газета; публицистика;
Постановка проблемы: В общем комплексе
массовой коммуникации, куда входит журнальная
пресса, радио, телевидение, кино и различные устные
формы непосредственного взаимоотношения с массовой
аудиторией, газета играет особенно важную роль.

Данный факт связан с ежедневной доступностью,
большим диапазоном многопрофильного выбора, а
также многоплановостью содержания, информационной
оперативностью газеты, фиксированием ее материалов
такими формами, которые удобны в использовании и
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т.д. Если учтем и то, что газета (после
непосредственного устного взаимоотношения), является
самой старой формой массовой коммуникации, в
которой формировались и переходили в другие формы
основные стилистические средства и методы, станет
ясным, что газета является основой разговорного стиля
массовой коммуникации и, в то же время, самой
сложной ее формой [2, с. 119].
Цель статьи: Целью публицистического текста
является информирование граждан происходящими в
общественной
жизни,
культурной,
научной
и
технической сферах; новых фактах, явлениях,
достижениях
(коммуникативная
функция);
представление объективного развития и формирование
желаемого
направления
общественного
мнения;
стимулирование интересов и активности граждан,
заинтересованность социальными процессами.
Изложение основного материала. Одним из самых
популярных видов публицистики, является газетнопублицистический стиль, который своим назначением,
задачами
и
коммуникационными
условиями
представляет собой довольно сложное явление и
полностью обусловлен экстралингвистическими особенностями.
Публицистическая форма представляет собой
языковые особенности разнообразного материала
периодической печати, их стиль. Примерами данного
стиля являются: очерки, фельетоны, памфлеты,
политические статьи, репортажи, обращения, реклама и
т.д.
Сам публицистический стиль является такой
функциональной разновидностью разговора, которая
обслуживает широкую сферу общественных отношений:
политико-идеологическую,
общественно-экономическую, культурную, спортивную и т.д. Среди книжных
стилей, данный стиль самый популярный, т.к. его
распространению способствуют источники массовой
информации и средства пропаганды – пресса, радио
кино телевидение. В полном объеме публицистический
стиль проявляется в газетах и политических журналах,
вследствие чего его определяют как газетную или
журналистскую публицистику.
Коммуникационная функция в публицистическом
стиле отличается от ее же функции в научном стиле
средствами и методами передачи информации.
Целью данного стиля является проведение
пропаганды актуальных вопросов, способствование
повышению общественного сознания, образования.
Различают три типа пропаганды: белый, серый и
черный.
Установить источник белой пропаганды легко, он
передает реальную информацию. В серой пропаганде
точность информации стоит под вопросом. Черная
пропаганда подразумевает распространение ложной,
сфабрикованной
информации.
Она
обслуживает
определенную идеологию [6, с. 70-71].
Содержательная сторона публикационного стиля
определяется многогранной тематикой различных сфер
жизни, целей и устремлений.

Повествование ведется точно и ясно, факты
отражаются
адекватно,
рассуждения
логически
последовательны, явления представлены обобщенно,
выражено эмоциональное отношение к высказыванию,
чем достигается и устанавливается психологическое
воздействие на читателя, по формированию в нем
положительного или отрицательного отношения к
предмету или явлению [5, с. 55-56].
Неприемлемым
для
публицистики
является
фантазирование.
Описываются
только
факты
объективной реальности – характеризуются точно
соответствующим материалом. Поэтому при построении
публицистических текстов необходимо описание
построения и размышление. При использовании данных
средств автору дается возможность объективно оценить
реальность [4, с. 107-108].
Функцией публицистического стиля является
информирование – обеспечить читателя сведениями о
произошедших в общественной жизни фактах, явлениях;
ознакомление с достижениями науки, техники,
культуры, а так же недостатками, перспективами,
мероприятиями; предложение обществу, отдельным
коллективам,
руководителями
соответствующих
инструкций и т.д.
Публицистический материал в основном печатается в
газетах, журналах, в форме брошюр. Передается и устно
на встречах, торжественных заседаниях.
Публицистический
стиль
многообразен
и
лексическим содержанием. Лексика публицистического
стиля выражает оценку социальных явлений или
новостей и носит декларативный характер.
Для непосредственного влияния на читателя
необходим эмоциональный окрас лексики. Важное место
в данной сфере занимают общественно-политическая
лексика и устойчивые сочетания слов: агрессивная
политика, сосуществование, Белый дом, холодная война,
активное участие, высокие показатели.
В интервью, корреспонденции, репортаже много
заимствованных,
иностранных
слов
и
интернационализмов; оперативное получение новой
информации – переработкой поступающих в язык
штампов,
калок.
Часто
встречаются
научная,
профессиональная терминология, названия учреждений,
организаций, периодических изданий.
Публицистическая речь всегда стремится к таким
языковым формам, которые заметны, привлекательны и
непривычны для читателя или слушателя. Языковая
выразительность газетного материала достигается
стилистическими эффектами, поиском необычных
новшеств,
чем
она
становится
похожей
на
художественную литературу [6, с. 72].
Информацию, в основном, характеризуют слова
общего пользования прямого значения: научная,
официально-документальная,
общественнополитическая терминология и профессиональная
лексика;
названия
учреждений,
организаций,
периодических изданий, произведений: имена людей,
имена числительные, даты и т.д.
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В итоге повторения тематики часто встречаются
стандартные выражения, т.е. штампы, аббревиатура,
международные
или
интернациональные
слова,
неологизмы [5, с. 57].
В публицистическом стиле всегда точно защищены
нормы литературного языка. Из заимствованных
иностранных слов самыми популярными являются те,
которые имеют суффиксы: -иа, -ция, -ация, -изация
(особенно актуальным является суффикс –изм:
меркантилизм,
мессианизм,
интернационализм,
империализм и т.д.
К данным частям слова необходимо также добавить
распространенные суффиксы: -ист, -ант (методист,
специалист, коммерсант, диверсант) и префиксы: анти-,
контр-, дез-, ультра-, де- (антициклон, антинародный,
контрразведка,
контрреволюция,
дезинфекция,
дезорганизация, ультрафиолетовый, ультранационализм,
демобилизация…).
Данный стиль характеризует рассказ. Использование
слов, т.е. композитов (общественно-политический,
социал-демократический,
агитация-пропаганда…)
устойчивое сочетание слов (активное участие, высокие
показатели…), использование описательных форм
вместо глаголов (оказывает помощь, принимает участие,
участвует в сражении…).
Кроме
того,
для
публицистического
стиля
характерны следующие черты: простая речь или
короткое сложное предложение, сращенные фразы
сложной
конструкции,
включенные
протоколы
доказательств и заключений, действий неопределенного
лица предложений обобщенного выражения и т.д.
Для передачи экспрессивности мысли используют
вопросительные, повелительные и вопросительные
предложения, вопросы-ответы, для логичного выделения
слова – инверсионное строение членов предложения, для
усиления значения слова – повторение; эффективным
руководством газетного материала, в основном,
выбирают именное предложения [5, с. 58].
Когда идет речь о сути публицистического стиля,
необходимо обязательно обратиться к синтаксису
данного стиля. В частности, как подчеркивал Т.
Джогоднишвили: «В прессе используется синтаксис
обычной разговорной речи. Причиной этого является
природная и повсеместная форма разговорного стиля
языка, именно поэтому ее легче понимать. Специалисты
отмечают, что разговорный стиль (речь) по-своему
нейтрализует книжную речь прессы. Лаконичность,
гибкость характеризуют разговорную речь и, вследствие
этого, она становится сжатой и емкой. Данным
свойством пресса обеспечивает информацией единицу
времени. Элементы разговорного стиля усиливают
экспрессивность публицистической речи» [4, с. 115].
Особенное внимание в публицистике уделяется
заголовку. Эффективный заголовок является одной из
важнейших деталей текста. Он помогает читателю
определить тему публикации, ее главную идею, позицию
автора. Подбор заголовка требует серьезного мышления
и профессионализма от журналиста, который, ограничен

138

во времени, но обязан подобрать к тексту
соответствующий заголовок.
Заголовок должен предоставлять читателю: 1.
Прямую и непосредственную информацию; 2.
Заинтересованность; 3. Активность мышления.
Для этого необходимо:
а) подключение к тексту – заглавие должно
соединяться с основной мыслью прямо или косвенно;
б) лаконичность – заглавие должно быть коротким,
емким определителем стиля;
в) информативность – заголовок должен передавать
исчерпывающую идею произведения;
г) заголовок должен вызывать интерес, но не быть
скандальным;
Заглавие не должно быть загружено специальными
терминами, которые будут непонятными для широкой
аудитории; оно должно быть хорошо подобрано, не быть
слишком общим, когда автор рассматривает конкретный
вопрос [6, с. 74].
Мастерством
публициста
является
искусство
интерпретации. Публицистический текст, в основном,
обращен к конкретному адресату, которому автор
впечатляюще предоставляет модель чувств или
реальности его видения.
Публицистика развивается вместе с развитием
общества. Советские средства массовой информации
были
директивными,
односторонне
идеологизированными, нынешние же содержательно и
стилистически
свободны,
существуют
вне
сдерживающих рамок. В сегодняшней прессе право
выбора и принятий решений получил и читатель.
В заключении можно отметить, что суть и природа
современной публицистики разнообразна, имеет такие
характерные черты своего стиля, как: 1) находчивое и
динамичное повествования; 2) актуальность темы,
новшество информации да эксклюзивность; 3) новая
лексика – терминология, актуальные проявления сленга;
4) политический пафос; 5) тенденция формирования
языковых штампов, клише; 6) проявление активных
общественных позиций; 7) использование слов и
выражений в переносном смысле; 8) сокращений и
аббревиатуры; 9) продвижение эффективных и
претензионных фраз.
Необходимо
отметить
также
и
недостатки
публицистического стиля, в частности: 1. Субъективное
отражение реальности; 2. Скрытие негативной
информации; 3. Излишний негатив; 4. Чрезмерное
политизирование сказанного; 5. Смутная передача
сказанного; 6. Использование сложных непонятных
терминов; 7. Господство описательных форм; 8.
Вульгарность
языка;
9.
Целенаправленное
использование форм разговорного стиля.
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THE STYLE AND ESSENCE OF NEWSPAPER LANGUAGE
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Newspaper style is one of the most popular publishing styles which with its purpose, objectives and terms of communication represents a
rather complex phenomenon and is entirely due to extra linguistic peculiarities. Journalistic style represents the linguistic peculiarities of a variety
of periodicals and their style. Examples of such style are: an assay, a sketch, news, a feuilleton, a pamphlet, a political article, a report, an appeal,
an advertisement. The purpose of publications is to inform a group of people about new social facts, events and achievements in the sphere of
culture, science and technology (communicative function); the purpose of publications is also description of objective truth and formation of social
opinion in the desired direction as well as causing interests and activeness among citizens thus encouraging social processes. The communicative
function of journalistic style is characterized by its methods of supplying information which are different from scientific methods.
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ПРАГМАТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ЖАН-ЖАКА РУССО,
ВОЛЬТЕРА ТА НІКОЛЯ ДЕ КОНДОРСЕ
У статті розглянуті основні прагматичні тенденції у творчості мислителів часів Великої французької
революції Жан-Жака Руссо, Вольтера і Ніколя де Кондорсе, а також розглянуто політичний реалізм Ж.-Ж.
Руссо, концепцію можливостей індивідуального розуму Вольтера та розкрито сутність прогресу Ніколя де
Кондорсе.
Ключові слова: політичний прагматизм, політичний радикалізм, приватна власність, прогрес, рівність,
розум, свобода, соціальна нерівність.
Постановка проблеми. Сьогодні відношення
людини з державою пронизують прагматичні тенденції.
Корисність політичних інститутів спрямована не на
покращення умов розвитку особистості, а на реалізацію
власних інтересів, які не завжди є раціональними. Тому
актуальним у статті є практичні рекомендації та аналіз

прагматичних тенденцій Ж.-Ж. Руссо, Вольтера та
Ніколя де Кондорсе, які можна застосувати на
теперішньому етапі розвитку українського суспільства.
Отже, мета статті – дослідження прагматичних
тенденцій в творчості Ж-Ж. Руссо, Вольтера та Ніколя
де Кондорсе.
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Виклад
основного
матеріалу.
Першими
дослідниками прагматизму, як теоретичної концепції,
були Ч. Пірс, Д. Дьюї і В. Джемс у 70-х роках XIX ст. у
США, коли прагматизм являв собою концепцію, що
спрямована на реалізацію соціальних і політичних
цінностей, а кінцевою метою прагматизму (політичного)
є позитивний результат. Тому дії політичних інститутів
мають бути корисними для суспільства. Як бачимо, дана
концепція орієнтована на духовну, інтелектуальну
складову суспільства більш ніж на матеріальні блага [1,
с. 200].
Основний критерій політичного прагматизму досягнення мети, що може призводити до використання
жорстоких методів. Позитивний бік прагматизму
визначає дію, пошуки різних варіантів, а також
прийняття найефективніших політичних рішень [2].
Головним недоліком вище названої концепції є
суперечність між приватними і загальними діями. Тому
досягнення позитивного результату за будь-яку ціну є
небезпечним,
бо
наслідки
можуть
бути
непередбачуваними.
Так, у творчості Жан-Жака Руссо, Вольтера і Ніколя
де Кондорсе, спостерігаємо значний внесок в
ідеологічну підготовку Великої французької революції
1789-1799 років, внаслідок якої Жан-Жак Руссо втілює
прагматичні тенденції у впровадження нового напрямку
суспільної думки, такої як політичний радикалізм,
ключова мета якого є принципові зміни в суспільстві, а
також кардинальні зміни в політичній структурі.
Вольтер, у своїх поглядах сформував політикоправові
принципи,
які
надихали
французьких
просвітників XIII століття. Щодо Ніколя де Кондорсе, то
його творчість була наповнена оптимізмом і
усвідомленням прогресу людського розуму.
Ключові поняття у творах Ж.-Ж. Руссо, Вольтера та
Ніколя де Кондорсе є поняття свободи, рівності і
братерства. Саме відсутність цих принципів деструктує
суспільство, тобто призводить до соціальної нерівності,
внаслідок якої суспільні відносини наповнюються
несправедливістю. Як бачимо, владні структури
маніпулюють і сьогодні на низькій правовій і політичній
культурі, що викликає розмите сприйняття у
українського суспільства поняття свободи, рівності,
братерства та приватної власності.
Ж.-Ж. Руссо висвітлює соціальну нерівність як
чинник, який призводить до регресу свободи. Приватна
власність, в свою чергу, стала поштовхом до втрати
людиною природного стану, в якому усі були вільні і
рівні. Як зазначає сам мислитель у праці «Про
Суспільний договір, або Принципи політичного права»:
«За Суспільним договором, людина втрачає свою
природну свободу і необмежене право на те, що її
приваблює і чим вона може заволодіти; набуває же вона
свободу громадянську і право власності на все те, чим
володіє» [3, с. 157].
Свобода, у первісному стані підкоряється фізичним
силам індивідууму, а громадянська свобода – волі. Отже,
загальна воля за своєю сутністю і метою має відноситися
до кожного, а тому не має концентруватися на
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індивідуальній меті. Прагматичність Ж.-Ж. Руссо у
тому, що воля – це не тільки загальна кількість, а
загальний інтерес, в якому кожний підкоряється умовам;
реалізація цього інтересу зумовлена корисністю дій
влади. Чинність закону і є спрямованістю владних
структур на загальний інтерес, а реалізація інтересів
приватних осіб на противагу народу призводить до
втрати закону [3, с. 158].
Саме народ має бути творцем законів, суспільний
настрій повинен керувати і регулювати ними. Проте
виникає проблема того, що народ не завжди може
побачити чого саме він потребує. Ж.-Ж. Руссо вважав з
цього приводу, що: «Усі в рівній мірі потребують
поводирів» [3, с. 163].
У свою чергу, правитель, обираючи найкращий шлях
для народу, має дбати про те, щоб законодавство
втілювало волю народу. Доречно зазначити вислів Ж.Ж. Руссо: «Гарні закони спонукають до прийняття ще
кращих, погані призводять до ще гірших. Варто аби
хтось сказав про суспільні справи: Яка мені з того
користь? – і державу слід вважати мертвою» [4, с.112].
Слід зазначити, що і в сучасній політиці
відбуваються пошуки лідера, який зможе відчути волю
суспільства і реалізує її. Так, наприклад, характерно для
України те, що суспільство не реалізує свободу, а події
2013-2014 років ще раз довели, що народ шукає
провідника, того, хто б зробив для нього істинне благо
та обираючи зовсім не тих людей, зазнає нищівної
поразки у соціальній нерівності.
Отже, на думку мислителя, прагматичність
законодавчої влади має уособлювати волю, а виконавча
влада – силу. Законодавча влада в цілому належить
народові, а на противагу цього, виконавча влада не має у
повному обсязі належати народу, бо виражає приватні
акти [3, с. 164].
У поглядах Ж.-Ж. Руссо можна знайти проблематику
прагматизму в тому, що укладання так званого
«суспільного
договору»
закріплює
панування
зацікавлених класів над пригнобленими бідними. Таким
чином, втрачається і принцип рівності, а тому багаті і
бідні розпалюють вогнище несправедливості і боротьби.
Тому кожен громадянин не має гіперболізувати власне
становище, а багаті не мають узурпувати власне
становище
не
залишаючи
можливість
бідних
збагатитися; бідні, в свою чергу, повинні прагнути до
покращення майнового стану. Один з кроків вирішення
даної проблематики полягає у збереженні приватної
власності дрібних розмірів, яка повинна бути заснована
на індивідуальних можливостях людини [5, с. 104].
Підкреслимо і те, що безробіття не залишає шансів
кожній людині достатньо реалізувати власний потенціал.
Прагматизм Вольтера, заключається у тому, що
колишній суспільний лад, а саме феодалізм і деспотичне
правління не спроможне реалізувати потенціал людини і
її розуму, а саме реалізація права на свободу і розкриття
потенціалу розуму мають бути першочерговим у
суспільстві [5, с. 95].
Щоб досягнути рівності і свободи Вольтер вважав,
що потрібно скасувати кріпацтво, а розкриття
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потенціалу індивідуального розуму можливо лише у
реалізації підприємницької діяльності. Як він зазначав,
що потрібно було скасувати спадкове володіння судових
та чиновницьких посад [5, с. 96].
Отже, Вольтер проголошував особисту свободу
кожної людини, яка повинна базуватися на законі.
Особливість прагматичних тенденцій Вольтера,
проявляється в тому, що не може існувати тільки клас
багатих, а для бідних має бути конкурентоспроможний
ринок праці і вони самі ладні вирішувати, де саме
вигідно витрачати свої ресурси [5, с. 96].
Прагматичний правитель, на думку Вольтера,
найкраще був реалізований в Англії, де проголошене
народовладдя і монархія, тобто найкраща форма
правління – конституційна монархія. Саме «освічена
монархія» повинна стати новим кроком у подоланні
свавілля і узурпації влади і надати громадянам рівні
права та свободи, які базуватимуться на дотриманні
закону, насамперед, монархом і церквою [6, с. 281].
Таким чином, влада формується на основі політичної
еліти, а радники монарха мають бути саме філософи, які
представлятимуть інтереси кожної людини [6, с. 280].
Варто сказати, що в незалежній Україні виникає
проблема формування політичної еліти, критерії якої
неоднозначні та прагматичні, а тому мало, хто може
навести приклад політичних діячів, які б дійсно
відповідали необхідному статусу елітних лідерів. А
якщо
проаналізувати
ідеї
мислителів
Великої
французької революції, то у сучасності ми зосереджуємо
увагу на інтелектуальних здібностях політичного лідера
і його оточення, а також прагматичних ефективних
поглядах.
Прагматичні тенденції Ніколя де Кондорсе
висвітлюються у переконаності прогресу людського
розуму, що виражено у праці «Ескіз історичної картини
прогресу людського розуму». Варто підкреслити, що
мислитель надавав значення людській свободі і
можливостям накопичувати матеріальні блага та
використовувати їх згідно зі своїми потребами. Принцип
свободи має базуватися на відсутності порушення таких
самих прав іншої людини.
Згідно з поглядами Кондорсе, важливою сферою
суспільних відносин є землеробство і промисловість.
Держава повинна регулювати здібності людини і її
потреби. Таким чином, праця землеробів не
знецінюється, а державна політика спрямована на якість,
а не на кількість [1, с. 240].
Отже, Ніколя де Кондорсе поєднує розвиток
особистості (через освіту), з накопиченням матеріальних
благ, правильне використання яких лише покращує
можливість людини, бо заробітна плата має
встановлюватися
з
розрахунком
забезпечення
необхідного для людини.
Розвиток торгівлі в середині держави і на
міжнародному рівні сприяє розвитку промисловості, а
позитивний результат полягає у принципі свободи, яка
унеможливлює монополізацію [7, с. 229].
Виникнення держави мислитель розглядає як
суспільний договір. Прагматичність влади проявляється

у найменшому впливі на особистість і разом з тим
виступає гарантом прав і свобод людини. У свою чергу,
важливим компонентом є народний суверенітет, а також
зацікавленість кожної людини в політичній сфері і
волевиявленні через активну участь.
Як і Вольтер, Ніколя де Кондорсе вважає
регулятором свободи закон, а також погоджується з Ж.Ж. Руссо, що закон втілює спільну волю, яка є не тільки
волею більшості людей, а повинна бути дійсно спільною
для всіх. Практичне досягнення має втілюватися у
конституції, яка міститиме гнучкі прагматичні
положення щодо досягнення свободи.
Соціальна нерівність існує в суспільстві завжди і її
повне уникнення неможливе. Кожна людина має різне
становище, навіть, фізичні можливості є проявом
нерівності. Отже, розподіл благ повинен бути на основі
рівності [7, с. 230].
Прагматизм Ніколя де Кондорсе полягає у
необмежених можливостях людського розуму. Людина,
на його думку, має достатній потенціал для
удосконалення і принцип свободи сприяє цьому. Кожна
людина, прогресуючи, зливається у суспільство
індивідів і це призводить до позитивних результатів [8,
с. 25].
Хоча
мислитель
повністю
переконаний
у
можливостях людини, сприйняття таких поглядів
неоднозначне. Таким чином, сьогодні ми недооцінюємо
власні можливості. Можна модернізувати будь-яку
сферу, хоча збагачення окремих осіб постає вище за
суспільне благо. У творчості Ніколя де Кондорсе закон
втілював благо, а якщо у наш час ми не спостерігаємо в
законодавстві
спільного
блага,
то
закон
є
неспроможним.
Як
бачимо,
прагматизм
політичних
діячів
спрямований на досягнення власних інтересів за будьяку ціну. На це варто звернути увагу і зосередитись на
вихованні політичної еліти.
Погляди мислителів у деяких аспектах є
суперечливими, проте центральний аспект політичного
прагматизму висвітлюється у тому, що в суспільстві
соціальна нерівність не повинна панувати.
Прагматизм політичних інститутів проявляється у
гарантіях рівності і свободи у суспільстві. Кінцевий
результат держави має бути спрямований на
вирівнюванні розриву між багатими і бідними. Повністю
подолати нерівність неможливо, а особливо в Україні.
Спроможність законодавства і прагматизм української
держави знаходимо у заходах щодо зменшення розриву
в рівні життя різних верств населення.
Найважливішим завданням для політичних лідерів є
відчуття волі народу, створення умов для розвитку
всебічно розвиненої особистості, яка б працювала на
потенціал власного розуму сприяючи розвитку і
модернізації держави.
Мета статті досягнута: розкрита сутність поняття
політичний
прагматизм,
розглянуті
прагматичні
тенденції Жан-Жака Руссо, які втілюються у
політичному радикалізмі, з'ясована прагматичність
політичних інститутів у політико-правових поглядах
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Вольтера, охарактеризовано зміст прогресу Ніколя де
Кондорсе, а також особливості розвитку індивідуального
розуму.
Прагматичні погляди мислителів залишаються
актуальними і сьогодні. У суспільстві досі існує
нерівність і несправедливість, а тому рекомендації
дослідників потрібно враховувати політичним діячам
української держави; яка має національний дух, а також
національну ідею повинна бути прагматичною і діятиме
саме з користю для кожної людини, а не знищуватиме
власний народ і не створюватиме геополітичних
конфліктів задля збагачення приватних осіб.
Являючись гнучкою філософією, прагматизм в усіх
його проявах дожив до наших днів. Так, у 80 т- ті роки
представник неопрагматизму Р.Рорті зв'язав основні ідеї
прагматизму з ідеями аналітичної філософії і
постмодернізму, намагаючись відмовитись від основних
філософських опозицій, що спираються на традиції
Платона, Декарта, Канта.
Р. Рорті намагався відкинути уявлення про свідомість
як про простір понять, які з більшою, або меншою мірою
адекватності віддзеркалюють зовнішній світ, він
говорить про вірування, що можна впізнати за
схильністю до того, щоб визначити істинність якогось
відчуття. На його думку, загальні звички (бажання,
вірування) приписуються тим об'єктам, які здатні стати
суб'єктами, тобто суб'єктивність передує і суб'єкту, і
об'єкту, а свідомість – індивідуальній свідомості та
універсальному буттю речей. Як неопрагматик, Рорті
намагається сприяти радикальному перегляду поглядів
на саму філософію, яка виступає не як пошук істини, а
як розмова і комунікація. Головне, що характеризує
сучасну епоху - це крах фундаменталізму. Провал
стратегій неопозитивістів не був невдачею однієї з
теорій, він свідчив про неможливість обґрунтування
знання взагалі, а також про те, що традиція Платона,
Декарта, Канта керувалася міфом і вірила в істину.
Рорті не пропонує відсікати від філософії якісь види
діяльності, єдине, що потрібне – зруйнувати уявлення,
що існують якісь данні, що доводять філософське
знання, критерії і розрізнення істинного і хибного.
Рорті
ставить
в
центрі
уваги
проблеми
контекстуального використання мови, дослідження
структур та зв'язків фундаментальних категорій
людського мислення та їх відношення до структури
реальності, а соціум він розуміє як мовну спільність
вчених, політиків, журналістів, філософів, яку він
розглядає в якості єдиної реальності, що має політичне,
економічне, практичне і соціальне значення для сучасної
людини, що в процесі спілкування визначає не тільки
політичні погляди, а й релігійні вірування, філософські
концепції, научні теорії. Його наукові, неопрагматичні
погляди пов'язані з політичними, з політичним
прагматизмом та являються критерієм їх цінності й
істинності.
Висновки. Таким чином, сьогодні в Україні
відбувається активізація політичного життя, дії
політичного прагматизму, що дає можливість оцінити
діяльність
політиків
та
прослідкувати
зв'язки
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ідеологічних настанов з погляду прагматичної теорії. Як
бачимо, політичний прагматизм чітко пов'язаний з
розвитком України, яка має перейти від доктрини
«розвитку навздогін» до доктрини «розвитку на
випередження».
Здійснюючи стратегію переходу до людей «розвитку
на випередження», слід мати на увазі, що економіка
України потребує суттєвих структурних змін, що
неможливо без прагматичного формування механізму
відтворення цілісної національної економіки.
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КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ)
Параллельно с демонстрацией ложного «глубокого духовного родства» в государствах Центральной Азии
очевидным являются противостояния и, в первую очередь, этнотерриториальные проблемы. Специалисты
считают, что спектр данных проблем настолько широк, что достаточно маленького толчка, чтобы весь
регион и близлежащая к нему территория, превратилась в военный полигон [1, с. 23 ].
Ключевые слова: Конфликты, Стабилность, Экспансия, мир.
Постановка проблемы: Центральная Азия носит
репутацию нестабильного региона. Как сообщает
издание Стокгольмского университета «Проблемы
международного мира», непонятное положение в
Центральной Азии повышает риск взрыва невероятных
масштабов и форм. Вследствие массового переселения
людей, утвердившаяся этническая пестрота, создает
сложное положение в регионе (6, 15) (напр., Характер
войны в Таджикистане) [2, с. 17].
Цель статьи: анализ происходящих на рубеже веков
процессов (экономических, социальных, политических)
в Центральной Азии.
Изложение основного материала. Резкие провалы в
экономике, которые еще более углубил кризис в России
августа 1998 года, создали серьезные проблемы по
сохранению стабильности во всех странах Центральной
Азии. Система правления почти во всех государствах
региона была авторитарной, часто приближенной к
восточной деспотии. Политические режимы в отдельных
странах
характеризуются
чертами
«развитого
феодализма» и далеки от демократии. Демократические
принципы, распределение властей, защита прав
человека, верховенство закона, который провозглашает
власть, является простым декларированием, которое
принадлежит западным инвесторам (потребителю) и не
имеет ничего общего с реальностью. Исполнительная
власть, фактически, не контролируется ни парламентом,
ни обществом. Стратегические ресурсы находятся под
контролем президента и его окружения.
Оппозиция в данных государствах действует
скрытно, лидеры оппозиции вынуждены скрываться или
находиться за пределами страны. Действует вполне
развитый репрессионный аппарат (напр., 16 февраля
1999 года вследствие теракта было арестовано более
2000 подозреваемых).
В итоге предыдущих двух парламентских выборов, в
ряде государств (Казахстан, Киргизия, Таджикистан)

вновь были сформированы такие законодательные
органы, которые действовали по указке властей (напр., в
Туркменистане Парламент разрешил Сапармурату
Ниязову руководить государством пожизненно – без
ограничения срока президентских полномочий).
Важной, и вместе с тем, вполне сложной задачей,
которая стоит перед государствами региона, является
сохранение стабильности. К ней
добавляются
сложнейшие
социально-экономические
условия,
гигантская задолженность в социальной сфере, массовая
безработица, обнищание общества – перед населением
стоит даже проблема сохранения жизни. По
официальным данным за уровнем предела нищеты стоит
50-60% населения. Безработицы составляет 16%-18%
населения [3, с. 55-58].
Сохранение «стабильности» общества, сдерживание
масс от серьезных социальных взрывов правительство
новых независимых государств начало с маневров –
манипуляцией
общественной
мысли,
сильной,
целеустремленной пропагандой, путем запрещения
критики режима.
Серьезной угрозой для государств данного региона
является активное проявление исламизма и рост его
политического
влияния.
Для
формирования
радикальных
настроений,
исламская
оппозиция
использует недовольство масс, вызванное понижением
жизненного уровня населения, коррумпированность
государственных чиновников, неразбериху и частые
случаи вымогательства органов правосудия, постоянный
рост цен. Набирают силу радикальные течения (В
Ниманге и Андажане, городах, где у религиозных
структур тесные связи с Саудовской Аравией и другими
исламскими государствами) [4, с. 42]. Существуют такие
города и районы, где на одной стороне улиц живут
ваххабиты, на второй же, ханафиты. Они молятся в
разных мечетях, не общаются, с этой точки зрения,
существует большой риск взрыва противостояния,
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правительство же без действий наблюдает за
происходящими процессами. Наоборот, Саудовская
Аравия, которая еще в 70-ые годы, объявила себя новым
центром исламского мира, начала проведение активной
внешней политики, которая подразумевала рост ее
влияния в постсоветских республиках Центральной
Азии.
Именно в данный регион, где существует самая
благоприятная почва для религиозного аскетизма (напр.,
Фергана), часто приезжают эмиссары из Арабских
эмиратов, которые на свои деньги открывают исламские
школы,
приобщают
безработную
молодежь
к
радикальным течениям и способствуют ее определению
в
религиозные
организации.
Целенаправленная
подготовка молодежи происходит и в Саудовской
Аравии, в специальных лагерях на территории
Таджикистана и Пакистана. Количество ваххабитов
здесь колеблется от 5 до 10%. Этому способствует
высокая активность населения, очень тяжелое
социальное положение. Позднее принятие мер со
стороны государства, привело к тому, что религиозные
течения получили скрытый характер, центры подготовки
переместились в округа Оши (Киргизия) и Чимкет
(Казахстан) [4, с. 81]. В этих республиках без всяких
проблем распространяется религиозная литература,
валюта; все это способствует подготовке кадров
ваххабитов, кульминацией данного процесса можно
определить прецеденты в округах Намангане и
Андажане в декабре 1997 года – здесь правительство
было вынуждено задействовать внутренние войска.
Территориальные претензии могут стать причиной
тяжелых последствий, тем более, если во главе
государства
находятся
экстремистские,
националистические или религиозно-национальные
группировки.
Серьезным
источником
дестабилизации
в
Центральной Азии можно назвать и существование
между государствами искусственных границ: явное
противостояние существует между Узбекистаном и
Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Ташкент
начал реализацию своих планов – занял часть земель на
юге Казахстана, в Киргизии. Фактически, под
«узбекский патронаж» попали десятки населенных
пунктов в округе Хатлон Таджикистана. Уже не
является секретом активность спецслужб Узбекистана
на севере (округ Ленинабад) и на западе Таджикистана,
где компактно проживают узбеки. Весьма активно
действуют спецслужбы Узбекистана на территории
Киргизии [5, с. 6-7].
Наряду с внутриполитическим положением в этих
странах серьезную проблему представляют клановые
противостояния. Периодически создается напряжение
между узбеками и таджиками, казахами и киргизами.
Исходя из сложившейся ситуации, на данном этапе,
первенством
обладают
узбеки.
Существует
потенциальная опасность, что внешние силы, особенно
со
стороны
Таджикистана,
спровоцируют
территориальное противостояние. Тем более, что Бухара
и Самарканд, которые таджики считают своими

культурными центрами, остаются больным вопросом
отношений между двумя государствами.
У
Казахстана
существуют
территориальные
претензии с Россией, у Ирана – с Туркменистаном.
Данные претензии являются «законсервированными»
исходя
из
экономических
и
политических
взаимоотношений
(напр.,
Иран
получает
электроэнергию из Туркменистана, Туркменистан
надеется транспортировать свое сырье через Иран и
т.д.). Однако, как будут развиваться события в будущем
прогнозировать трудно. Не исключено, что во время
распределения нефти Иран начнет вооруженный
конфликт не только с Туркменистаном, но и
Азербайджаном.
Потенциальную угрозу несут приграничные споры
Китая с Казахстаном. Не исключено, что одним из
привлекательных направлений расширения для Китая
станет Казахстан. Тем более, что одним из компонентов
китайской военной доктрины является «обеспечение
соседних государств пропекинской ориентацией».
Необходимо отметить, что процесс «тихой экспансии»
уже начался.
У границ региона и в его пределах формируются
конфликтные зоны. Обостряется и доходит до военного
противостояния положение между Афганистаном и
Таджикистаном. Угрожают стабильности в регионе
перманентные конфликты, конец которым еще не виден.
Никто не забыл известное заявление талибов о
завоевании Бухары и Самарканда. Таджикистан остается
полигоном военного и социального напряжения, где
противостояние часто заканчивается серьезными
стычками. В стране появился социальный слой, для
которого война стала профессией.
Несмотря на т. н. «китайский гарант безопасности»,
положение на приграничных линиях нельзя назвать
спокойным. Пекин сохраняет серьезные военные силы в
Синьцзяне и Тибете, не определенными остаются
спорные вопросы на китайско-казахской границе. В
Синьцзян-уйгурском автономном районе периодически
происходят выступления турецкого населения, с
просьбой отделения от Китая. Растет демографическая
экспансия китайского населения в Казахстане и
Киргизстане, напряжение и конфликты вызывают не
прогнозированные
миграции
в
демографически
«переполненном» Узбекистане.
Форсированными
темпами
растет
военный
потенциал Узбекистана. В военное строительство
направлен бюджетный капитал и иностранные займы.
Строительство военных сил данных стран происходит с
помощью
американских
и
немецких
военных
инструкторов, в соответствии со стандартами НАТО.
Офицерские кадры готовятся в Турции, Германии и
США.
Узбекистан стремится в отношении с государствами
региона ловко использовать свои энергоносители, в
первую очередь, газ, он не смотря на «братскую клятву»,
постоянно «влияет газом» на Казахстан и Киргизию,
когда пытается достичь того или иного экономического
и финансового успеха. Правительство Казахстана в
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ответ приняло решение, вследствие задолженности
Ташкента, приостановить транзит узбекских носителей
по своей территории.
Концепция внешней политики стран региона в XXI
веке, будет направлена на реализацию экономических и
политических стратегий. Они попытаются, как
независимые, суверенные государства, подключиться к
международным, региональным и субрегиональным
структурам; смогут взаимодействовать в экономической,
финансовой и военно-политической сфере.
Таким образом, на рубеже XXI века в странах
Центральной Азии прогнозируется углубление кризиса,
рост социального и экономического напряжения,
усиление авторитарных режимов, расширение сил
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борьбы политической оппозиции, усиление клановых и
этнических противоречий.
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ГРУЗИНСКИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ВО ВРЕМЯ
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878 ГГ.
B данной статье рассматриваются факты участия сестер милосердия на Кавказском фронте в русскотурецкой войне 1877-1878 гг. Из-за скудного материала о войне, данного в военных отчетах, статистических
материалах и мемуарах того периода рассматривают действия только Елизаветы Казбек (1844-1915) и Анны
Эристави (1833-1878)
Ключевые слова: Pусско-турецкая война, Кавказский фронт, сестры милосердия и т.д.
Постановка проблемы. При изучении истории
войны 1877-1878 годов необходимо отметить и роль
(феномен) женщины в ходе данной военной кампании. К
сожалению, в соответствующие военных отчетах об этой
войне, в статистических материалах или мемуарах не
зафиксирован феномен женщины-воина и не показано
роль женщины хотя бы в деле урегулирования
локальных конфликтов.
Цель статьи – рассмотреть факты участия сестер
милосердия на Кавказском фронте в русско-турецкой
войне 1877-1878 гг.
Изложение основного материала. Общественная
деятельность женщин и их вклад в дело мира в ходе
проходящих в XIX веке русско-турецких войн нашли
свое выражение в выяснении обязанности сестер
милосердия. Вначале общество не было готово к такой

активной деятельности женщин, об их участии
конфликтах с оружием в руках вообще не было речи.
Вместе с тем, проходящие на Кавказе войны требовали
врачей и санитаров. Более того, в христианских
православных монастырях уже существовали традиции
ухода за больными. В таких условиях, женщины,
движимые патриотическими чувствами, получали
возможность участвовать в военных событиях в составе
красного креста или в роли сестер милосердия. Участие
в данной деятельности давало женщинам право занять в
обществе место, равноправное с мужчинами.
Существовало еще одно условие: Объявленная перед
войной всеобщая мобилизация, коснувшаяся почти всех
семей, вынудила женщину стать частью реальности
военного времени. Таким образом, активное участие
женщин в деле ухода за раненными военными в войне
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1877-1878 гг., способствовало тому, что общество
поняло и одобрило их необходимую и полезную роль и
деятельность. Все это определило формирование в их
лице основного санитарного персонала в период
военных событий [3, c. 36].
По приблизительным данным, на различных фронтах
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. находилось около
1500 сестер милосердия. Что касается существующей на
Кавказе организации Красного креста, здесь ею
руководила Ольга, жена наместника царя Михаила
Романова. Она была энергичным человеком и по ее
инициативе начала функционировать сеть госпиталей,
расположенных на отрезке Тбилиси (Грузия) –
Александрополь (Армения). Руководителем этой сети
назначили Екатерину Бакунину [4]. Екатерина Бакунина
приобрела соответствующий опыт в ходе Крымской
войны (1853-1856 гг.). Однако, несмотря на все это,
необходимо отметить, что санитарное обеспечение
действующей на Кавказе русской армии не было на
нужном уровне. Например, в ереванском отряде,
который насчитывал более 20 тысяч бойцов, работал
только один профессиональный хирург. Вместе с тем, не
хватало различных санитарно-гигиенических средств.
Данные факты стали причиной того, что из 13266
раненных в боях на фронтах «Малая Азия –
Кавказский», в лечебных заведениях скончалось 1869
человек что составляет 14,1% от общего числа погибших
(не считая в виду погибших от тифа). Это тогда, когда на
Балканском фронте, где было ранено 43 368 человек, из
каждой тысячи раненных в лазаретах скончалось 114
солдат, т.е. здесь смертность составила 11,5% [4]. Таким
образом,
несмотря
на
сравнительно
низкую
интенсивность военных действий по сравнению с
Балканским фронтом, на Кавказском фронте была плохо
организована санитарно-медицинская служба. Причиной
неэффективной деятельности Красного креста на этом
фронте являлись противоречия между его независимыми
различными (петербургская, московская, финская и
киевская) организациями.
Рабочий день в госпитале был очень тяжелым для
сестер милосердия. Онo начиналaсь с 6-7 часов утра и
длился до 21-22 часов вечера. У них был широкий круг
обязанностей. Они часто выполняли работу врачей и
фельдшеров, обращали внимание на гигиенические
вопросы, дежурили в столовых, контролировали
приготовление еды для раненных и больных и т.д. [3,
c. 36]. Имело место еще одна интересная деталь:
абсолютно все сестры милосердия читали и писали
письма больным солдатам.
Вообще, необходимость создания в Грузии
организации Красного креста была продиктована
реальностью. Дело в том, что русско-турецкая война
1828-1829 гг. потребовала существования персонала
добровольных медицинских сестер. Поэтому по приказу
наместника царя Ивана Паскевича (1782-1856) было
разрешено создание добровольных дружин милиции. Из
имеющихся статистических данных того времени видно,
что на 25 тысяч добровольцев приходилось 50 докторов,
100 сестер милосердия и 200 санитаров [2, c. 64].

Выясняется, что в время русско-турецкой войны 18281829 гг., в ходе боев, развернувшихся близ Цихисдзири,
выявился отряд врачей помощи раненным и больным,
организованный Мариам Орбелиани-Гуриели. Об
участии в войне 1877-1878 гг. сестер милосердия
существует сравнительно больше информации. Одной из
них была Элисабед (Лиза) Казбеги (1844-1915).
Она была участницей русско-турецкой войны 18771878 гг., сестрой начальника штаба Кобулетского отряда
Георгия Казбеги, который принимал участие во всех
боях и отличался мужеством, за что получил орден
святой Анны второй степени. Элисабед Казбеги
закончила
Петербургскую
медико-хирургическую
академию. Под влиянием своего брата, она с самого
начала войны, записалась в грузинский отряд Красного
креста, сформированный Иване Амилахвари (18291905). К сожалению, нам неизвестен военный путь
Элисабед Казбеги, однако, исходя из того, что дивизия
Амилахвари действовала в районах Баязета, Эрзрума и
т.д., предположительно, ареалом деятельности являлись
эти же регионы. На одной из фотографий Элисабед
имеет нагрудный знак, установленный российским
обществом Красного креста, который представлял собой
единственную серебряную медаль с лентой Анны и
словами «За усердие» [1, c. 83]. Данная медаль явно
указывает на заслуги Элисабед во время боев 18771878 гг.
Очень отрывистые сведения сохранились о сестре
милосердия Анне Давидовне Эристави (1833-1878).
О ней можно сказать, что была сестрой известного
грузинского поэта Рафиела Эристави и принадлежала к
аристократии, что по нашему мнению дало ей
возможность
получить
хорошее
образование.
Французский грузиновед Марий Броссе (1802-1880) был
восхищен ее образованностью [1, c. 11]. Опираясь на
биографические сведения Анне Эристави, можно
указать, что она была женой генерала кавалерии
Николоза Чавчавадзе (1829-1897). Сам генерал в июнеиюле 1877 года руководил кавалерийской дивизией на
малом османском фронте.
С самого начала войны Анна, движимая
патриотическими чувствами и желанием быть ближе к
мужу, добровольцем отправилась на фронт. Здесь она
записалась в сестры милосердия. Грузинский поэт
Рафиел Эристави, говоря о сестре и других женщинах,
которые были первыми в этом деле, называл их т.н.
«благотворительными сестрами», писал: «Женщины
протоптали тропу для входа в те места, куда раньше
двери для них были закрыты наглухо» [1, c. 11].
7 мая 1877 года Анну Эристави-Чавчавадзе
определили в отряд, который был расположен в районе
города Ардаган. Здесь ее ожидал тяжелейший труд, так
как по сведениям того же Рафиела Эристави она
«ухаживала за 60 раненными, а за последнее время
число больных увеличилось да ста». Ко всему этому
добавлялась эпидемия (тиф). Например, только в
Эрзруме в первой половине 1878 года число больных
достигло 15 000. Ясно, что рассчитанный на 200 человек
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО
НИЗОВОГО ТА КИЄВО-МЕЖИГІРСЬКОГО
МОНАСТИРЯ В ХVІІ-ХVІІІ СТ.
У статті висвітлено зміст стосунків українського козацтва з церковними структурами на прикладі КиєвоМежигірського монастиря в ХVІІ – ХVІІІ ст., проаналізовано головні аспекти діяльності Старокодацького
духовного намісного правління в означений період.
Ключові слова: Військо Запорозьке Низове, Києво-Межигірський монастир, Старокодацьке духовне
намісне правління.
приділяється найяскравішим моментам співпраці
Постановка проблеми. Проблема релігійності,
козацтва та православної церкви (найчастіше це
церковного устрою Війська Запорізького Низового й
стосується відновлення православної ієрархії в 1620зокрема зв'язків Коша з київськими чоловічими
1621рр., збору милостині монастирям на території
монастирями, перебуває на перипетії наукових інтересів
Запорожжя у XVIII ст. тощо).
як світських, так і церковних істориків. Зазвичай увага

149

Scientific Journal, Virtus, December # 1, 2014

Незважаючи на велике значення запорозького
козацтва в українській історії кінця XVI-XVIII ст., можна
стверджувати, що проблема духовних зв'язків Коша та
київських монастирів досліджувалася недостатньо.
Історики та краєзнавці практично не ставили перед
собою завдання дослідити всі аспекти проблеми
стосунків між «мілітарним» і «духовним» воїнством.
Особливе місце в сакральному просторі України
посідає Київ з його численними святинями – церквами
та монастирями. З часів давньоруської держави
Рюриковичів місто було не лише світською, а й
духовною столицею України. Однак, незважаючи на
численні дослідження з історії українського козацтва,
проблема вивчення релігійної свідомості козацького
стану залишається ще недостатньо вивченою. Наявні
дослідження обмежуються окресленням взаємодії
православного духовенства та козаків.
Мета дослідження – висвітлити реальний зміст
стосунків українського козацтва з церковними
структурами
на
прикладі
Києво-Межигірського
монастиря.
Виклад основного матеріалу. В останній третині
XVII ст. відбулося юридичне оформлення зв'язків
Межигір'я та Коша. Запорожжя стало парафією монастиря (до 1709 р.). Після повернення січовиків з-під
протекції кримських ханів у 1734 р. межигірці поновили
свою духовну владу над Військом Запорозьким Низовим.
У роки Визвольної війни Богдана Хмельницького
межигірські ченці, як і все духовенство, переживали
скрутні часи. Монастир отримував універсали і грамоти
від гетьманів, царів і королів на маєтності, але всі села
були розграбовані. Охоронні грамоти та звільнення від
жовнірських постоїв мало допомагали. До того ж певний
час монастир знаходився за кордоном Гетьманщини, на
території Речі Посполитої (1667-1686 рр.). У 1665 р.
обитель ущент згоріла. Саме в цей час почала
відновлюватися козацька ідея про винятковість
Межигірського монастиря порівняно з іншими київськими святинями. На це впливала «штучна» відірваність від
Києва, розташування монастиря на кордоні між двома
воюючими державами, відсутність втручання з боку
київських митрополитів у внутрішнє життя обителі, а
також позиція запорозького козацтва.
Після смерті Богдана Хмельницького Кіш перебував
у перманентній опозиції до політики наддніпрянських
гетьманів, сам активно втручався в політичну боротьбу
(наприклад, Чорна рада 1663 р.). Сила Коша була в тому,
що багато молодих людей прагнули реалізувати себе у
військовій справі та уникнути різних негараздів у себе на
батьківщині. Запорозька Січ була напівдержавним
утворенням, однак сильно залежала від постачання
продовольства, зброї та речей побутового вжитку з Наддніпрянщини. Для забезпечення духовних потреб
низовиків Січ потребувала священиків з волості. Цілком
закономірно, що із самого початку появи церковних
споруд на запорозьких землях священики приходили з
Києва, Київщини й Межигірського монастиря зокрема. У
період з 1576 р. по 1709 р. на січових землях відомо
лише кілька храмів: 1) Трахтемирівський монастир (з
1576 р.). Цей козацький монастир був розташований у

Наддніпрянській Україні, але він мав незаперечний
вплив на розвиток церковної справи на Запорожжі. З
1670-х рр. тривалий час перебував у запустінні; 2)
Самарський Пустинно-Миколаївський монастир; 3)
Микитин Ріг (Микитинська Січ існувала в 1628-1652
рр.), січова церква; 4) Старий Кодак. Похідна церква в
ім'я архістратига Михаїла (з 1656 р.); 5) Чортомлицька
Січ (існувала в 1652-1709 рр.). Церква в ім'я Покрови
Пресвятої Богородиці, богослужіння почалося на
початку жовтня 1659 р.; 6) Новий Кодак. Церква в ім'я
Святого Миколая, відома з 1645 р.; 7) Стара Самара. За
словами Д. Яворницького, тут існувала церква з XVI ст.;
8) Личкове (церква існувала в 1706 р.) [3, с. 43-44].
У 1672 p. почалося листування між кошовими
отаманами та межигірським ігуменом Феодосієм
Васковським. Листування велося з перервами й
закінчилося тим, що Кіш визнав Запорозькі Вольності
парафією Межигірського монастиря, брав його під свою
опіку, а монастир був зобов'язаний направляти на Січ
потрібну кількість священнослужителів та утримувати
військовий шпиталь.
На початку 70-х рр. XVII ст. кошовим отаманом на
Січі був Іван Дмитрович Сірко, але 19 квітня 1672 р. по
дорозі в м. Курськ він був заарештований полтавським
полковником Федором Жученком і згодом висланий у
Сибір.
Перший, не збережений, лист Коша до межигірської
братії датується 20 квітня 1672 р. Він був підписаний
кошовим отаманом Овсієм Шашалом і військовим
суддею Стефаном Обідом уже наступного дня після
арешту Івана Сірка. Інформацію про цей лист містить
опис 1775 р., а тому його сенс та зміст залишаються
невідомими.
У квітні 1686 р. відбулося остаточне прилучення
земель між річками Ірпенем та Стугною до Московської
держави, а отже, і до Гетьманщини. Того ж року
українська церква була підпорядкована московському
патріарху. Київський митрополит Гедеон, за підтримки
гетьмана Івана Самойловича, спробував поставити
Межигірський монастир і церкви Запорожжя під свою
безпосередню владу, але це йому не вдалося.
Межигірський ігумен Феодосій Васковський відкликав
своїх ченців із Січі, і це стало причиною гнівного листа
запорожців від 29 травня 1686 р. Запорожці писали, що
будуть бити чолом государю, патріарху, гетьману, щоб
вони виказали милість і залишили запорозьку церкву як
є: «Не будеть церковь Божия и наша отлучена от мнстиря
общежителного Межигорьского, поки в Днепре води и
нашого Войска Запорожского Низового будеть» [3, с. 47].
Козаки також нагадували, що вони ніколи не підлягали
владі митрополита київського, бо перебувають у степах.
Давалися й деякі настанови ігумену: у церковних
відправах поминати московського патріарха та
київського митрополита; вибирати ігумена загальною
радою монахів; якщо ігумен не зможе приїхати на
висвячення до Москви, то за наказом має бути
висвячений київським митрополитом. Митрополит мав
право посвячувати достойних із числа братії в
ієромонахи та поставляти в диякони.
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Грамота Іоакима від 5 березня 1688 р. закріпила
фактичний стан речей, що склався на той час:
Межигірський монастир уже мав високий ступінь
незалежності від київських митрополитів завдяки
талановитим управлінцям: ігуменам Варнаві Лебедевичу,
Феодосію Васковському – та своєму географічному
розташуванню (поза межами Києва, на кордоні між
двома державами) [2, с. 52].
Юридичне оформлення впливу Межигір'я на Січ
завершилося грамотою Петра І від 12 травня 1698 р. на
виключне право монастиря продавати воскові свічки на
території земель Війська Запорозького Низового. Текст
грамоти не зберігся. Є лише згадки про нього, які
датуються 1774 і 1775 рр., тож не виключено, що такої
грамоти не було й вона є пізнішою вигадкою
межигірських монахів.
Після смерті московського патріарха Адріана у 1700
р. цар Петро І призначив Стефана (Яворського),
митрополита рязанського й муромського, екзархом та
місцеблюстителем патріаршого престолу. Цар мав тісні
контакти з українським духовенством і за допомогою
«варягів» з Києва проводив секуляризаційні реформи.
Але через декілька років ситуація змінилася.
Наприкінці 1708 р. у складі царського посольства на Січ
поїхав намісник Межигірського монастиря Іродіон
Жураховський з листом, який мав схилити запорожців до
вірності царю. Козаки зустріли посольство досить
брутально: одного з послів хотіли втопити, а
Жураховського називали шпигуном і хвалилися спалити
його в просмоленій діжці. Зазначений інцидент
спричинив те, що в січні 1709 р. митрополит Іоасаф
Кроковський за царським наказом висвятив Іродіона на
архімандрита Межигірського монастиря. Це надання
було персональним, тому через рік, 11 березня 1710 р.,
на прохання нового настоятеля цар Петро І дав нову
грамоту на архімандрію. У документі згадувалися
заслуги Жураховського і монастиреві надавалася
архімандрія та поновлювалася ставропігія (бути під
благословінням святійших московських патріархів) [3, с.
49-50].
Після
прийняття
Духовного
регламенту
Межигірський монастир перетворюється (червень 1722
р.) на ставропігію Св. Синоду. Тепер усі синодальні
укази надсилалися безпосередньо до монастиря або
через київську духовну консисторію. Межигірські
архімандрити номінувалися Св. Синодом, і саме
поставлення ченця настоятелем до Межигір'я вважалося
підвищенням.
Існує непряме свідчення про те, що ще у XVIII ст.
грамоти першої чверті XVII ст. існували, але вважалися
в самому монастирі не надто важливими.
Отже, на першу чверть XVIII ст. межигірці надають
ваги тільки грамотам Іоакима, Петра І та Св. Синоду,
оскільки на той час юрисдикція константинопольського
патріарха була не чинною. Щодо більш ранніх грамот, то
на них ніколи не посилалися для захисту монастирських
прав. Можна стверджувати, що через отримання нових
грамот потреби в старих не було, але є безліч прикладів,
коли документи на майно XVI ст. зберігали свою вагу й
через двісті років. Ставропігійні грамоти теж були

150

спрямовані на те, щоб убезпечитися від втручання у свої
справи, у тому числі й майнові.
2 липня 1744 р. Єлизавета Петрівна підтвердила указ
Петра І про ставропігійний статус Межигірської обителі.
Ця грамота з'явилася водночас із поверненням колишніх
переваг і титулів митрополичій кафедрі.
На початку XVIII ст. Межигір'я позбулося своєї
січової парафії, переживало скруту через пожежу 1717 р.
У 1734-1735 рр. запорожці повернулися під владу Росії.
Справа повернення земель Війська Запорозького під
духовну опіку Межигірського монастиря пройшла
досить швидко та безболісно. Тривала підготовка до
російсько-турецької війни 1735-1739 рр., і січовикам
створювали режим повного сприяння для їх повернення
з-під влади кримського хана [1, с. 243]. На початку
квітня 1734 р. козаки відправили до Києва своїх
посланців із щонайпокірнішим листом, повідомляючи
про повернення на Батьківщину і прохаючи через графа
Вейсбаха пастирського благословіння київського архієпископа на влаштування церкви Покрови Пресвятої
Богородиці, без чого й сам Кіш не міг існувати.
Архієпископ Рафаїл (Заборовський) відразу дав свого
благословенного листа, якого граф Вейсбах при своєму
листі від 19 квітня 1734 р. надіслав до Коша. Рафаїл
надав своє архієрейське благословіння на побудову
церкви Покрови і служіння літургії архімандриту при
Війську Запорозькому Гавриїлу. Митрополит надіслав
також антимінс та нововидане в києво-печерській
друкарні Євангеліє.
Водночас у справу церковного підпорядкування Січі
втрутився Іродіон Жураховський, який у 1708-1709 рр.,
будучи в сані ієромонаха Межигірського монастиря, був
надісланий у Січ, щоб відмовити запорожців від
підтримки ними гетьмана Івана Мазепи. У 1709 р.
Жураховський став архімандритом Межигір'я. У 1721 р.
кандидат Іродіон був хіротонізований на київського
митрополита, а в 1722 р. переміщений у чернігівські
архієпископи і був ним до 1734 р., коли його знову
перевели до Межигірської обителі через старість.
Отже, у питаннях церковного життя владу над
Запорожжям поділили межигірський архімандрит та
київський митрополит. У вирішенні деяких питань брали
участь Колегія іноземних справ, київський генералгубернатор, гетьман. В основному це були проблеми
переміщення осіб та вантажів, оскільки питання віри й
переміщення осіб православного обряду з Туреччини та
Польщі набирало політичного забарвлення. Світська
влада також займалася реєстрацією та перевіркою
паломників, котрі приїздили до Києва, установлювала
митниці й застави для контролю за переміщенням
людей, що було особливо актуальним під час епідемій
чуми 1738,1739,1750,1760,1770 рр. та воєн 1735-1739 і
1768-1774 рр. [4, с. 56].Користуючись статусом
ставропігійного монастиря, Межигір'я намагалося
збільшити власні вигоди від січової парафії. Проте
тільки з поверненням запорожців під владу Російської
імперії економічне становище монастиря стало потроху
поліпшуватися. У період Нової Січі ставропігійний
статус втілювався у тому, що монастир надсилав на Січ
духовенство, використовував економічні потужності
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приписного
Самарського
монастиря
та
міг
перешкоджати збиранню милостині на Січі ченцями
інших монастирів (особливо це стало актуальним з 60-х
рр. XVIII ст.). На Київщині монастир намагався
використовувати незалежний статус для реалізації
матеріальних інтересів. Так, оскільки у 1736 р.
українським монастирям було заборонено купувати
землі, Межигір'я намагалося збільшувати свій земельний
фонд через посередництво Коша.
Оскільки територія Війська Запорозького Низового
була єпархією київського митрополита, у міру заселення
Вольностей поставала проблема управління й контролю
за новозаснованими церквами. Спершу митрополичі
укази до запорозьких церков розсилав полтавський
протопіп. Так, з листопада 1751 р. новокодацький,
старокодацький,
кам'янський,
данилівський,
романківський, старосамарський і новосамарський
священики повинні були чотири рази на рік (під час
постів) приїздити до полтавського духівника на сповідь і
щорічно надсилати певну суму грошей. На початку 1760х рр. для контролю за приходськими церквами на Запорожжі було створене Старокодацьке духовне намісне
правління. Появі намісництва передував конфлікт у
зв'язку з приїздом на Січ єпископа Анатолія (Мелеса).
Історики Запорожжя традиційно вважають, що з цією
особою пов'язана спроба запорожців створити власну
архієрейську кафедру [5, с. 160]. На нашу думку,
значення Мелеса в історії духовного життя Січі
перебільшується.
У XVIII ст. було досить поширеним явищем ходити в
Польщу та Волощину й там отримувати чернечий
постриг. У Російській імперії постриг у ченці
регламентувався Св. Синодом, інколи стати ченцем було
не так просто (потрібно було мати відпускні документи
від свого начальства, виконувати різні монастирські
послухи). Регулярно приймалися укази щодо бродячих
ченців.
Анатолій отримав у травні 1754 р. в Колегії
іноземних справ паспорт і відбув на Афон; у Св. Синоді
так і не дізналися, яку кількість грошей він зібрав і чи
віддав зібране у свій монастир. У 1755 р. (одразу після
повернення з Росії), з дозволу константинопольського
патріарха, Анатолій був висвячений єпископом титульної
(реально не існуючої) Мілетійської єпархії. У Св. Синоді
вважали, що він купив у патріарха Кирила єпископський
сан. Анатолій був хіротонізований в Афонському
Георгіївському монастирі з дозволу патріарха.
Анатолій Мелес прибув на Січ 26 квітня 1759 р. у
супроводі ієродиякона і слуги. Запорожці пошили
Анатолію архієрейське облачення. Довідавшись про ці
події від своїх ченців, межигірський архімандрит
Никанор зробив донос у Св. Синод і Сенат. 22 вересня
1759 р. з'явився сенатський указ, який вимагав відібрати
в Анатолія архієрейський одяг і вигнати єпископа за
кордон, але 27 жовтня Єлизавета Петрівна наказала
затримати єпископа Анатолія (Мелеса) в Запорозькій
Січі, а військовій старшині «учинить виговор» [3, с. 122].
Таким чином, запорожці скористалися правом
презенти й дозволили Анатолію відправляти службу у
своїй церкві. Але у своєму благопристойному прагненні

вони зіткнулися з могутньою бюрократичною машиною
Російської імперії й цілком підкорилися їй. Якби владика
Анатолій отримав від Св. Синоду дозвіл на богослужіння
в запорозькій церкві, то ніякого конфлікту й не було б.
Наслідком
цих
подій
стало
створення
Старокодацького духовного намісного правління.
Намісник був представником київського митрополита в
землях Війська Запорозького Низового й виконував
функції, аналогічні функціям протопопа в Гетьманщині:
1) нагляд за священиками та церковнослужителями;
2) нагляд за станом церков та участь у заснуванні нових
храмів; 3) подання до митрополита відомостей і звітів;
4) розсилання синодальних та митрополичих указів.
Відмінним було те, що на митрополичу кафедру не
відсилалися грошові збори та пожертви. Відтепер укази
й ордери напряму надсилалися з київської духовної
консисторії до старокодацьких намісників, і, відповідно,
запорозькі
землі
щільніше
прилучилися
до
законодавства
Київської
митрополії.
Священики
Старокодацького
намісництва,
яке
опікувалося
територіями, де жило в основному некозацьке
(посполите) населення, почали здійснювати, окрім
духовних, й невластиві духовенству функції. Водночас,
за вимогою кошової старшини, намісники виконували
різні доручення; наприклад, вони повинні були відсилати
у відрядження підлеглих ієреїв для задоволення
духовних потреб населення тих слобід і зимівників, де
не було церков, а також сповідувати злочинців,
засуджених до страти [3, с. 123-124].
Паралельно полковники вирішували поточні справи
та скарги місцевого населення. Наприклад, у січні 1762
р. в містечку Богородичному в отамана Федора Байрака,
котрий заборгував гроші Самарському монастирю й
місцевій церкві, було конфісковано майно, яке потім
роздали кредиторам. На місце Ф.Байрака поставили
нового отамана Миколу Перехриста. Водночас намісник
Стефан Андрєєв викривав різні порушення. Так,
священик старокодацької Михайлівської церкви Тимофій
був удівцем і не мав єпитрахильної грамоти. Невідомо,
чи отримали вони потрібні грамоти, але Тимофій і через
10 років продовжував служити у своїй церкві, а в
Романковому був священик Єфимій Сербиченко
(можливо, син Івана Сребовича).
Намісники регулярно отримували ордери й накази,
які стосувалися життя приходського духовенства: про
присилку відомостей щодо конфліктів зі світськими
командами, про впорядкування записів у метричних та
сповідальних книгах, затримання священиків і ченців,
які втекли зі своїх єпархій, про присилку дітей
священиків для навчання до Київської академії. З
Київської духовної консисторії надходили накази, які
необхідно було зачитувати прихожанам у церквах.
Через
намісництво
проходили
справи
про
рукопокладання аколітів, а самі намісники брали
безпосередню участь у заснуванні нових храмів. Тільки
в першій половині 1773 р. було засновано шість нових
церков: у Байбаківці, Могилеві, Гупалівці, Карнаухівці,
Петриківці та в Кам'янці, про що були відіслані рапорти
київському митрополиту. За митрополичим ордером
1773 р., намісник Григорій Порохня повинен був
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особисто закладати нові церкви й рапортувати про це в
Київ.
За відомістю 1772 р., старокодацький намісник
наглядав за дев'ятьма приходськими церквами: 1) Св.
Трійці в Самарчику; 2) Св. Покрови у Старій Самарі; 3)
Св. Михайла у Старому Кодаку; 4) Св. Миколая в
Новому Кодаку; 5) Різдва Богородиці в Кам'янці; 6)
Успіння Богородиці в Романковому; 7) Св. Покрови в
Данилівці (Дичковому); 8) Св. Георгія в Курилівці; 9)
Преображенською в Каменці (Кам'янське). У жовтні
1774 р. до переліку додалися церкви в Карнаухівці (Св.
Варвари) та в Могилеві (Воскресіння) [3, с. 126].
Отже, за півтора десятиліття свого існування
Старокодацьке духовне намісне правління стало одним з
основних провідників імперського духовного й деякою
мірою світського законодавства на землях Війська
Запорозького Низового. Як представники київського
митрополита, старокодацькі намісники взяли під свій
контроль найбільш залюднені села Самарської й
Кодацької паланок з некозацьким (посполитим)
населенням. Поява намісництва на землях Війська
Запорозького Низового не викликала будь-якого
спротиву з боку січової старшини. Від самого початку
намісник Стефан Андрєєв почав упроваджувати «нове»
для Війська – проводив переписи прихожан на підвладній йому території (подібні переписи на землях
Гетьманщини були вже давно проведені). Згодом
Григорій Порохня складав відомості про особовий склад
приходського духовенства. У решті випадків намісники
розсилали підвладним церквам митрополичі укази. На
момент знищення Нової Січі у 1775 р. приходське
духовенство Запорозьких Вольностей було цілком
інтегроване в загальнодержавну бюрократичну машину.
Висновки. У питаннях церковного життя владу над
Запорожжям поділили межигірський архімандрит та
київський митрополит. У вирішенні деяких питань брали
участь Колегія іноземних справ, київський генералгубернатор, гетьман. В основному це були проблеми
переміщення осіб та вантажів, оскільки питання віри й
переміщення осіб православного обряду з Туреччини та
Польщі набирало політичного забарвлення. Світська
влада також займалася реєстрацією та перевіркою
паломників, котрі приїздили до Києва, установлювала
митниці й застави для контролю за переміщенням
людей.
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За півтора десятиліття свого існування Старокодацьке
духовне намісне правління стало одним з основних
провідників імперського духовного й деякою мірою
світського законодавства на землях Війська Запорозького
Низового. Як представники київського митрополита,
старокодацькі намісники взяли під свій контроль
найбільш залюднені села Самарської й Кодацької
паланок з некозацьким (посполитим) населенням. Поява
намісництва на землях Війська Запорозького Низового
не викликала будь-якого спротиву з боку січової
старшини.
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НРАВСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА И
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ 1
Кризис развертывается настолько быстро, что большинство населения мира ощущают свою
беспомощность и обреченность, и наша страна – не исключение. Всего за несколько месяцев в России
уверенность в экономическом подъеме сменилась ожиданием экономического коллапса. Нет никакого
оправдания стремительному разрушению экономического потенциала страны. Ибо разрушение
потенциала делает неизбежным появление следующих кризисов. Оно безнравственно как по
отношению к живущим сегодня, так и по отношению к будущим поколениям. В статье
рассматриваются причины проявления разрушение нравственности и потери устойчивости
экономического развития. Чтобы выйти из кризиса и создать условия для новой волны
экономического роста и модернизации экономики, мы все должны измениться – сделать то, что не
сделали раньше. Невозможно работать и жить по-старому, если мы хотим обеспечить нормальную
жизнь своим детям. Нам предстоит решить очень важную, но и очень сложную долгосрочную
задачу - создать инновационную модернизированную экономику. Постоянное обновление
предприятий, технологий и людей становится доминирующей активностью. Кризис более всего
поражает безнравственные экономики, потому что именно безнравственное поведение бизнеса,
властей и граждан на самом деле порождает кризисы. России нужен нравственный и
модернизированной прорыв, и готовить его нужно сейчас и сегодня, ибо завтра может быть уже
поздно. Мы можем столкнуться с необратимыми последствиями распада социума, потери
государственности.
Ключевые слова: государство, нравственность, промышленность, безопасность, социум, власть,
менеджмент, инновации.

Постановка проблемы. Сегодня самой актуальной,
самой обсуждаемой во всех странах проблемой является
диагностика
различных
аспектов
мирового
экономического кризиса.
Кризис развертывается настолько быстро, что
большинство
населения
мира
ощущают
свою
беспомощность и обреченность, и наша страна – не
исключение. Всего за несколько месяцев в России
уверенность в экономическом подъеме сменилась
ожиданием экономического коллапса.
Еще совсем недавно одним из любимых занятий
российской политической и экономической элиты было
обсуждение на различных «тусовках» перспектив
развития страны до 2020 года. Какое место по ВВП
займет к этому времени Россия в мире – пятое или
шестое? Принят бюджет развития страны на три года.
Последствия российского экономического кризиса
90-х гг. В 90-е гг. происходило стремительное
разрушение российского экономического потенциала. А
экономический потенциал страны – это основа ее
устойчивого развития.

Многие виды производственной деятельности либо
перестали
функционировать,
либо
перестали
существовать, либо не подлежат восстановлению.
Основные фонды устарели, степень их износа
составила 46,3% к началу 2007 г. Причем одними из
самых изношенных были производственные фонды в
наиболее рентабельной сфере – добыче полезных
ископаемых – 53,3%. Степень обновления фондов в
промышленности все последние годы не превышала 2%
в год.
На ряде продовольственных рынков угроза
национальной безопасности, вызванная высокой
зависимостью от импорта, сохраняется по сей день.
В последние годы стремительно нарастает
зависимость крупнейших российских корпораций от
притока иностранных инвестиций, высока вероятность
того, что многие компании не смогут расплатиться по
долгам без помощи государства.
Резко ухудшилась демографическая ситуация и
качество рабочей силы.
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Согласно
статистическим
данным,
ежегодно
российская
экономика
теряет
около
1
млн.
трудоспособных граждан в связи с выходом на пенсию.
Теряется и квалификация кадров.
В российском образовании отсутствует система
прогнозов
о
потребностях
рынка
в
разрезе
специальностей. Необходимо восстановить научные
школы, потерянные в годы кризиса, создать формат
обучения «студент-исследователь». Патриарх Кирилл,
выступая на открытии XVII Рождественских чтений,
отметил, что «мы должны ясно и с полной
ответственностью понимать, что у нашего народа
вообще нет будущего, если наука и образование не
станут национальными приоритетами».
Нет
никакого
оправдания
стремительному
разрушению экономического потенциала страны. Ибо
разрушение потенциала делает неизбежным появление
следующих кризисов. Оно безнравственно как по
отношению к живущим сегодня, так и по отношению к
будущим поколениям.
Безнравственно
стремительное
обогащение
немногих при обнищании огромного числа их сограждан.
В период кризиса 90-х гг. немногочисленные
представители приближённого к власти бизнеса
неоправданно получали огромные доходы, а реальные
доходы большинства жителей страны снижались.
В кризисе 90-х годов произошло не нравственное
обновление,
а
разрушение
нравственности
экономической системы, потеряны моральные и
нравственные ориентиры. В результате российская
экономика стала развиваться не в интересах
большинства населения, а в интересах немногих. Такое
развитие в принципе не может быть устойчивым.
В чем проявляется разрушение нравственности и
потеря
устойчивости
экономического
развития?
Поговорим о признаках, которые как-то не принято
активно обсуждать, и которые, на первый взгляд, не
имеют прямого отношения к экономике.
Чего мы россияне ждем? И почему?
Россияне курят больше всех из цивилизованных
стран (в расчете на душу населения). На экранах
телевизоров любимые герои любимых российских
фильмов курят каждые 5 мин., курят смачно, красиво.
Это показывают крупным планом. В фильмах курят все,
всегда и везде. Курить в России стало модным,
престижным. И на экранах телевизоров мы также не
увидим ни одного ролика, ни одной передачи, ни одного
действия в фильме или передаче, которые были бы
направлены против курения.
Чего мы ждем? Почему?
Стремительно растет потребление наркотиков.
Правительство говорит много, но мало делаем в борьбе с
нарастающей волной наркотиков. Два примера.
Телевидение ведет себя в отношении наркомании
точно так же, как в отношении алкоголизма и курения.
Никакой социальной рекламы, хотя в развитых странах
социальная реклама занимает 60% рынка рекламы. У нас
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что, нет денег на социальную рекламу? Мы не умеем ее
делать? Боимся наркомафии?
Чего мы ждем? Почему?
Все, о чем я говорю, наряду с другими факторами,
формирует российское социальное самочувствие, от
которого напрямую зависит наше поведение на работе, и
наше отношение к тому, что происходит в стране.
Если половину времени, которое продолжается
телевизионный фильм, его герои страдают, плачут,
ругаются последними словами, бьют или убивают друг
друга, если с экрана льется в души людей злоба и
ненависть, если в фильме преуспевают негодяи, а
положительные герои напоминают схемы и не могут
двух слов связать, то… как жить? К чему стремиться?
Если говорится одно, а делается другое, во что верить?
Все, о чем я говорил выше, это последствия
разрушительного экономического и нравственного
кризиса 90-х гг. Россиянам все еще не удалось от них
избавиться, именно поэтому новый экономический
кризис в России может быть более глубоким и
продолжительным, чем в других странах. Чтобы выйти
из кризиса и создать условия для новой волны
экономического роста и модернизации экономики, мы
все должны измениться – сделать то, что не сделали
раньше. Невозможно работать и жить по-старому,
если мы хотим обеспечить нормальную жизнь своим
детям.
Нам предстоит решить очень важную, но и очень
сложную
долгосрочную
задачу
–
создать
инновационную
модернизированную
экономику.
Постоянное обновление предприятий, технологий и
людей становится доминирующей активностью.
Во всех развитых странах решается задача
диверсификации источников энергии. Некоторые
эксперты прогнозируют, что цены на традиционные
энергоносители уже никогда не будут высокими. В этом
сценарии развития мировой экономики у России
единственный шанс выйти из кризиса – это
инновационно-технологическое возрождение.
Чтобы проиллюстрировать сегодняшнее место
России
в
мировом
научно-технологическом
пространстве, можно воспользоваться двумя наборами
показателей: наукоёмкость и наукоотдача.
Место России по показателям наукоёмкости:
 по доле расходов на НИОКР в ВВП Россия
находится на уровне Китая и Италии;
 по абсолютной численности научных работников
Россия традиционно удерживала первенство. Сегодня
Россия находится на третьей позиции после США и
Японии. К России вплотную приблизился Китай;
 по удельному параметру численности научных
работников на десять тысяч занятых Россия в 7 раз
опережает Китай, в 2,6 раза – Италию, на треть –
Великобританию и на 20% – Германию.
Место России по показателям наукоотдачи:
 по показателю ВВП на одного занятого,
характеризующего национальную экономику, Россия
примерно в 4 раза уступает США и в 3 раза Европе;
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 по доле высокотехнологичного экспорта в
товарном экспорте Россия находится на уровне Индии,
уступая более чем в 5 раз Китаю и в 4 раза Италии.
Предстоит
кардинально
повысить
конкурентоспособность и модернизировать российскую
экономику в создании и использовании новых
технологий. На Западе современная экономика, при всех
ее очевидных пороках, производит конкурентные
товары и услуги. Мы – нет. Россия еще не прошла свой
отрезок пути.
Я убежден в том, что сегодняшний общественный
климат, сформировавшиеся нравственные нормы не
позволят создать в России инновационную экономику
ни к 2020-му, ни к 2050-му году. А если в России не
удастся создать интеллектуальный, технологической и
финансовый капитал, соответствующий мировому
уровню, страна будет находится в состоянии
перманентного
кризиса.
Новая
стратегическая
парадигма требует соответствующих ей нравственных
норм. Так происходило всегда и во всех странах.
Очень тревожит то, что за восемь благополучных лет
выросло поколение политиков и топ-менеджеров,
привыкших «управлять ростом благосостояния» в
тепличных условиях, когда растут все рынки, когда нет
конкуренции с более сильными соперниками из-за
рубежа и не нужны крупные инвестиции в новые
технологии, когда население не интересуется политикой.
У такой элиты нет опыта антикризисного управления,
необходимых умений, они не заряжены на нелегкую
постоянную борьбу. Даже если владельцы и топменеджеры российских компаний создали сильные
бренды, а их компании имеют сильные позиции на
рынке, как только конкуренция со стороны более
мощных игроков усиливается, необходимы новые
технологии и масштабные инвестиции, они прекращают
борьбу, продавая свои компании более сильным
иностранным конкурентам.
Новая экономическая стратегия требует создания
умной и нравственной экономики.
Я полагаю, что кризис более всего поражает
безнравственные экономики, потому что именно
безнравственное поведение бизнеса, властей и граждан
на самом деле порождает кризисы. Все знали, что не
следует делать, но кто-то это делал, полагая, что хорошо
заработает на этом, а кризис их не коснется. Глубокий
кризис – неизбежный этап экономического и
нравственного выздоровления общества. [1, с.34 ].
Что такое нравственная экономика? Подчеркну,
вслед за А. Миняйло, что она является новым типом
хозяйствования одухотворенного человека и общества,
живущего по духовным законам. Исследования в
области нравственной экономики в России еще только
зарождаются. Их результаты освещены в работах
В.М. Симчеры, Д.С. Львова, А.М. Миняйло, С.Ю.
Глазьева и др.
Нравственная экономика – это вызов доминирующей
в настоящее время неолиберальной экономической
теории. Реализованная в соответствии с этой теорией

аморальная политика «шоковой терапии» привела к
глубоким экономическим и нравственным провалам в
ряде стран. Речь идет не о пересмотре предметного
содержания экономической науки, а, напротив, о
возращении на новом этапе к утраченным ею
нравственным
позициям.
Экономическая
наука
первоначально, на стадии своего формирования,
рассматривалась как нравственная категория. Для
русской философии хозяйствования идеал нравственной
экономики носил нормативный характер [2, с. 67].
Выделю основные моменты, характеризующие, на
мой
взгляд,
переход
к
нравственной
и
модернизированной экономике [3, с. 9].
Во-первых, экономика всегда является средством в
духовном возрастании человека. И все разговоры о том,
что вначале необходимо решить экономические
проблемы, и лишь затем духовные – неправомерны, если
выразиться строже – пагубны. Экономика как
определенный способ хозяйствования является не
целью, а средством развития человека на основе
социальной практики, в процессе его воспроизводства и
жизнедеятельности. Она взаимодействует с другими
факторами, являющимися не менее важными, чем
экономика, – религией, культурой, этикой и т.д.
Во-вторых, социально-экономические процессы
конца XX – начала XXI века в странах мирового
сообщества показали, что без радикального изменения
типа хозяйствования нравственную экономику в
преобладающем большинстве стран мира не удастся
создать. Как отмечалось на последних экономических
конференциях под эгидой ООН, преодоление все
увеличивающегося разрыва между бедными и богатыми,
обеспечение социальной защищенности малоимущих
возможно только при условии создания нравственной
экономики. На «Саммите развития тысячелетия» борьба
с бедностью была провозглашена первоочередной
глобальной целью, для реализации которой главы странчленов ООН обязались до 2015 года снизить на 50%
долю людей, которые живут в нищете и голодают. Что
актуально и для России, в которой на протяжении 90х гг.
резко увеличилось количество населения с низким
уровнем жизни. Я прекрано понимаю, что бедность
преодолеть полностью нельзя. И я не призываю
возвращаться в прошлое, где сторублевая зарплата
большинства населения уравнивала общество в
бедности. Но коренным образом изменить ситуацию
необходимо.
В-третьих, для перехода к нравственной и
модернизированной мировой экономике необходимо
мобилизовать все имеющиеся мировые ресурсы –
природные, финансовые, людские, интеллектуальные,
информационные и духовные. Эти ресурсы находятся в
руках представителей ведущих экономик. [5, с. 23].
В четвертых, для создания нравственной и
модернизированной экономики требуются новые люди,
одухотворенные, как сказал А.М. Миняйло. Уже сейчас
необходимо взращивать таких людей, и эта задача и
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государства (в первую очередь, системы образования), и
общественных организаций, и церкви.
В-пятых, возникает необходимость пересмотра ряда
базовых экономических категорий, описывающих
рыночную экономику.
Посмотрим, что происходит каждый раз во время
экономических
кризисов?
Государство,
как
представитель интересов всех социальных групп, берет
на себя риски решения возникших проблем и находит
дополнительные ресурсы для их решения. Серьезную
трансформацию
претерпевает
«святая
святых»
социально-экономической системы – отношения
собственности. Национализация во время кризиса
осуществляется, как правило, тремя путями: выкуп
долгов отдельных фирм, рекапитализация в обмен на
акции, взятие на себя всех пассивов финансовых
учреждений. С помощью государства сглаживаются
различия в доходах между богатыми и бедными,
пострадавшие
от
кризиса
получают
помощь,
прилагаются энергичные усилия для восстановления
доверия между различными социальными группами.
Если моему мнению, правительству не удастся
увидеть по-новому базовые экономические категории, то
мы, вслед известным американским бизнесменом, будем
полагать, что надуваемые раз за разом «пузыри» на
различных рынках обеспечивают экономический рост,
тогда как пружиной экономического развития являются
совсем другие процессы.
Органам власти всех стран предстоит взглянуть с
нравственных позиций на будущее развитие своих
экономик с учетом их исторических, религиозных и
культурных традиций.
Свой путь должны пройти все институты общества в
тесном взаимодействии: общественные организации,
бизнес, органы власти, церковь и другие духовные
организации. Общественные организации должны
помочь сформировать способность граждан решать
возникающие экономические и нравственные проблемы
в своем ТСЖ, своем квартале и в своем районе - в
соответствии с интересами своих членов и базовыми
ценностями общества [4, с. 23].
Властям всех уровней предстоит законодательно
закрепить новые нормы поведения и создать условия для
их неукоснительного соблюдения, а гражданскому
обществу предстоит научиться контролировать власть.
В этих условиях роль Церкви и вновь избранного
Патриарха резко возрастает. По словам Патриарха
Кирилла, сегодня, когда мир оказался в новой для себя
ситуации, столкнулся со многими вызовами –
международным терроризмом, экономическим и
экологическим кризисами, нравственной деградацией
миллионов людей, – необходима консолидация
благонамеренных сил общества. Именно Церковь может
стать институтом, обеспечивающим незыбленность
общественных духовных ценностей.
Свою роль в формировании умной и нравственной и
модернизированной экономики, духовном возрождении
общества предстоит сыграть средствам массовой
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информации в силу их мощного воздействия на
общественное сознание. Недооценивать их влияние
было бы серьезной ошибкой. Следует день за днем
формировать и развивать новые образцы поведения –
красиво и ярко, находя эти образцы в реальной
деятельности людей и способствуя их распространению.
СМИ должны развивать у людей уверенность в себе, в
свои способности и возможности. Стимулировать
творческую активность, желание развивать себя,
желание помогать друг другу, создавая социальные сети.
Выводы. России
нужен
нравственный
и
модернизированной прорыв, и готовить его нужно
сейчас и сегодня, ибо завтра может быть уже поздно.
Мы можем столкнуться с необратимыми последствиями
распада социума, потери государственности. И это
длительный процесс.
Только
нравственная
и
модернизированная
экономика может быть самой эффективной, потому что
только увлеченные и счастливые люди могут работать с
полной отдачей. Пока же мы – россияне, незаметно для
многих, движемся в обратном направлении.
На самом деле, мир уже движется к нравственной и
модернизированной экономике, меняясь после каждого
кризиса, но не вполне осознавая это. Такое движение
подобно поиску выхода из лабиринта, когда на пути
нередко встречаются тупики или происходит движение в
обратную сторону. Тогда приходится изобретать что-то
новое. И очередная волна технологических открытий
ускорит развитие тех стран, которые сумеют «оседлать»
эту волну, опираясь на духовные ценности.
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MORAL ECONOMY AND MODERNIZATION OF RUSSIA
The crisis unfolding so rapidly that most of the world's population feelings of helplessness and hopelessness, and our country – is no
exception. Just a few months in Russia confidence in economic recovery replaced the expectation of economic collapse. There is no justification for
the rapid destruction of the country's economic potential. For the destruction of the capacity makes it inevitable phenomenon in the next crisis. It
is immoral both in relation to living today and to future generations. This article discusses the causes of the destruction of morality and
manifestations in loss of stability and economic development. To overcome the crisis and create the conditions for a new wave of economic growth
and modernization of the economy, we all need to change – to do something that did not make an early hour, above. Unable to work and live in
the old way, if we want to provide a normal life for their children. We have to solve a very important but also very complex long-term goal – to
create an innovative moder-ized economy. Constant updating of enterprises, technologies and materials, and people are becoming the dominant
activity. The crisis is most striking immoral economy, because it is immoral conduct business, government and citizens actually generates crises.
Russia needs a moral and modernized breakthrough, and cook it should be now, and today, for tomorrow may be too late. We may be faced with
irreversible consequences disintegration of society, the loss of state-udarstvennosti.
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АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
У статті проаналізовано стан чинного законодавства та вітчизняний досвід застосування економічних
механізмів регулювання забруднення атмосферного повітря з метою внесення пропозицій щодо стратегічного
розвитку на регіональному рівні.
Ключові слова: законодавство, економічні механізми, інструменти, атмосфера, забруднюючі гази,
природоохоронні заходи, регіон.
Постановка проблеми. Успішне реформування та
ефективність національної економіки у першу чергу
залежить від правильного визначення пріоритетів і
напрямів чинної еколого-економічної політики. Сутність
проблем еколого-орієнтованого розвитку на сучасному
етапі полягає у недостатній ефективності її засобів,
незначному впливі на реальні еколого-економічні
показники. Неузгодженість правових та фінансових
засобів еколого-економічної політики, непослідовність у
її проведенні знижують ефективність управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато
наукових робіт українських вчених присвячено
вивченню питань щодо державної, економічної та
екологічної політики районів країни. Розвиток
економічних досліджень щодо політики раціонального
природокористування продовжується у напрямах
пошуку шляхів підвищення ефективності охорони
навколишнього природного середовища. У роботах
Шмандія В. М., Некоса В. Ю., Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М., Макарової Н. С., Гармідер Л. Д., Михальчук Л. В., Мельника Л. Г., Семенова В. Ф., Михай-

люк О. Л. та інших вивчаються економічні інструменти
екологічної політики та їх вплив на охорону
навколишнього природного середовища [1, 2, 3, 4].
Метою даної статті є аналіз стану чинного
законодавства та вітчизняний досвід економічних
механізмів регулювання забруднення атмосферного
повітря на регіональному рівні. Питання є актуальними і
потребують вирішення з метою внесення пропозицій
щодо стратегічного розвитку регіону.
Виклад основного матеріалу. Антропогенне і
техногенне навантаження на навколишнє природне
середовище в Україні у кілька разів перевищує
відповідні показники у розвинутих країнах світу. Наша
країна являється стороною Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату (09.05.1992 р.) [5], а також ратифікувала
Кіотський протокол від 11.12.1997 р. [6], чим взяла на
себе обов’язок реагувати на забруднення атмосфери і
вживати природоохоронних заходів для стабілізації
концентрації парникових газів у атмосфері до рівня,
який не може допустити небезпечного впливу на
кліматичну систему. Актуальність еколого-правової
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охорони в країні підкріплена рядом законів, проектів
законів, постанов. Але, на жаль, прийняті документи
виявляються
сильно
забюрократизованими,
при
впровадженні обростають великою кількістю умов і
формальностей.
Концентрація газів, що викидаються в атмосферу,
залежить
від
технології,
обсягів
та
виду
використовуваного палива, тому енергетична стратегія
України на період до 2030 року [7], передбачає
скорочення питомих викидів газів на одиницю ВВП
країни, що дозволить забезпечити помірні темпи
зростання цих викидів: у 2010 р. – 131,4, у 2015 р. –
140,6, у 2020 р. – 152,6, у 2030 р. – 179,6 млн. тон
вуглецевого еквіваленту. У новому Податковому
кодексу України введено новий екологічний податок [8].
До позитивних новацій його слід віднести впровадження
податку на викиди двоокису вуглецю. Вуглецевий
податок вже випробуваний у багатьох країнах світу, і
виявив свою ефективність як потужний стимул для
скорочення викидів, тобто як інструмент боротьби із
кліматичними змінами. Отримані від вуглецевого
податку кошти зазвичай направляються на проекти з
впровадження енергоефективності в промисловості,
розробку та впровадження нових природоохоронних
заходів. Розрахунки фахівців Ради з вивчення
продуктивних сил України переконливо доводять, що за
наших умов більш-менш ефективним вуглецевий
податок стає лише при початковій ставці оподаткування
від 1 грн. за тону СО2 у 2011 році, із щорічним підняттям
цієї ставки на 90% у 2012-2020 рр. та подальшим
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зростанням ще на 5% щороку впродовж 2020-2030 рр.
При такій ставці оподаткування вуглецевий податок вже
в 2011році складатиме 0,7-0,8% ВВП, у 2015 – до 2%
ВВП, у 2020 – від 7 до 14% ВВП, у 2030 – до 18% ВВП.
Величини відсотків доводять, що вуглецевий податок в
умовах України може стати серйозним вагомим важелем
впливу на виробництво в бік впровадження чистих
технологій та енергоефективності.
Розглянемо на практиці питання впливу та
регулювання викидів забруднюючих речовин в
атмосферу. На території Лисичанського регіону
зосереджені великі підприємства хімії, нафтохімії,
приладобудування, вугільної та скляної промисловості
(89 промислових обєктів). Цей промисловий центр
України займає 7% території Луганської області.
Територіальна
близькість
промислових
міст
Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного чинить
взаємний вплив на екологічну обстановку в регіоні.
Спостереження за станом атмосферного повітря на
території міст Лисичанська, Сєверодонецька та
Рубіжного веде Комплексна лабораторія спостереження
за
забрудненням
природного
середовища
(м. Лисичанськ). За 5 річний період проведено в
середньому 9948 спостережень в кожному місті регіону
та біля 1000 підприємств. Індекс забруднення
атмосферного повітря у 2012 році розраховували з
середньорічних забруднюючих домішок: формальдегіду,
оксиду вуглецю, діоксиду азоту, аміаку, пилу (для
Лисичанська, Сєверодонецька), а також аніліну (для
Рубіжного).

Рівень забруднення атмосферного повітря міст Лисичанського регіону за 2012 рік за значенням індексу
забруднення атмосфери (ІЗА ) наведено у таблиці 1.

Місто
Лисичанськ
Сєверодонецьк
Рубіжне
Луганськ

Таблиця 1 – Рівень забруднення атмосферного повітря за значенням І ЗА
Речовини, які визначають високий рівень забруднення
ІЗА, (q/ГДКсд)с
атмосферного повітря регіону
формальдегід, оксид вуглецю
14,65
формальдегід,
11,27
формальдегід,
оксид вуглецю
13,58
формальдегід,
5,28

Таблиця 2 – Зміна середнього рівня (qср.) забруднення атмосферного повітря за 5 років
(2008-2012 р р.) по м. Лисичанську
Роки
ПознаТенденція
Домішки
чення
(Т)
2008
2009
2010
2011
2012
qср
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Пил
0
n
1108
1076
1120
1076
1084
qср
0,014
0,016
0,016
0,016
0,020
Діоксид сірки
+0,0012
n
1060
1041
1069
1023
1034
qср
3
3
4
4
4
Оксид вуглецю
+0,2000
n
1108
1076
1120
1076
1084
qср
0,02
0,03
0,03
0,04
0,04
Діоксид азоту
+0,0040
n
2120
2074
2138
2046
2068
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Продовження таблиці 2
qср
Хлористий водень
n
qср
Аміак
n
qср
Формальдегід
n

0,03
2120
0,01
2120
0,013
554

0,05
2074
0,02
2074
0,016
540

0,05
2138
0,02
2138
0,016
560

0,06
2046
0,02
2046
0,019
538

0,06
2068
0,03
2068
0,018
542

+0,0060
+0,0040
+0,0010

Таблиця 3 - Зміна середнього рівня (qср.) забруднення атмосферного повітря
за 5 років (2008-2012 рр.) по м. Сєверодонецьк
Роки
ПознаДомішки
чення
2008
2009
2010
2011
2012
qср
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Пил
n
552
544
562
537
552
qср
0,013
0,015
0,015
0,016
0,020
Діоксид сірки
n
1055
1042
1071
1023
1053
qср
4
4
4
4
4
Оксид вуглецю
n
552
544
562
537
400
qср
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
Діоксид азоту
n
1055
1042
1071
1023
1053
qср
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
Хлористий водень
n
1055
1042
1071
1023
1053
qср
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
Аміак
n
1055
1042
1071
1023
1053
qср
n

Формальдегід

0,011
552

0,011
544

0,012
562

0,014
537

0,017
552

Таблиця 4 – Зміна середнього рівня (qср.) забруднення атмосферного повітря
за 5 років (2008-2012 рр.) по м. Рубіжне
Роки
ПознаДомішки
чення
2008
2009
2010
2011
2012
qср
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Пил
n
556
562
530
539
540
qср
0,013
0,016
0,015
0,016
0,019
Діоксид сірки
n
1062
1077
1025
1027
1033
qср
5
5
5
5
5
Оксид вуглецю
n
556
562
530
539
540
qср
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
Діоксид азоту
n
1062
1077
1025
1027
1033
qср
0,03
0,05
0,05
0,05
0,06
Хлористий водень
n
1062
1077
1025
1027
1033
Формаль-дегід
q
0,010
0,011
0,012
0,014
0,017
ср

Анілін

n

556

562

530

539

540

qср
n

0,02
1062

0,02
1077

0,02
1025

0,02
1027

0,03
1033

Таким чином, як показали результати моніторингу
середнього рівня забруднення атмосферного повітря за
останні роки екологічна обстановка в РубіжанськоЛисичанському регіоні залишилась стабільною при
наявності
локальних
забруднень
природного
середовища, що є результатом економічного спаду
регіону.
Запорукою екологічної стабільності та благополуччя
є проведення єдиної екологічної політики на території
регіону, координація діяльності підприємств, установ та

Тенденція
(Т)
0
+0,0014
0
+0,0020
+0,0060
+0,0002
+0,0012

Тенденція
(Т)
0
+0,0012
0
+0,0020
+0,0060
+0,0014
+0,0020

організацій у сфері охорони навколишнього середовища.
Впровадження проектів по використанню нетрадиційних
відновлюваних видів енергії, у тому числі енергії вітру,
сонячної
енергії,
направлених
на
запобігання
забрудненню довкілля, сприяє розвитку промисловості і
впровадженню
найсучасніших
енергоефективних
технологій. Перспективними напрямами реалізації
Кіотського протоколу є удосконалення управління
відходами (утилізація біогазу на полігонах ТПВ),
лісового господарства й землекористування (створення
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лісів, депонування вуглецю в ґрунтах) та інші.
Значні досягнення у нашому регіоні впровадженні
елементи «чистого виробництва»: новітня 8-ступінчата
технологія з очищення води, будівництво біогазової
установок з видобутку звалищного і шахтного газу і
зменшення викидів парникових газів на полігоні твердих
побутових відходів у м. Олександрівську. Це перші
масштабні проекти визначені Кіотським протоколом в
нашому регіоні.
Найбільш перспективними напрямками в регіоні
зниження газоподібних відходів підприємств є:
– перехід підприємств теплоенергетики із твердого
палива на природний газ, що дозволяє істотно знизити
рівень забруднення атмосферного повітря пилом і
сірчистими з'єднаннями;
– удосконалення якості та аналогів автомобільного
палива;
– удосконалювання
паливних
пальників
енергетичних казанів, оптимізація процесу спалювання
палива, що дозволить знизити викиди оксидів вуглецю
та азоту в атмосферу;
– зниження
енергоємності
виробництва
й
використання вторинних енергоресурсів у вигляді
гарячої води й гарячих газів.
Висновки. Узгодженість правових та економічних
засобів еколого-економічної політики, послідовність у її
проведенні сприятимуть ефективність управління
охороною навколишнього природного середовища. Як
показує досвід, відмінності соціально-економічного
розвитку нашого регіону зумовлюють нерівномірне
техногенне навантаження на навколишнє природне
середовище. Регіональні плани дій з охорони
навколишнього природного середовища, на основі яких
розробляються місцеві плани повинні бути дієвими, з
урахуванням регіональної специфіки, прозорими та
контрольовані принципами сталого просторового
розвитку.
Однак, перехід вітчизняних підприємств до сплати
екологічного податку, не зважаючи на наростання другої
хвилі світової економічної кризи, та забезпечення
економічної ефективності i екологічної безпеки
пов'язане з багатьма проблемами фінансового,
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органiзацiйного, iнформацiйного та іншого характеру,
механізм вирішення яких ще слід досліджувати.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті досліджено та узагальнено теоретичні засади у сфері фінансової безпеки підприємства.
Проведено аналіз існуючих точок зору щодо трактування змісту поняття «фінансова безпека».
Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, фінансовий стан, фінансові інструменти, критерії
фінансової безпеки.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
економіки з огляду на процеси глобалізації та
загострення конкуренції питання безпеки економічної
системи набуває актуальності. У науковій літературі
теоретичні аспекти економічної безпеки є порівняно
новим напрямом дослідження. При цьому, акцент
ставиться на розвиненні теми економічної безпеки
держави. Що стосується фінансової безпеки, то вона
розглядається авторами як складова частина економічної
безпеки, при цьому існує декілька підходів до розкриття
змісту економічної безпеки підприємства в цілому та
фінансової зокрема. Таке розкриття фінансової безпеки є
адекватним, оскільки фінансова діяльність є складовою
частиною діяльності економічної системи, але в умовах
розвитку фінансових ринків та глобалізаційних процесів
в економіці питання фінансової безпеки та управління
нею актуалізується та потребує окремої уваги. При
цьому, фінансова складова діяльності підприємств
підкреслює своє важливе місце протягом останнього
часу, коли негативними наслідками глобалізаційних
процесів виступає криза світової фінансової системи.
Таким чином, актуальність даної теми полягає у
розробці та розвитку важливої у сучасних умовах
проблеми удосконалення забезпечення фінансової
безпеки підприємства, яка виступає основою для сталого
розвитку як окремого підприємства, так і взагалі
держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемою фінансової безпеки в Україні і за кордоном
займалися такі дослідники, як О.І. Барановський,
В.В. Бурцев, О.Д. Василик, М.Ю. Дмітрієва, М.М. Єрмошенко, Я.А. Жаліло, Н.П. Капустін, О.Ф. Новикова,
Є.А. Олейніков,
Г.А.
Пастернак-Таранушенко,
Г.В. Козаченко, Л.А. Костирко, Л.М. Зима, В.П. Пономарьов, О.О. Терещенко, В.В. Шликов, М.І. Камлик,
Т.Б.Кузен-ко, К.С. Горячева та інші. На вирішення
окремих аспектів забезпечення фінансової безпеки на
рівні господарюючих суб’єктів звертали увагу такі
дослідники, як І.О. Бланк, А.Е. Воронкова, С.М. Ілляшенко, Г.В. Задорожний, О.В. Ареф’єва та інші.
Мета статті. У наукових працях до цього часу не
існує єдиного погляду щодо трактування поняття
«фінансова безпека підприємства», що й обумовило

необхідність теоретичного аспектів досліджень даної
проблеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
умовах розвитку фінансових ринків та глобалізаційних
процесів в економіці вагомого значення набуває питання
фінансової безпеки та управління нею актуалізується та
потребує окремої уваги.
Дослідження наукових результатів багатьох вчених
показують, що поняття фінансової безпеки немає
однозначного тлумачення. Більшістю дослідників
виділяють фінансову безпеку як функціональну
складову економічної безпеки підприємства та
зазначають, що фінансова безпека розглядає і регулює
питання
фінансово-економічної
заможності
підприємства, стійкості та банкрутства. При цьому
економічна безпека визначається як стан найбільш
ефективного використання корпоративних ресурсів для
запобігання загроз і забезпечення стабільного
функціонування підприємств у даний час і майбутньому.
Проект концепції фінансової безпеки України
трактує фінансову безпеку як складову економічної
безпеки, яка характеризує стан захищеності життєво
важливих (ключових) інтересів держави, регіонів,
підприємницьких структур та громадян у фінансовій
сфері від впливу широкого кола негативних чинників
(загроз). Основними критеріями фінансової безпеки є
достатність фінансових ресурсів, їх збалансованість та
ліквідність, які уможливлюють нормальне існування та
розвиток зазначених суб’єктів економічного життя [1, 2].
Значні результати у розгляді проблеми фінансової
безпеки належать науковцю О. І. Барановському [3].
Автор приводить широку інтерпретацію та визначає
фінансову безпеку як:
– ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх
рівнях фінансових відносин;
– рівень забезпеченості громадянина, домашнього
господарства,
верств
населення,
підприємства,
організації, установи, регіону, галузі, сектора економіки,
ринку, держави, суспільства, міждержавних утворень,
світового співтовариства фінансовими ресурсами,
достатніми для задоволення їх потреб і виконання
існуючих зобов’язань;
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– стан фінансової, грошово-кредитної, валютної,
банківської, бюджетної, податкової, розрахункової,
інвестиційної, митно-тарифної та фондової системи, а
також системи ціноутворення, який характеризується
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх
негативних впливів, здатністю відвернути зовнішню
фінансову експансію, забезпечити фінансову стійкість
(стабільність), ефективне функціонування національної
економічної системи та економічне зростання;
– якість фінансових інструментів і послуг, що
запобігає негативному впливу можливих прорахунків і
прямих зловживань на фінансовий стан наявних та
потенційних клієнтів, а також гарантує (у разі потреби)
повернення вкладених коштів.
К.С. Горячева [4] вважає, що фінансова безпека є
фінансовим станом, який характеризується:
по-перше, збалансованістю і якістю сукупності
фінансових інструментів, технологій та послуг, що
використовується підприємством;
по-друге, стійкістю до внутрішніх та зовнішніх
загроз;
по-третє, здатністю фінансової системи підприємства
забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів,
місії та завдань достатніми обсягами фінансових
ресурсів;
по-четверте, забезпечувати розвиток цієї фінансової
системи.
Автор окремо зазначає, що належний стан фінансової
безпеки досягається підприємством тільки у випадку
узгодженості його фінансових інтересів з інтересами
суб’єктів зовнішнього середовища.
Деякі науковці визначають фінансову безпеку як стан
найбільш ефективного використання інформаційних,
фінансових показників, ліквідності, платоспроможності,
рентабельності капіталу, що знаходиться у рамках
граничних значень, тобто у границях визначених
інтервалів.
І.О. Бланк вважає, що фінансова безпека є
інтегрованим поняттям категорій економічної безпеки та
фінансування підприємства, що є якісно та кількісно
детермінованим рівнем його фінансового стану, який
забезпечує
стабільну
захищеність
пріоритетних
збалансованих
інтересів
суб’єктів
економічної
діяльності від реальних та потенційних загроз –
зовнішніх та внутрішніх, параметри яких визначають на
засаді фінансової філософії підтримки сталого розвитку
підприємства в поточному та перспективному періодах
[5].
Для визначеної групи авторів загальним є
твердження, що фінансова безпека є станом
(положенням) підприємства чи рівнем його стану. Дане
визначення характеризує безпеку як результат, що не є
динамічною системою.
В. І. Кириленко у своїх роботах не приділяє окремої
уваги розгляду питання фінансової безпеки, а
зосереджується на економічній безпеці. При цьому автор
визначає безпеку як процес досягнення такого
рівноважного стану системи, за якого відсутні фактори,
що створюють небезпеку її руйнування. Автор
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наголошує, що безпека – процес досягнення певного
стану економічної системи, а не власне її стан [6].
О.А. Кириченко та І. В. Кудря визначають фінансову
безпеку підприємства як діяльність з управління
ризиками та захисту інтересів підприємства від
зовнішніх і внутрішніх загроз з метою забезпечення
стабільного розвитку підприємництва та зростання його
власного капіталу в поточній і стратегічній
перспективах [7].
Ю.Б. Кракос та Р. О. Разгон вважають, що суть
фінансової безпеки полягає у здатності підприємства
самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію
відповідно до цілей корпоративної стратегії, в умовах
невизначеного і конкурентного середовищ [8].
Дані науковці ототожнюють фінансову безпеку з
діяльністю, націленою на досягнення визначеного стану.
Таким чином, треба зазначити, що дефініція
«безпека» прийняла нового, більш розширеного
значення у процесі потрапляння на поле економічного
знання.
На основі аналізу наведених та багатьох інших
думок, фінансова безпека підприємства – визначений
якісно та кількісно рівень фінансового стану
підприємства та діяльність, направлена на досягнення
даного стану, який характеризується збалансованістю і
якістю
використання
фінансових
інструментів
економічної системи та забезпечує її здатність
реалізувати свою місію й забезпечувати стабільний
розвиток, витримуючи негативний вплив зовнішніх та
внутрішніх дестабілізуючих факторів. При цьому, межі
визначення даного стану значною мірою залежать від
характеру та умов діяльності підприємства, а тому
можуть бути різними для підприємств різних галузей,
регіонів тощо. Від рівня фінансової безпеки окремого
підприємства залежить безпека держави та навпаки.
Дане визначення є корисним, оскільки підкреслює
основи забезпечення фінансової безпеки підприємства та
формування стратегії фінансової безпеки. Як і основи
виступає твердження, що фінансова безпека залежить
від двох складових: менеджменту та факторів
зовнішнього середовища. Це свідчить про можливість
впливу на систему фінансової безпеки підприємства з
боку керівництва та необхідність управління нею.
У контексті розгляду проблеми фінансової безпеки
підприємства необхідно звернутися до понятійного
апарату (категорії) фінансової безпеки підприємства, до
якого відносяться: об’єкт, суб’єкт, предмет фінансової
безпеки; важливими також є фінансовий ризик, загрози
фінансовій безпеці, механізм управління фінансовою
безпекою, критерії та індикатори стану фінансової
діяльності та безпеки, фінансова стратегія, фінансова
небезпека та її джерела, фінансові інтереси, оцінка рівня
фінансової безпеки, гарантія фінансової безпеки, методи
та інструменти забезпечення фінансової безпеки.
Об’єктом фінансової безпеки виступає стабільний
фінансовий стан підприємства в поточному і
перспективному періоді. Конкретними ж об'єктами
фінансової безпеки виступають ресурси: фінансові,
матеріальні, інформаційні, кадрові. Саме від об'єкта
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захисту багато в чому залежать основні характеристики
системи забезпечення фінансової безпеки. Оскільки
об'єкт захисту є багатоаспектним, то ефективне
забезпечення фінансової безпеки повинне ґрунтуватися
на системному підході до управління цим процесом.
Суб’єктом фінансової безпеки виступає керівництво
підприємства і його персоналу.
Предмет фінансової безпеки – діяльність суб’єктів
фінансової безпеки як реалізація принципів, функцій,
стратегічної програми або конкретних заходів щодо
забезпечення фінансової безпеки, яка спрямована на
об’єкти фінансової безпеки.
Фінансовий ризик становить результат вибору його
власниками
або
менеджерами
альтернативного
фінансового рішення, що направлене на досягнення
бажаного цільового результату фінансової діяльності
при наявності імовірності зазнання економічного збитку
(фінансових втрат) у силу невизначеності реалізації
даного результату.
Головною метою фінансової безпеки підприємства є
ефективна господарська діяльність підприємства в
поточному періоді, і достатній потенціал для
функціонування і розвитку в майбутньому.
Головні функціональні цілі фінансової безпеки
наступні:
– забезпечення високих фінансових результатів
діяльності підприємства;
– забезпечення та підтримка фінансової стійкості та
незалежності підприємства;
– забезпечення технологічної незалежності та
технічного потенціалу підприємства;
– досягнення високої конкурентоспроможності;
– забезпечення
ефективності
фінансового
менеджменту;
– забезпечення
високої
ліквідності
активів
підприємства.
Стосовно загроз, аналіз джерел дозволив виявити
таке їх тлумачення: загрози є формами небезпеки,
чинниками, що ускладнюють чи роблять неможливою
реалізацію
економічних
інтересів
підприємства,
перешкоджають
досягненню
цілей
суб’єкта
господарської діяльності, здатні порушити його
стійкість і стабільний розвиток чи призвести до
припинення господарської діяльності та порушення
процесу розширеного чи нормального відтворення
капіталу. У літературі виділено зовнішні та внутрішні
загрози, що впливають на фінансову безпеку. До
зовнішніх загроз відносяться: скупка акцій, боргів
небажаними партнерами, високий рівень фінансових
зобов’язань підприємства, недостатній рівень розвитку
ринку капіталів та законодавчої бази економічної
діяльності підприємств, нестабільність економіки та
кризи грошово-кредитної системи, недосконалість
механізмів формування економічної політики держави.
До внутрішніх загроз належать помилки менеджменту
підприємства (навмисні та випадкові), пов’язані з
вибором стратегії підприємства та керуванням і
оптимізацією активів і пасивів підприємства. Для
забезпечення максимального ступеня захисту від цих

загроз необхідна певна діяльність, яка повинна
забезпечити фінансову безпеку підприємства.
До важливих індикаторів (показників) фінансової
безпеки підприємства, на думку О. І. Барановського,
відносять: мінімальний розмір статутного фонду,
величину активів, обсяг продажів, оборотність активів,
розмір
інвестицій,
коефіцієнт
рентабельності
капіталовкладень,
строк
окупності
капітальних
вкладень, рівень інновацій, показник достатності
сукупного капіталу, частку запозиченого капіталу,
розмір питомого обороту капіталу, прибутковість
капіталу, прибутковість активів, відношення прибутку
до середньорічного капіталу, достатність обігового
капіталу,
ліквідність
(поточна,
короткострокова,
загальна), величину ліквідного дефіциту, коефіцієнт
миттєвої
оцінки,
платоспроможність,
рівень
оподаткування,
період
погашення
дебіторської
заборгованості, розмір позичкового відсотка, коефіцієнт
покриття
відсотка,
періодичність
погашення
кредиторської заборгованості, суму кредитування
небезпечним борговим зобов’язанням (дебентурою).
Умови функціонування підприємства, діяльність якого є
предметом фінансової безпеки, можуть вносити суттєві
корективи у даний перелік, додаючи одні та нівелюючи
інші [3].
Висновки. Результати проведеного дослідження
показують, що в теоретичних дослідженнях фінансової
безпеки є достатня кількість проблем, які частково
досліджені і потребують поглибленого вивчення
окремих питань.
Література
1. Концепція фінансової безпеки України (проект) /
розробники: О.І.Барановський, Ю.О.Блащук, М.І.Пузяк,
Л.В.Новошинська та ін. [Електронний ресурс]. –Режим
доступу: http://ufin.com.ua/koncepcia/008.doc
2 Фещенко В. В. Проект Концепції фінансової безпеки
України / В. В. Фещенко, О. І. Барановський // Фінансовий
ринок України. – 2004. – № 7. – С. 40–78.
3. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні
(методологія оцінки та механізми забезпечення): Автореф. дис.
д-ра екон. наук: 08.04.01 / НАН України; Інститут
економічного прогнозування. – К., 2000. – 36 с.
4. Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність
та місце в системі економічної безпеки / К. С. Горячева //
Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65–67.
5. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью
предприятия. Сер. Библиотека финансового менеджера. Вып. 10
/ И. А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
6. Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної
безпеки : монографія / В. І. Кириленко. – К. : КНЕУ, 2005. –
232 с.
7. Кириченко О. А. Вдосконалення управління финансовою
безпекою підприємств в умовах кризи / О. А. Кириченко, І. В.
Кудря // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – № 10. – С.
22–26.
8. Кракос Ю. Б. Управління фінансовою безпекою
підприємств / Ю. Б. Кракос, Р. О. Разгон // Економіка та
управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми
теорії та практики. – 2008. – № 1(1). – С. 86– 97.

Scientific Journal, Virtus, December # 1, 2014
References
1. KontseptsIya fInansovoYi bezpeki UkraYini (proekt) /
rozrobniki: O.I. Baranovskiy, Yu.O.Blaschuk, M.I.Puzyak,
L.V.Novoshinska ta In. [Elektronniy resurs]. –Rezhim dostupu:
http://ufin.com.ua/koncepcia/008.doc
2 Feschenko V. V. Proekt KontseptsIYi fInansovoYi bezpeki
UkraYini / V. V. Feschenko, O. I. Baranovskiy // FInansoviy rinok
UkraYini. – 2004. – # 7. – S. 40–78.
3. Baranovskiy O.I. FInansova bezpeka v UkraYinI
(metodologIya otsInki ta mehanIzmi zabezpechennya): Avtoref. dis.
d-ra ekon. nauk: 08.04.01 / NAN UkraYini; Institut ekonomIchnogo
prognozuvannya. – K., 2000. – 36 s.
4. Goryacheva K. S. FInansova bezpeka pIdpriEmstva. SutnIst
ta mIstse v sistemI ekonomIchnoYi bezpeki / K. S. Goryacheva //
EkonomIst. – 2003. – # 8. – S. 65–67.

164

5. Blank I. A. Upravlenie finansovoy bezopasnostyu
predpriyatiya. Ser. Biblioteka finansovogo menedzhera. Vyip. 10 /
I. A. Blank. – K.: Elga, Nika-Tsentr, 2004. – 784 s.
6. Kirilenko V. I. InvestitsIyna skladova ekonomIchnoYi bezpeki
: monografIya / V. I. Kirilenko. – K. : KNEU, 2005. – 232 s.
7. Kirichenko O. A. Vdoskonalennya upravlInnya finansovoyu
bezpekoyu pIdpriEmstv v umovah krizi / O. A. Kirichenko, I. V.
Kudrya // InvestitsIYi : praktika ta dosvId. – 2009. – # 10. –
S. 22–26.
8. Krakos Yu. B. UpravlInnya fInansovoyu bezpekoyu
pIdpriEmstv / Yu. B. Krakos, R. O. Razgon // EkonomIka ta
upravlInnya pIdpriEmstvami mashinobudIvnoYi galuzI: problemi
teorIYi ta praktiki. – 2008. – # 1(1). – S. 86– 97.

Kasyanovа V.O. ,
сand. econ. sci., аssociate professor of Department of Economy of Enterprise and Applied Statistics
Institute of Chemical Technologies Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Rubizhne)
Ukraine, Rubizhne
ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY: THEORETICAL ASPECT
In the article the theoretical bases in the sphere of enterprise financial security are investigated and generalized. The analysis of the
existing points of view concerning interpretation of the content of concept “financial security” is carried out.
Keywords: financial security, economic security, financial position, financial instruments, criteria of financial security.

165

Scientific Journal, Virtus, December # 1, 2014

Essays
Molodyk-Kovalevskiy Іllya Sergyovich,
the2nd year student of medical faculty of SE“Lugansk State Medical University” (Rubizhne)
Ukraine, Rubizhne

EDUCATION IN 50 YEARS CONTEST
October 4, 2065. Morning. The city woke up.
The sun lit huge skyscrapers which tops rose highly to
the sky. The small panel five-floor housestoodlonelyon
the suburb, as if an echo of a former era. Its only
inhabitant was an old, hunched teacher who every day
sat in the shabby chair waiting for the great-grandson.
He was forgotten by people around one and almost
didn't go outside. The old man lived in a world of
reminiscence, – memories of wonderful days of his
youth when paper books, though it was rare, were
possible to see in people’shands; when citizens,
without being afraid for their life, could go outside.
Parks were filled with the loving couples,
newlyweds and children, walking carefree on the paved
footpaths. Sudden rumble tore off the old man from his
reflections, it were hours of the Capitol which as if on
command minted the first truth of the Founding
Father:“A robot can't do harm to a person, or allow its
inaction be the reason that a person was harmed”. The
teacher, closed his eyes and remembered that day when
all positions at his native school, which endured not
one era, were abolished. Educational terminals stood
instead of school desks now, silvery machines of Order
movedinstead of teachers in school. There was no more
noisy laughter and fuss which on breaks filled light
wide corridors. Only harmonious columns of pupils,
which in the behavior differed not very much from the
steel supervisors, were seen. The restrained man's tear
rolled down along the the old man’s withered cheek
involuntarily. All his life, work, communication with
the young minds which were eager for knowledge
broke at once. There were no more grading systems,
there was only frightening and exciting the nature
teacher's word – ACQUIRED.
October 4, 2065. Evening. He didn't come.
Strange, after all a visit to the old and sick grandfather
was included into the list of its obligations as a family
member. Well and good, probably, the first former has
more important things to do. The old man approached

to the oak desk and took an old photo album in the
shabby leather coverfrom a box. It was hislittle
treasure, his personal time machine. Pupils, loving wife
and, of course, brother-soldiers looked at the
teacherfrom the pages. Many of them, who passed war
up to the end, but they were only few, – spent the rest
of their life in the houses of veterans forgotten by
relatives, world and the Lord, they silently waited for
death as release from torments of new reality.
Remarque and Hemingway's philosophical reflections
about the lost generation seemed prophetical now.
Sometimes the old man thought what if there was not
war? Wheather there were those terrible revolts and
senseless bloodshed? Maybethe whole life would be
different. His peers would not be fine swordsmenwith
the crippled souls, maybe they would joined ranks of
doctors, builders, workers which were so needed in the
post-war country. Maybe the whole world would be
different… Maybe …
October 5, 2065. Morning. The sky clouded over.
The old man was standing at the window and looked at
the industrial landscape. Maybe it is not clouds, but an
ordinary smog, after all today is the worldwide holiday
– the Day of the educational terminal. In days of the
old era in this day grateful pupils presented their tutors
with flowers and poured out their thanks. Now all this
is replaced with the parade in the name of Matrix God.
Sharp beep, and again the speech of the iron preacher
sounds over the city: “A robot has to obey to a person’s
orders, except those cases when these orders contradict
the first law “.
Again robots, and it all started in far 2009 at the
beginning of the “New Era” when humanity still lived
under the sign of the Millennium. In the country of the
Rising Sun the lesson for junior school grades was
given by artificial intelligence with a female name
Sayafor the first time. The first laboratory, in which
scientists were replaced by the metal idols, was opened
less than in a year on the basis of a university.
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They were called very symbolically – Adam and
Eve, in the honor of the bible couple. But the
conventional beginning of the “Era of machines”was
signified by marked Turingtest passing by the artificial
intelligence which was created on the basis of the
University of Reading in June, 2013. Acoording to the
rules of the test 30% of judicial membership has to
recognize a robot as a person, it gained 33. It all
reminds The Cyberiad by Stanislaw Lem where people
are called the pale ghosts of the former era.
The great-grandson still didn’t come…
October 6, 2065. Morning. The Capitol roar is
heardas the loud alarm: "The robot should care of its
safety in the measure that doesn't contradict to the first
and second laws". Yes, ancient commandment of Isaac
Asimov are implicitly executed in the flock of Matrix
God which became permeated with the smell of
mechine oil. It is a pity that people don't think even for
a moment of the commandments, laws, primitive moral
standards. It is a pity … The old man passes to a case
and gets his shabby single-breasted coat to pay a
tribute of honour and valour of the dead in war. It is
one of the few cases in a year when the aged man left
the shelter.
In the old manner he buys four carnations, though
not from a woman who sales them in a ragged stall,
and in the vending machine which DIGEST the trade
credits, and with a hoarse sound and a clang vomits a
bouquet of flowersinto the world. The route of walk is
familiar, familiar to a heartache: the old city library on
the place of which now stands the shop of spare parts;
the crossroads where he fell in love for the first time;
along the windows of the school where now hundreds
the terabyte of information flows into empty minds,
without cries, without noise, without life. The black
obelisk, one of the few subjects of the old times which
didn't yield to the dismantling at the city “upgrade”,
becomes visible from far away. Having approached
closer, the old man puts on his rubbed horn-rimmed
glasses and silently going between rows of graves,
looks for familiar names. Here they are his friends, his
only friends. He sits down on a bench which he has left
for such old veterans as he is. How terrible was that
war …
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October 7, 2065. Day. The alarm of Matrix God
finished ringinglong ago. The sun struggle hardly
throughthe lead clouds which hung over the artificial
city. The little boy who was released from lessons
because of disrepair of the personal educational
terminal earlier. Something strange is going on these
mechanisms lately. Suddenly the terminal of the guy at
the next table started to play boring and plaintive
sounds of string instruments, calling all this Vivaldi's
concert, the mechanism was subjected to
DESTRUCTION. One floor below on the monitor a
picture of an ancient master whose name was forgotten
dazzled with colours … Only the smile of the woman,
looking at the world with pixel eyes inspired a strange
feeling of peace and wordly estrangement. The
terminal, as well as his colleague was suggested to
DESTRUCTION. Probably therefore a couple of days
ago the decision to return to the education system of
hoary antiquity when people, you only think –
PEOPLE taught their children, grandsons and others
was made! It is strange…
Having passed flights of a stone ladder, the boy
freezedat the door. Probably grandfather will be glad to
hear such news though he is hardly able to teach, when
the boy came to him last time– just yesterday, the old
man muttered something mutter under his breath. Like
a spell repeating the zero law of the Founder: “A robot
can't do harm to a person, or allow its inaction be the
reason that a person was harmed”. Having opened a
door with a key, the boy scented a strange smell as if
the old age smelled like that. The old man lay in a
bedsilently, squeezing in the hand the photo of his
colleagues, the crosses of black pen were on all their
faces …
P.S.: Yes, this is my view of the future. Gloomy?
Perhaps. Terribly? Perhaps. It is irreversible? I don't
think so.
After all we build future with every second of our
life, maybe it is not late to come to one's senses?
To stop senseless bloodsheds, to cease to destroy
our lives with iron steamroller rinks of wars and
conflicts, and as a result – lives of our descendants.
What do I think of the future of education? Hmm
… I think, it will be what we make it – by our own
words, actions and thoughts.
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