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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 47th issue of our journal. In this issue we
propose you 30 research papers which were represented by the authors from various fields. We
hope you will be interested in them.
The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the
promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the
revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the
implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals,
development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of
modern science.
One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical
conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the
Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons,
"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern
Information Space: National and International Aspects". About 4,300 scientists and researchers
took part in the work of these conferences.
We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the
opportunity to get into prestigious international scientometric databases.
In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the
Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Borders” was signed. The cooperation of canadian
and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development
of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint
projects,namely the development of author courses and seminars and trainers.
Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial
board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world.
Today, the editorial board includes scientists from 15 countries: Azerbaijan, Hungary, Italy, Ireland,
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Ukraine.
According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the
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for plagiarism, however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the
borrowing of material and copyright violation lies on the author of the publication.
II stage. The manuscript goes through two types of review process – an open peer review and /
or blind peer review. The first is an open peer review by the external reviewers is when both the
reviewer and author are known to each other during the peer review process. Many scholars
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The second is a blind peer review by the members of the editorial board of the journal for relevant
areas: neither the authors nor the reviewers do not know each other.
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time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your
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Ph.D., professor, Editor-in-Chief
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доцент, к.філос.н., доцент кафедри політології та міжнародних відносин НУ «Львівська політехніка»,
Україна, м. Львів

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ПРО НАСИЛЬСТВО
ЯК ПОРУШЕННЯ ЗАПОВІДІ «НЕ УБИЙ»
Аналізується позиція Митрополита Андрея Шептицького щодо всіх форм насильства – морального,
психологічного, фізичного. Досліджено праці Митрополита, присвячені аналізу ідеологій фашизму, нацизму
та інтегрального націоналізму і критиці застосування ними антигуманних методів політичної боротьби.
З’ясовано, що поява насильства є наслідком атеїстичного світогляду, порушення морально-етичних норм
християнського віровчення.
Ключові слова: насильство, метод політичної дії, терор, вбивство, мораль, християнське віровчення.
Актуальність дослідження. Насильство виникає одночасно з появою людства. Первісною його формою
була війна, метою якої було розширення життєвого простору, підкорення завойованих та домінування над ними.
В процесі цивілізаційного розвитку насильство набуває
нових форм, зокрема: сімейне, моральне, психологічне,
релігійне, суспільне, політичне. Сьогодні насильство
набуло глобального виміру, а засоби його втілення постійно модифікуються – поява ядерної, хімічної бактеріологічної зброї, тероризм, торгівля людьми, психічні
атаки, інформаційний тиск. Універсальні рецепти подолання насильства як глобального явища лежать в площині християнського віровчення. В цьому контексті
особливо актуально постає дослідження творчої спадщини Глави Української Греко-Католицької Церкви Митрополита Андрея Шептицького, який обґрунтував концепцію ненасильства в основі якої християнські цінності
та морально-етичні норми.
Джерельну базу дослідження складають Пастирські
звернення А. Шептицького до духовенства та вірних
«Не убий», «З приводу початку І Світової війни», «Про
жертви українського народу в українсько-польській
війні», «З приводу т.зв. «пацифікації» українського народу польськими цивільними властями», «Україна в
передсмертних судорогах», «Осторога перед загрозою
комунізму», «До духовенства та народу з закликом не
піддаватися на провокації й не вдаватися до актів терору».
Мета дослідження полягає у виокремленні та аналізі
тих положень вчення А. Шептицького, які носять універсальний характер і можуть бути прийняті як рекомендаційні у процесі викорінення, чи хоча б зниження
рівня насильства як явища.
Виклад основного матеріалу. Насильство у будьяких проявах руйнує не лише тіло, а й душу людини.
Воно виступає антагоністом до Божої Заповіді «Не
убий!» і суперечить християнському віровченню в цілому. Насильство щодо людини може використовувати
як окрема особа, так і група і держава. Вступаючи в дискусію з соціалістами, вчення яких на початку ХХ століття набуло певного розмаху в Галичині, А. Шептицький критикує положення «блудної теорії» як такої
що вносить сум’яття у суспільну свідомість і загрожує

тяжкою неволею та невиносною і абсолютною залежністю від держави. Практичне втілення соціалізму приносить фатальні наслідки для української спільноти –
нужду і злидні [1, с.151], а відтак, насильство виступає
як засіб держави повністю підкорити людину, її волю і
свідомість. Саме таке насильство впровадила у практику
тоталітарна радянська система, яка перетворила людину
на «гвинтик» у системі. Пропаганда атеїстичного світогляду, тлумачення релігії як «опіуму для народу» набуває всезагального характеру і не лише насильно втручається у світобачення людини, а й відкидає бачення людини
як Образу і Подоби Бога.
ХХ століття увійшло в історію цивілізації не лише як
доба визначних винаходів і новітніх технологій, а й як
століття конфліктів глобального масштабу – двох світових воєн, наслідком яких стали руйнація і міліонні жертви. Виникнення І Світової війни спонукає Митрополита
як духовного Пастиря до оцінки та відповіді на глобальний конфлікт. А. Шептицький зазначає, що Сербія у відповідь на вимогу зменшити її війська до мирного стану
«стала на дорогу явної ворожнечі…безмежної пристрасті і найлютішої ненависті» [1, с.439]. Митрополит пропонує вийти з конфлікту дипломатичним шляхом перемовин, однак, бачачи перспективу, після довгих
роздумів він закликає вірних, щоб «…у всіх бурхливих
часах горнулися все коло Мого Престолу в згоді і вірності та завжди були готові до найтяжчих жертв за честь,
велич і могутність Вітчизни» [1, с.440]. Ця теза включає
два аспекти, а саме – розмежування Митрополитом воєн
на справедливі (захист своєї Вітчизни) і несправедливі
(загарбницькі) та значення релігії і Церкви у підтримці
духовного стану бійців за незалежність та їхніх родин.
У міжвоєнний період діяльність А. Шептицького та
очолюваної ним УГКЦ набуває особливого характеру.
Поразка імперії Габсбургів поклала початок новому підходу до формування державності в основі якого лежало
право націй на самовизначення і утворення національних держав. На політичній мапі світу появляється незалежна Польська держава, принципом формування якої є
ідея етнічної єдності поляків як державотворчого начала
та віднесення всіх інших етнічних груп до статусу національних меншин. Найчисельнішою меншиною у Поль-
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ській державі були українці. Якщо в Австро-угорській
імперії українцям надавалась культурна і релігійна автономія в рамках якої розвивалась українська народність,
то в новоутвореній Польщі ситуація була несприятливою для українського населення, яке відчуло на собі
тиск, недовіру і не толерантне відношення з боку польської влади, яка використовуючи різні засоби, прагнула
асимілювати українців. Одним із засобів асиміляції
українців стала так звана «пацифікація» в ході якої
армією та цивільною адміністрацією здійснювались каральні дії щодо українського населення [2, с.69].
А. Шептицький згідно християнського віровчення засуджує усі поступки, які суперечать Божому Закону і в
основі яких лежить насильство як моральне зло. У Пастирському листі з приводу «пацифікації» Митрополит
зазначає, що: «З…жалем і болем переживаємо події з
якими з точки зору справедливости ніяк не можемо погодитися; за винних, ще не висліджених, розтягується
вина на весь народ, на клир, на інтелігенцію, на селянство. Строго карається ціле населення побоями, контрибуціями, реквізиція ми й навіть не питаючись про його
вину. Карні експедиції ідуть до ряду сіл…де люди зовсім спокійно і лояльно заховувалися…бачимо багато
случаїв де на превеликий жаль, безправно уживається
фізичної сили на нищення культурного й господарського
дорібку людей, або на знущання над безборонними і
невинними людьми; навіть священиків немилосердно в
багатьох випадках бито, не вагаючись перед народом так
до краю понижати й топтати їх духовне достоїнство й
авторитет» [1, с.466-467]. Насильству піддавались всі
верстви українського населення, в тому числі інтелігенція та духовенство – еліта, яка мала визначальний вплив
на формування національно-релігійної ідентичності
українців в умовах відсутності власної держави.
Становище українського народу в межах польської
держави погіршувалось з кожним днем і у всіх ділянках
життя. Нові законодавчі акти польського уряду у сфері
освіти, юриспруденції, права на збори та утворення громадських товариств, колонізації українських земель
спрямовувалися на обмеження прав українців. У листі
Голови УНДО та Української Парламентарної Репрезентації Д. Левицького до А. Шептицького повідомляється
про виключно мирні засоби протидії політиці польського уряду, зокрема, на внутрішньому фронті – це
роз’яснення загроз, які постають перед українським народом, а на міжнародній арені – це петиції до Союзу
Народів [3, с.833], Вирішення питання на рівні міжнародної спільноти потребувало підтримки акції протесту
українською еміграцією та Церквою.
Відомо, що будь-яке насильство здебільшого породжує насильство у відповідь. Незважаючи на заклики
Церкви та УНДО використовувати лише мирні засоби
протидії, в українському середовищі виникає група молодих людей, які використовують як засіб протидії
польській владі насильство. Серед представників новоутвореної ОУН було чимало вихідців з середовища грекокатолицького духовенства, зокрема С. Бандера, Я. Барановський, І. Гриньох, З. Лещинський, В. Охримович, а
відтак, вони очікували підтримки і схвалення своїх дій з
боку Церкви як духовного центру національного опору і
особисто Митрополита А. Шептицького як духовного
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провідника [4, с.188-189]. Втім, підтримуючи ідею національно-визвольного руху українців, Церква та особисто
А. Шептицький не поділяли позицію націоналістів стосовно методів ведення боротьби. Використовувані націоналістами акти терору спрямовувалися не лише проти
зовнішнього ворога, а й проти українців, які стояли на
поміркованих позиціях та прагнули дипломатичним
шляхом налагодити відносини з польською владою.
Негативний резонанс у суспільстві викликало вбивство
українського патріота І. Бабія який був «взірцевим, праведним християнином…одним з найбільших педагогів…
чоловіком надзвичайно заслуженим для української молоді» [1, с.479], прихильником поміркованості у діях,
Терористичний акт проти І. Бабія був засуджений всією
прогресивною громадськістю, політиками, пресою. Цей
злочин, який порушував заповідь «Не убий!» та християнські принципи суспільного буття отримав гнівний
осуд А. Шептицького: «…того страшного злочину проти
одного заслуженого патріота й через те проти народу
допустився українець» [1, с.479]. Націоналістичні ідеї
здебільшого охоплювали молодіжне середовище, адже
саме молоді притаманні імпульсивність, завзятість, неусвідомленість дій, заперечення, сформованих поколіннями
цінностей і моральних норм – одвічне питання протистояння поколінь. На думку А. Шептицького, конфлікт
між поколіннями щодо методів досягнення мети випливає з невірного розуміння покори як християнської чесноти. Відтак, Митрополит неодноразово нагадує націоналістам про необхідність осмислення перспективи своєї
боротьби та узгодження її з ретроспективою [2, с.160].
Вбивство Митрополит розглядає антиномію моральних
категорій «добро» – «зло». «Церква пригадує їм, – пише
А. Шептицький, – як страшним, найбільшим злом для
людської душі є смертний гріх. Він є смертю душі. Він
відбирає їй Божу благодать, що є вічним спасенням для
душі. Смертний гріх відбирає усі заслуги добрих діл і
можливість заслуговувати добрими ділами на вічну
нагороду» [1, с.216]. Насильницькі дії не мають нічого
спільного з героїзмом, а завжди є злочином, який суперечить принципам християнства і порушує християнські норми моралі. Сподівання членів ОУН на підтримку
своєї діяльності не лише не справдилось, а й зазнало
нищівної критики та несприйняття з боку УГКЦ та її
Глави – Митрополита А. Шептицького.
Жахливим злочином проти людства став штучно організований радянською владою на теренах Східної
України голодомор. «На вид таких злочинів німіє людська природа, кров стинається в жилах», – з болем зазначає Митрополит у відозві «Україна у передсмертних
судорогах» [1, с.477]. Не маючи змоги надати посильну
матеріальну допомогу (як відомо, СРСР заперечував
голодомор, а відтак, не лише не приймав будь-якої допомоги, а й експортував зібране в Україні зерно за кордон, таким чином демонструючи своє «благополуччя»)
Митрополит закликає всіх християн молитвами, постом,
жертовністю та добрими справами випрошувати милості
Бога, щоб: «голос голодних женців дійшов до ушей Господа Саваота» [1, с.477]. Водночас, А. Шептицький покладає великі сподівання на те, що інформацію про ситуацію на Сході України буде донесено прогресивними
радіостанціями до всього цивілізованого світу. Митро-
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политу було притаманне державницьке мислення. Він
прагнув єдності України і страждання східних українців
розцінював як страждання свого народу єдиного в Христі. Свідченням цього є звернення Митрополита до братів – українців на Сході: «Нехай перед страшною смертю серед лютих страждань голоду буде для них хоч
малою потіхою гадка, що їх брати знали про їх страшну
долю, над ними боліли і терпіли, за них молилися» [1,
с.477]. Таким чином А. Шептицький прагнув надати
хоча б моральну підтримку і скріпити дух страждаючих.
У 30-х роках в Радянському Союзі остаточно сформувалася тоталітарна система, базована на насильстві.
Незважаючи на це, на західноукраїнські землі починають проникати комуністичні ідеї, які на перший погляд
виглядають досить привабливими – світле майбутнє,
рівність, братерство, миролюбність. Однак, глибший
аналіз демонструє, що побудова такого «ідеального»
суспільства базується на тотальному насильстві, макіавеллівське «мета виправдовує засоби», а засоби – це репресії, терор та войовничий атеїзм. Розуміючи, що більшовицька атеїстична пропаганда спрямована на знищення Церкви як духовної та суспільної інституції, Митрополит звертається до вірних із застереженням: «Від
початку християнства не було на світі ніякої секти ані
релігії, ані політичної партії, яка б у такій мірі була ворожою для Божого Об’явлення і для всякої релігії, та
особливо для релігії Ісуса Христа і Його св.. Церкви» [1,
с.487]. Розвінчуючи положення більшовицької конституції про свободу совісті та толерантність до релігійних
переконань як брехливі, А. Шептицький звертає увагу на
тисячі жертв переслідувань через релігійні переконання,
нищення церков, перетворення їх на клуби, кінотеатри,
склади, що відбуваються згідно «бажання народу».
Співпраця з комуністами є не лише гріховною, неморальною, а й антинародною: «Комуніст, а християнин – то
як огонь і вода, що разом на одному місці не можуть
бути. Хто помагає комуністам у якій-небудь їх роботі,
зраджує тим самим свій народ» [1, с.489]. Незважаючи
на гнівний осуд комунізму А. Шептицьким, більшовики
змушені були визнавати незаперечний авторитет Митрополита та УГКЦ серед населення Західної України,
якому була притаманна релігійність як домінантна риса
світогляду. Відтак, більшовики прагнули використати
авторитет А. Шептицького та схилити його до співпраці
з метою встановити і поширити свій вплив у Західній
Україні та у боротьбі з бандерівським рухом [5, с.29].
Запропонована органами держбезпеки тактика полягала
у свого роду ігноруванні особи Митрополита через максимальне обмеження візитів до нього представників
влади, і водночас, максимальну «обробку» наближених
до нього осіб, щоб через них встановити контроль над
УГКЦ і зрештою, повністю її підкорити. Лише після
смерті А. Шептицького владі вдалось, в результаті проведеного псевдособору 1946 р., знищити УГКЦ як офіційну інституцію. Однак, викорінити її з суспільного
буття владі не вдалось. Навіть після репресій щодо духовенства і вірних, УГКЦ продовжувала функціонувати
в умовах підпілля.
В зарубіжній та вітчизняній історіографії неоднозначну оцінку отримало питання ставлення Митрополита до
фашизму і нацизму. Як патріот, А. Шептицький вітав

проголошення Української Держави у 1941 р. що стало
можливим з приходом німецької армії [1, с.516-517].
Однак, суспільно-політичні реалії в яких опинилось населення, методи гітлерівської Німеччини, примусове
вивезення українців на роботи і недолуга національна
політика радикально змінила ставлення Митрополита до
нацизму. Вірним які вивозилися до Німеччини на роботу
Митрополит надавав моральну і духовну підтримку та
перестерігав їх «перед труднощами і небезпеками
життя», які на них чекають та закликав: «…тримайтеся
св.. католицької віри і стережіться, як вогню, всякої спокуси відступити від тої віри» [1, с.384], яка підтримувала
дух українців у чужій державі. Сумнівним є твердження
радянських дослідників про свідоме схвалення Митрополитом утворення дивізії «СС Галичина». З цього приводу відсутня документальна аргументація. Швидше
йдеться про призначення, поставленим перед фактом
А. Шептицьким, військових капеланів. Позиція Митрополита у ситуації «між двох вогнів» характеризувалася
демократизмом і гуманізмом. Останній проявлявся у
його ставленні до євреїв, захист життя і гідності яких
стали предметним полем більшості виступів А. Шептицького у 1942 р. Критика та засудження антисемітизму
звучали як на адресу нацистів, так і українських антисемітів [4, с.194]. Еволюція поглядів Митрополита від
покладання надії на Німеччину як потенційного союзника у боротьбі проти комунізму, вже протягом року
змінюється на радикальне несприйняття ідеології нацизму і пророкування швидкої поразки гітлерівської Німеччини в наслідок її національної політики [4, с.194]. Ідеологічна система фашизму отримала оцінку Митрополита у його листі до папи Пія ХІІ: «…Сьогодні вся
країна погоджується, що німецький режим є можливо до
більшої міри, ніж більшовицький режим, злим, майже
диявольським» [3, 982].
Насильство, незважаючи на те у який спосіб воно
здійснюється, оцінюється Митрополитом з точки зору
християнського віровчення, фундаментальним принципом якого є любов Бога і любов ближнього. Гуманізм
християнського вчення базується на баченні людини як
Образу і Подоби Бога. Будь-який злочин проти людини є
злочином проти Бога, порушенням Його Заповідей.
Насильство проти людини А. Шептицький виводить з
категорій «совість» та «моральний порядок». Діяння
людини відповідно до своїх бажань, без співставлення їх
з християнським та природним моральним порядком і
сумлінням «…без глибшого розумування, можуть бути
для тупіших і грубших умів…Такий чоловік перевертає
моральний порядок: замість судити про свої бажання по
приписам совісті, судить про обов’язки совісті по приписам своїх бажань» [1, с.229-231]. Найстрашнішим
злочином є посягання на дароване людині Богом життя.
ІІ Світова війна, німецькі та радянські концтабори забрали мільйонні людські життя та стали порушенням
Заповіді «Не убий!» у глобальному масштабі. Реакція
Митрополита на антилюдську політику була однозначною: «Вид проклятої крови викликує в людській душі
смислову пожадливість, злучену з жорстокістю, що шукає заспокоєння в завдаванні своїм жертвам терпіння і
смерти. Кровожадність може стати такою пристрастю…що для неї найбільшою розкішшю буде мучити і
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вбивати людей!» [1, с.263]. Злочини воєнних часів, на
думку Митрополита, вимагають від християн посилених
молитов, віри і надії на Боже милосердя. «Стійте сильно
у вірі, держіться надії…любіть ближніх як Божих дітей,
для Бога, християнською любов’ю ближніх, а Всевишній
нехай хоронить вас від усякого зла», – зазначає
А. Шептицький.
Висновки. Проведений аналіз творів Митрополита
Андрея Шептицького засвідчує, що його оцінка соціально-політичної дійсності ґрунтувалась виключно на
морально-етичних засадах християнського віровчення,
яке виключає будь-яку форму насильства. Аналізуючи
причини морального, психологічного, фізичного насильства, А. Шептицький зазначає що його джерелом є
порушення Божих Заповідей, атеїстичний світогляд,
бездуховність, аморальність та, навіть психічні розлади
агресора. Окрему увагу А. Шептицький приділяє розгляду тоталітарних режимів, які використовуючи антигуманні методи політичного насильства, спричинили мільйонні жертви. Водночас, будучи патріотом України,
Митрополит піддає нищівній критиці методи боротьби
українських націоналістів, які зводились до терору та
інколи застосовувались проти українців. Митрополит
стверджує, що єдиним способом викорінення насильства
з суспільно-політичного буття може бути справжній
гуманізм, який є основою християнського віровчення і
який трактує Людину як Образ і Подобу Бога.
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METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKYY ON VIOLENCE
AS A VIOLATION OF THE “DO NOT KILL” COMMANDMENT
The position of Metropolitan Andrey Sheptytskyy on all forms of violence – moral, psychological, physical – is analyzed.
The Metropolitan’s works devoted to the analysis of the ideologies of Fascism, Nazism and integral nationalism and the
critique of their application of inhumane methods of political struggle are studied. It has been found that the emergence of
violence is a consequence of an atheistic worldview, a violation of moral and ethnic norms of Christian doctrine.
Key words: violence, method of political action, terror, murder, morality, Christian doctrine.
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ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА:
АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
В статті розглядаються різні аспекти взаємодії держави і Церкви: перший це християнський,
пропонує побачити в Церкві практичне втілення симбіозу владного і релігійного: Церква здатна
виступити в ролі того сакрального інституту, який покликаний забезпечити практичний прояв
релігійного аспекту у владі, а другий метафізичний, аспект метафізики влади – її співвіднесеність з
проблемою метофізичності добра і зла. Особистісний аспект перетворення світу, через конкретну
особистість як провідна домінанта християнства і є тим практичним втіленням принципів
християнської політології, завдяки якому стає можливим християнізація влади. Виведення проблеми
перетворення безликої і безособової влади у владу особистої справедливості і відповідальності на
практичний рівень зводиться до особливого розуміння в християнській політології ролі володаря,
конкретної особистості, наділеною сакрально-владними повноваженнями.
Ключові слова: держава і церква, влада і віра, церковно-державні відносини, теологічна політологія,
метафізика влади.
Постановка проблеми. На всіх етапах історичного розвитку, взаємини держави і Церкви проектувалися в сферу релігійно-етичного, морального і владнометафізичного. Один з найважливіших аспектів метафізики влади – це її проблемність співвідношення добра і
зла. «Безперечно, початок влади, – писав М. Бердяєв, –
пов’язане з існуванням зла. І це в подвійному сенсі.
Влада змушена боротися з проявами зла; в цьому її функція. Але вона і сама сіє зло і буває новим джерелом
зла» [1, с.315]. Глобальна влада має можливість боротися з метафізичним злом, звідси з’являється концепція
політичної теології «Візантії як християнської імперії»,
«Священного Риму», «Москви – третього Риму» і т. п.
Однак глобалізація влади неминуче наштовхується на
проблему можливості свободи, волевиявлення і в цьому
проявляється її негативна в метафізичному аспекті характеристика. Влада, що переростає будь-які кордони, яка
прагне стати метафізично владою, – по суті, владою над
метафізикою, – неминуче веде до урізання свободи як
явища не менш метафізичного масштабу. І тут політична
теологія наполягає на тому, що «від Бога походить лише
свобода, а не влада» [1, с.314]. Для політики в руслі теології пріоритетним вибором в опозиції «влада – свобода»
стає саме свобода, оскільки саме свобода надає великі
можливості втіленню справедливості. З точки зору теополітики, логічний ланцюжок взаємин влади і релігії
замикається: вічність проявляє себе в метафізиці влади,
влада, реалізуючи свій метафізичний потенціал має вести до культивування свободи, а свобода продукувати
справедливість, яка і є головним завданням історичної
вічності. «В основі історії світу лежить зло, першорідний гріх, передчасно скоєний. Цим дано завдання історії.
… Завдання історії – не в перемозі над стражданням і
нещастям (результатом), а у творчій перемозі над злом і
гріхом (джерелом)» [2, с.114]. Цей вектор Олександр
Кожев позначає наступним чином: «Вічність «проявляється» у формі Влади лише настільки, наскільки вона
здійснюється в світі як Справедливість, а Влада Судді, в
свою чергу, знаходить свої метафізичні підстави тільки в

«проникненні» Вічності в Час, «наслідком» якого буде
як «тривалість», так і «єдність» останнього. Метафізичним фундаментом Влади Судді виявляється тоді Вічність в її ставленні до Часу» [3, с.83]. І цими теоретичними установками і можна визначити специфіку співвідношення влади і релігії.
Мета статті полягає в необхідності встановити теоретичні «ланки», які сполучають культурні феномени
співвідношення влади і релігії. Необхідно встановити і
реально-практичні наслідки, що випливають з подібних
відповідностей. І тут теологічна політологія християнства пропонує побачити в Церкві практичне втілення
симбіозу владного і релігійного Церква здатна виступити в
ролі того сакрального інституту, який покликаний забезпечити практичний прояв релігійного аспекту у владі.
Виклад основного матеріалу. Звичайно залученість
і ступінь взаємин з владою у кожної світової релігії та у
кожній християнській церкві різна, досить зіставити політичну історію католицької і православної церков. З
цього приводу, можна привести слова протоієрея Василя
Зеньківського, церковного і державного діяча, який гранично чітко позначив характер взаємин православної
Церкви і політичної влади: «Основна ідея полягає в
тому, щоб зв’язати всі форми з Церквою, зв’язати не
зовні, а в самій суті. Оскільки це поширюється на проблеми політичного порядку, це призводить до ідеї про
святість влади. Вчення про «нейтральність» влади, про її
історичну даність і незалежність від релігії, не може
бути утриманим, – і це випливає з неперевершеної
логіки з самої ідеї освячення і перетворення життя.
Влада існує, звичайно, як якийсь позитивний історичний
факт, – але вона не може і не повинна бути ізольована
від благодатного впливу на неї Церкви... Однак в дусі
Православ’я це освячення влади ніколи не приводило до
ідеї панування Церкви над владою; Православ’я завжди
шукало інших шляхів впливу на владу через особистість,
через її внутрішній світ» [4, с.126].
Саме особистісний аспект перетворення світу, перетворення світу через конкретну особистість як провідна
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домінанта християнства і є тим практичним втіленням
принципів «тео-політології», завдяки якому стає можливим християнізація влади. Виведення проблеми перетворення безликої і безособової влади у владу особистої
справедливості і відповідальності на практичний рівень
зводиться до особливого розуміння в християнській
політології ролі володаря, конкретної особистості, наділеної сакральновластнимі повноваженнями. Влада,
позбавлена духовної самосвідомості, веде до зниження
персональної відповідальності, деперсоналізації відповідальності володаря перед вимогами справедливості, і це
і є одна з найголовніших політичних небезпек, проти
яких бореться теологічна політологія. Церква, яка діє в
«тео-політичному» форматі, йде в іншому напрямку
персоналізує конкретну владу, підвищує значення особистої відповідальності влади відповідно до тих релігійних ідеалів, які Церква проповідує.
Звідси і виростає один з центральних «тео-політичних» конфліктів: «вічний конфлікт Христа-Боголюдини і
Кесаря-людини бога» [1, с.312]. Зміст цього конфлікту
якраз і розкривається в ступені прояву особистої – безособової відповідальності. Створення політичного кліше
«кесаря», за яким втрачається особистісна індивідуальність володаря, є одна з неприйнятних для «тео-політології» тенденцій. З цієї негативної тенденції народжується тенденція до «обожнюванню» кесаря, «вічна
тенденція, яка виявляється в монархії і може виявлятися
в демократії і комунізмі. Ніякий суверенітет земної
влади не може примиритися з християнством: ні суверенітет монарха, ні суверенітет народу, ні суверенітет
класу» [1, с.312]. Зубожіння і зникнення персональної
відповідаль-ності влади, суверенітет влади по відношенню до християнських ідеалів вів до деградації в релігійному аспекті влади, а в історичному аспекті – до зазіхань
простору влади на простір Церкви (секуляризація). Відмова від цінностей християнства приводив до прагнення
затвердити деперсоналізувати владою свою власну систему цінностей.
Про цю політичну ситуацію експансії владного в
області релігійного, відмови влади від нейтралітету в
області релігійного, глибоко роздумував Микола Бердяєв: «Зникнення нейтралітету царства Кесаря є важливий момент в історичній долі. Кесар все більше і більше
висловлюється з питань духу, хоча б у формі радикального заперечення духу... Дух нескінченний і спрямований до нескінченності. Кесар же кінцевий і хоче накласти на дух печатку своєї кінцівки. Є вимоги кесаря, які
виконують всі, хто живе на землі. Всі ми віддаємо кесареве кесарю, хоча б у формі революцій, в яких ми беремо участь» [1, с.314]. Провокація залученості людської
свідомості у особистісний простір на шкоду простору
релігійному якраз і є один із проявів конфлікту Боголюдини і «людино – бога». Однак складність цього конфлікту визначається і зворотним напрямком – проникнення
релігійного в простір влади. Не тільки влада прагне
видозмінити дух, але дух отримує права і можливості на
перетворення влади. Християнство, і православ’я, зокрема, є прикладом того, як стає можливим переформатування влади в духовному аспекті. «У християнстві, –
пишуть Зубов і Павлова, – «царство абсолютно змінило
свою природу, і, хоча пам’ять минулої величі царствен-
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ности постійно викликала конфлікти з священоначалієм,
в кращі моменти історії paxchristiana вони вирішувалися
в «симфонію» боголюдського тіла Христового» [5, с.12].
Якраз вивчення процесів перетво-рення політичної
сфери і є однією з продуктивних в науковому плані напрямків тео-політології.
Показово, що в процесі впливу Церкви на державу
виникає новий феномен персональної влади – християнський імператор або християнський цар. Образ імператора, перш за все, імператора Візантії, мав максимально
сакральне значення. «Імператор, – пише Андрій Десницький, – так само як і патріарх, поставав перед візантійцями одухотвореними іконою Христа» [5, с.17]. Іконічність імператорського звання, точніше способу,
звичайно, не могла охоронити володаря від втрати
почуття особистої відповідальності, а тому конкретні
імператори були часом далекі в своїй поведінці і політиці від християнських ідеалів. Однак теологічні підстави, які стали визначальними факторами становлення
образу християнського верховного правителя, дозволили
почати рух до створення якісно нового формату особистої влади, де центральною ставала саме особиста відповідальність влади.
Перші етапи становлення відносин церкви і влади,
князівської доби, на території України і стародавньої
Русі відносяться до домонгольського періоду. Однак
імперський формат відносин Церкви і тотальної влади
починається фактично після встановлення ярма, точніше, встановлення цілісної системи імперського управління на території Русі. Церква, природно, була залучена
в ці адміністративно політичні відносини, нехай навіть з
почуття самозбереження: привілеї, які були даровані
Ордою Церкві, були засновані на виконанні Церквою,
зокрема, монастирями певних державно-релігійних функцій. Церква повинна була молитися за ординських
ханів, і в цьому полягала її політична залученість в
імперський формат татаро-монгольської держави.
Можна стверджувати, що саме в цей період православна церква отримує досвід спілкування з імперською
культурою, закладає ті сакральні підстави монархізму,
які згодом призведуть до виникнення феномена православного царювання. Звичайно, на цьому непростому
шляху були найрізноманітніші історико-політичні розвилки, як, наприклад, історичний казус, що відзначається отцем О. Шмеманом: «Візантійським помазанням
на царство (а з цієї точки зору візантійське помазання
теоретично є обмеження, а не абсолютизація царської
влади), російська церква помазує тепер західний абсолютизм» [6, с.283]. Синкретизм становлення сакрального, ставлення православ’я до одно-осібної влади
багато в чому визначив «тео-політичну» позицію
Церкви, яка по суті виявилася в ситуації, коли було
необхідно інтегрувати дві несхожі тенденції сакралізації
влади – західну і східну. Завуальована відмова від візантійського досвіду імперсько-церковних відносин, заснована на небажанні великих князів встановлювати межі
свого владарювання, і неприйняття в повній мірі західних схем цих відносин, а також цілий ряд зовнішньоісторичних подій, в першу чергу набуття автокефалії
Російською Церквою «проявилися особливо зримо: церква все більше починає залежати від політики великого
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князя, який розглядав себе як спадкоємця світської і
релігійної влади візантійських правителів» [7, с.257].
Однак цей спадок сприймався московською владою
своєрідно: акцент встановлювався насамперед на безмежній владі правителя, а не на його сакральній відповідальності.
Саме в цьому ключі і розвивався процес становлення
теополітичного поняття «православний цар», який до
кінця XV століття набуває чітких обрисів. Православний
цар, з одного боку, ревнитель християнської віри і моральності, який прагнув залучити Церкву до рішення політичних задач. Але в той же час, в ході історико-політичної динаміки Церква все більше відходить від прагнення
займати домінуюче становище над владою. Найбільш
яскравим в цьому відношенні стала все та ж суперечка
між «користолюбцями» і «нестяжателями». Саме Йосип
Волоцький аргументував «свою позицію пріоритетом
світської влади над духовною, заявляючи: «божественні
правила наказують з царем не сперечатися». Так намічається відхід теоретика войовничої церкви від концепції
верховенства церкви над світською» [7, с.289]. У політичному рішенні Церкви піти від домінування над царською владою проявляється якраз та специфіка «теополітичного» підходу, який характеризує в основному
всю політику Церкви. Російська Церква приймає рішення винести свої інтереси за межі чистої політики і делегувати їх царю, тому що історико-політичний процес вів
і веде встановлення чітких меж між політичним і
церковним.
Вислів відомого історика Г.П. Федотова, який писав:
«1547 рік – рік вінчання на царство Грозного – в духовному житті Росії розділяє дві епохи: Святу Русь від православного царства» необхідно розглядати в історикополітичному аспекті [8, с.87]. Політичний статус «святої
Русі» якісно відрізнявся від політичної системи князівства православної «київської Русі». Церква княжої доби
намагалася знайти домінуюче положенні над владою в
новому статусі, вочевидь, але не могла, і не повинна
була знайти. Політизований світ, який все далі ухилявся
від християнських ідеалів, не міг залишатися світом, в
якому церковна свідомість могла б себе реалізовувати.
Церква, як показує історичний досвід, ніколи не відмовлялася від політичної відповідальності, але саме розуміння церковної відповідальності в історико-політичній
сфері докорінно відрізняється від відповідальності государя: Церква відповідає за метафізичну лінію історії,
прагне зробити цю нитку більш явною і міцною, тоді як
православний государ князь, «цар – батюшка» веде лінію емпіричної історії, не завжди – або завжди, яка не
відповідає християнським ідеалам. Реальність в історично-політичному концепті складалася так, що між Церквою і царем, а особливо імператором, вибудовувалася
дистанція яка збільшувалась, що особливо яскраво проявилося в синодальний період. Кульмінація цього розриву назріла на рубежі XIX–XX століть, коли склалася
непроста ситуація, що характеризує відносини царя Миколи II і Церкви. І знову ми виявляємо протиріччя, яке
не можна не враховувати. З одного боку, цар прагнув, по
принаймні, номінально, виконувати свою головну політико-теологічну функцію – захищати православний народ в ході розкриття емпіричної історії саме як володар,

що носить священний статус. І цей обов’язок цар чітко
розумів, що підкреслювалося обрядовою символікою:
«В імператорській Росії «царське священство було для
всіх очевидно: цар брав участь в літургії всередині вівтаря, причащався безпосередньо з чаші і в день свого
вінчання на царство проходив через «царські врата»,
призначені тільки для посвячених у священний сан» [9,
с.2]. Відомий епізод, з пропозицією Миколи II ієрархам
церкви в 1905 році обрати його патріархом, також може
розглядатися як аргумент до усвідомлення царської
влади своєї сакральної відповідальності. В своїй роботі
«Людина і держава» Жак Марітен запропонував кілька
принципів, на яких може ґрунтуватися християнська
«тео-політологія». Безсумнівно, «християнин знає, що
існує надприродний порядок і що вища мета – абсолютна вища мета – людини є Бог, який надає вічне блаженство, до якого людина повинна бути причетна. Безпосереднє підпорядкування людини Богу перевершує всяке
загальне благо – як загальне благо політичного суспільства, так і внутрішнього загального блага Космосу». Однак «непряме підпорядкування політичного суспільства
(не просто як засобу, але як цілі, самої по собі гідної, але
все ж менш вартісної) позачасовим цінностям, до яких
причетне людське життя, – таке підпорядкування стосується, зрозуміло, по-перше і головним чином, до надприродної мети, до якої безпосередньо підпорядкована
людина» [10, с.132]. Це – основний принцип, на якому
базується християнська теологічна політологія та, виходячи з якого, вона пропонує вибудовувати відносини
держави з християнством. При цьому жодним чином не
акцентується протиставлення держави і Церкви, тому що
сфери державного і церковного різні: «Царство Боже є за
своєю суттю духовним; і в силу самого факту, що його
власний порядок не є порядок цього світу, воно жодним
чином не загрожує земним царствам і республікам» [10,
с.133]. Виходячи з цього, Жак Марітен формулює другий принцип: «Другий загальний принцип, який слід
встановити щодо досліджуваних нами проблем, – це
перевага церкви (тобто духовного) над політичним суспільством або державою». Духовна значимість Церкви
для християнина пріоритетна в порівнянні з державою.
У християнській системі цінностей саме Церква займає
домінуюче становище в рішенні духовних питань, саме з
Церкви виходять ті орієнтири, якими керується християнин у своєму духовному розвитку.
Третій принцип, що виводить на практичну реалізацію взаємодії держави і Церкви, виглядає наступним
чином: «Третій загальний принцип, який необхідно
встановити щодо досліджуваних нами проблем, – це
необхідна співпраця між церквою і політичним суспільством або державою» [10, с.142]. В яких формах здійснюватиметься ця співпраця – залежить від конкретної
історико-політичної ситуації, але сама принципова можливість і необхідність цієї співпраці очевидна для теологічної політології.
Специфіка сучасної секуляризованої культури звичайно, призводить до того, що «сучасна людина є громадянином з повними цивільними правами незалежно
від того, чи причетний він до церкви чи ні» (К. Мюррей), але сферою діяльності саме «тео-політології» є
позиція віруючого по відношенню до державі, і розробка
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аспектів цієї позиції також є нагальним завданням
даного напрямку.
У сфері осмислення теологічної політології знаходиться і феномен безбожної держави або анти-церковної
держави, згадаємо більшовицький режим «червоного
терору» Згідно з декретом «Про червоний терор» від
5 вересня 1918 р. усіх ворогів радянської влади мали
фізично знищити або ізолювати у концентраційних таборах, а до них приписували усіх священиків. Церковне
майно підпадало під конфіскацію, а самі Храми руйнувалися чи ставали хлібосховищами або конюшнями. Не
забарився і Микита Хрущов, який обіцяв «показати
останнього попа по телевізору» і його антирелігійна
кампанія, пік якої припав на 1958–1964 роки в період
загострення боротьби з релігією в СРСР. Безсумнівно, за
словами апостола Павла, немає влади, яка не від Бога,
але історія показує і приклади коли «державна влада
характеризувалася як звір, що виходить з безодні» [1,
с.312]. Держава, що орієнтується на анти християнські
цінності, завжди буде сприйматися Церквою як царство
антихриста і в сакральному, і в політичному аспектах.
Прагнення держави нівелювати церковними цінностями,
не менш небезпечні, коли їм надається якихось «загальнокультурних» формат, тим самим, позбавивши Церкву
свого місця в культурі, в тому числі і в політичній сфері.
Негативні наслідки даної стратегії відзначаються сучасними православними теологами: «Тенденції зведення
Богопочитання до – фольклору, храму – до музею спостерігаються повсюдно, і політичні режими, зацікавлені
в зникненні християнства, вони раді сприяти подальшому розвитку цієї ситуації» [11, с.13]. Протиставити
цим тенденціям Церква може чітке відстоювання свого
унікального місця в світовій культурі, і форми цієї позиції також можуть бути запропоновані в ході розвитку
«тео-політології».
Неприйнятним для Церкви звичайно, є «вписування»
її в державну структуру адмініструванні та управління.
Християнська Церква, впродовж всього свого розвитку
не виступала як державотворчий фактор, а тому зарахування Церкви до державних структур – неправомірно.
«Церква Христова, – писав о. С. Булгаков – не установа,
це нове життя у Христі» [11, с.342]. Будь-які аналогії
Церкви з державними підрозділами позбавлені історикополітичного обґрунтування. Швидше це виглядає як
гана на Церкву, адже не випадково Микита Струве говорив, що «порівняння Церкви з армією мені здається
блюзнірським» [12, с.581]. Церква містична, а не політична, тіло Христове не вписується в «прокрустове
ложе» тієї чи іншої політико-державної системи, а тому
Церква завжди буде квазі-державною. Жодна держава не
здатна подолати ентропійних процесів історії, жодна
держава не може існувати вічно, Церкву ж «не здолають
врата адові».
Необхідно відзначити, що завданням Церкви щодо
антихристиянської або безбожної держави, не є її руйнування. Зусилля Церкви спрямовані на іншу сферу, ніж
державна діяльність, Вона бере посильну участь в політиці в відсвіті есхатологізму і провіденціалізму, а не в
сфері «чистої» або «нечистої» політики. Микола Бердяєв
писав: «Можлива секуляризована есхатологія, яка обоготворяє не вічне життя, а життя майбутнього. Відно-
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сини держави і церкви є одна з форм відносин кесаря і
духу, але вже у формі історичної об’єктивації. В історії
Церква легко приймала царство Кесаря, тобто царство
об’єктивації, але в ній завжди залишався і інший елемент. Кесар належить до об’єктивованого світу, він підпорядкований необхідності. Дух же належить до царства
свободи. Відносини церкви і держави були і будуть
суперечливі і нерозв’язні» [1, с.313]. Цей потенційно
нездоланний конфлікт, природно, загострюється в умовах безбожної держави, ще раз підкреслює політичну
специфіку Церкви як есхатологічної реальності, що не
підкоряється державним парадигм адміністрування та
управління. «Основа історії – у гріху, сенс історії – у
спокуті гріха й поверненні творіння до Творця, вільному
возз’єднанні всіх і всього з Богом, обожненні всього, що
перебуває у сфері буття, і остаточному відтисканні зла у
сферу небуття» [2, с.108.] Без вирішення цього історичного завдання, проблеми гармонії світу ніколи не
зникнуть.
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STATE AND CHURCH ASPECTS OF THE RELATIONSHIP
The article considers various aspects of the interaction between the state and the Church: the first is Christian, offers to see
in the Church a practical embodiment of the symbiosis of power and religion: the Church aspect of the metaphysics of power –
its correlation with the problem of metaphysicality of good and evil. The personal aspect of the transformation of the world,
through a particular individual as the leading dominant of Christianity, is the practical embodiment of the principles of
Christian political science, which makes it possible to Christianize power. Bringing the problem of transformation of faceless
and impersonal power into the power of personal justice and responsibility on a practical level is reduced to a special
understanding in Christian political science of the role of the ruler, a specific individual endowed with sacred powers.
Key words: State and church, power and faith, church-state relations, theological political science, metaphysics of power.
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IDEOLOGICAL INVOLVEMENT OF THE INTELLECTUAL
IN THE PROCESS OF OBTAINING PUBLICITY
The purpose of the article is to analyze the selected political and public roles of the left-leaning philosophersintellectuals (gauchists) in the development of civil society, particularly in France. With the help of the general
scientific methods (analogy and system ones), as well as the dialectical approach, it is stated that during the second
half of the 20th century their popularity decreased significantly. It has been proven that one of the reasons for this
was the high level of ideological conformism, political loyalty and absence of criticism of the gauchists in assessing
the devastating consequences of communist ideas. At the same time, it is emphasized that theses as to the necessity
for the revolutionary change for the sake of individual and collective freedoms continue to find a public response in
modern France.
Key words: ideology, gauchisme, freedom, publicity, power, intellectual conscience.
Problem statement. Ideological factors have long
been affected, even significantly guide the search for
scholars in the study of metaphysical and social aspects of
freedom. We regard them as one of the strong levers of the
intellectual environment of the whole Europe and beyond.
«It is not true that intellectuals as such are hostile to all
societies», said Raymond Aron, one of leading modern intellectual [1, p.177]. The Ukrainian philosopher Serhij Proleiev
calls a stereotype that «takes intellectuals beyond the borders
of power, turns them into something external and optional in
relation to it» the harmful «semantic phantom» [2, p.22].
The question remains, however, whether the intellectual
should always maintain «a non-conformist model of dialogue
with the holders of political power» while being in opposition,
or rather try to be a key authority (represented by the people
and not a civil servant), empowering state decisions with
expertise and compliance with public life activity [2, p.23-24].
During the second half of the 20th century, the French
intellectual environment was in the state of constant renewal
and swirling of the most current issues. Its members include
a brilliant galaxy of thinkers and artists, cultural and public
figures, politicians and diplomats, for whom a dispute,
polemics, conversation have become an indispensable
attribute of the civic life, and freedom – an undeniable
«fetish». The unprecedented vigor of intellectual debates on
a national scale is emphasized by one of the dilemmas
critical not only for the French, but also for the whole
continental cohort of intellectuals: the ideological-political
affiliation and the degree of justification of the positions that
were proclaimed and defended by them as to the ways to
achieve freedoms and related to them values [3].
This issue is discussed in a number of monographs,
written mainly by the French intellectuals (R. Aron,
A. de Benoist, R. Debray, V. Descombes, F. Furet, O. Mongin,
J.-F. Revel, P. Ricoeur), some of which have been translated
into Ukrainian [1; 4-7].
The purpose of the paper is to analyze political and
public roles of left-leaning intellectuals (gauchists) in the
development of civil society, particularly in postwar France,
and to research the peculiarities of the relationship between
their ideological involvement, intellectual conscience, and
societal needs.

The statement of the main material. The intellectual
environment of France has been one of the leading centers
within and outside the country, initiating and accompanying
various processes of ideological modernization. Its core is
made up of French philosophers – typical intellectuals who
actively conceive and are trying to embody many
emancipatory concepts regarding the social, cultural, moral
and ethical, political existence of individuals, societies,
nations. A well-known media publicist and editor of several
magazines, scientist, writer and political adviser Régis
Debray compares the «intellectual body» of his Homeland
with the «soul of civilization» which «grows, gets older and
dies» together with other components of the common culturalideological space [5, p.57]. The very essence of intellectual
vocation contributes to the revolutionary inspiration to bring
about changes, and often through our own actions to attest to
the importance of the philosophical meanings of freedom,
choice, and responsibility for every citizen.
Let us take a closer look at the specifics of the
philosophical-intellectual life of post-war France on the
example of its «left» intellectual wing. Unlike in other
European countries, in France, the holders of «leftist» beliefs
(in French – gauchiste) remain steadily, more or less,
popular in academia and social circles. This bloc exists in
«opposition» continuously since 1789 and this has contributed
to the dissemination of views on the common solidarity of
all its members. Ever since the French Revolution, the «left»
sentiments have been identified with «progress» and
«freedoms» and have been portrayed as helpful practices in
the fight for social reforms and against the dominant
minority. At the same time, gauchisme was one of the
dimensions of the socio-political and ideological crisis of the
collective French worldview, which «hovered» between the
republican and monarchical order.
Aron relates the popularity of the «left» sentiment with
the tradition of cultural-public and political-civic thinking
that has historically developed in France: «(We) had too
many republics and too many (and perhaps not enough)
founding fathers. (We) had a lot of constitutions, and none of
them proved to be a long-lasting one. Democracy and
liberalism (in the European meaning of the word) were
repeatedly divided [...] Freedom defenders too often were
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not democrats in the sense that they were more concerned
with restricting the power of the people and preserving
certain remnants of the past order [...] Therefore, the
political philosophy was constantly concerned with the fate
of the system, whose basis is the sovereignty of the nation
and the purpose or at least one of the ultimate goals of which
is personal freedoms» [8, p.20-21].
In the second half of the 20th c. the worldview of the
«leftists» has undergone significant changes. Its basic
characteristics, especially in the early 1960s, were indeed
inspiring for the French intellectuals, politicos, philosophers,
and the society in general. A witness to that era wrote: «In
the early 1960s, there was an intellectual hegemony of
Marxism, somewhat softened by the Freudian sect. All
intellectuals were naturally «leftists». Higher educational
institutions were «progressive» [4, p.184].
Until the early 1970s, «red» newspapers, periodical
newsletters were issued daily, the agitation work was carried
out to «free» a person and prepare them for the overthrow of
both «effete» bourgeois society and «vestige» embodied in
customs, historical memory and national self-awareness. For
several decades of the second half of the 20th c. the workers’
parties of France used «vanity and anxiety inherent in
connoisseurs of spiritual values», and they, in turn, satisfied
their own aspirations of «involvement in the cause of the
people» and the recognition of the imaginary crowd [7, p.659].
May 1968 saw the fascination with Maoism and the
Chinese Cultural Revolution, as well as the growing number
of the supporters of not only socialist revolution and anarchic
Trotskyists, but also of famous movements, including existentiallism, post-structuralism, gender studies. At that time,
notes de Benoist, «intellectuals were actively getting to the
point»: university and public riots were taking place, inspired
by the fiery public speeches delivered by the philosophers
J.-P. Sartre, S. de Beauvoir, J.-L. Godard, Ph. Sollers and
others. They were trying to show in practice the benefits of
existential asocial values and «alienated» lifestyles. «Communism» became one of the key words in the discourse of
freedom for many French intellectuals of the 1960s–1970s.
Gauchisme supported the opposition to the «outdated»
social ideas and «respect for the known order», suspected
any hints of «institutionalization» and even the smallest
demonstration of «regimentation». The analysts of nonMarxist concepts Svetlana Aivazova and Samariy Velikovskyi
noted in their time: «For the French gauchists, the revolution
of our day is, first and foremost, a break [...] revision of the
very logic of social progress, which is ensured by material
and technical growth, moreover, it is the revision of all the
accumulated wealth of culture» [9, p.115-116]. However,
«retrograde-romantic fatigue» and «revolutionary phraseology»
completely deprived their authors of the opportunity to offer
a real, practical alternative to the current development of
knowledge and cultural skills of the European civilization.
At the same time, the cited researchers argued that: «[...]
gauchisme [...] proved to be completely helpless in trying to
bring the conceptual ground for its frivolous political and
ideological constructs [...] with the help from the outside,
from its guardians – leftist intellectuals, it nonetheless managed
to get certain speculative-worldview framing in the form of a
considerable number of works, written by thinkers and scholars
of both the older generation and the quite young, but quite

skilled in theory, and who already managed to make a name
for themselves both in France and outside it» [9, p.110].
Aron insisted that the «leftist myth» as a single
opposition force had no historical and methodological
grounds. The fundamental basis of its worldview – Marxism
itself «gave the formula that simultaneously provided
continuity and would mark the gap between yesterday’s and
today’s leftism» [10, p.23]. Therefore, the unity of the left in
France, he believed, overshadowed rather than reflected the
realities of ideological emancipation in this country.
Marxist thought, extremely popular in the first post-war
decades in France, experienced a major depreciation in the
1970s. The heated «leftist» rhetoric was gradually losing its
theoretical importance, and at the same time its social
relevance. The representatives of existentialism that was
popular in Western Europe, led by Camus, Sartre, de Beauvoir,
gradually diverged from the proclaimed thesis of alienation
of the individual in bourgeois-capitalist society.
The attractive slogans of unlimited freedom, which for
decades had its supporters even at the philosophical
departments of the «bourgeois» universities, could not sustain
the competition with the imaginary facts of the «real face» of
socialism, practically embodied Marxism and communist
terror. The information about the Soviet repressive purges
and other «evidences of hell» (by André Glucksmann) that
was unrevealed or neglected for a certain period of time was
not to the benefit of the political declarations of gauchists
and their public reputation. Nevertheless, even in such
circumstances, the leftist intellectual «bohemian», freely
criticizing the crimes of fascism, carefully avoided the
equivalent condemnation of the crimes of the Soviet
dictatorship. That is why, apparently, there is no reason to
refer the left discourse to anti-totalitarian ones [7, p.694].
At the same time, the debunking of the communist
system unexpectedly outlined the specific features of many
of the leading «left» intellectuals and philosophers, namely:
their conformism in responding to current worldview changes
and their assessment. It was about the adaptation of the
leftist radical appeals to the liberal doctrine, in particular
about the ideas of «individual sovereignty», «political
ecology» (A. Gorz), «minimal state» (B.-H. Lévy), alternative
subcultures. In particular, this is visible from the intellectual
biographies of many French thinkers, especially existentialists
and Marxists. What is remarkable is that not a single French
philosopher after the death of one of the defenders of the
«warlike freedom» Sartre – «the father of all the mistakes
and all the denials of one’s own views» (Revel) – did not
call himself either his follower or his direct student.
It was Sartre to whom Aron tacitly dedicated his study
«The Opium of the Intellectuals» (1954). Herein many
«leftist» myths concerning the philosophical and life
principles of the «Parisian intelligentsia» are scathingly and
brilliantly debunked. Both renowned authors simultaneously
earned a PhD (agrégation) in philosophy from the glorious
École Normale Supérieure, located in the equally famous
historic (in the context of 1968 events) Ulm Street. In their
student days, they were even close friends, nevertheless,
ideological divisions forced both of them, especially Aron,
to voluntarily renounce friendship. At the same time Aron
recognized Sartre’s outstanding creative talents, considering
himself a critic rather than a true philosopher.
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The ideological «retraining» of the proponents of
capitalist «violence» who began to cooperate with a
previously unacceptable regime, was eventually confirmed
by the former «left» figure and member of the Communist
Party of France (until 1956), the philosopher François Furet.
In his view, such behavior of the most widely read authors of
the time (H. Marcuse, M. Foucault, L. Althusser) was
motivated by the desire to «preserve the intellectual benefits
of the revolutionary idea in social comfort» [7, p.779]. The
very Marxist doctrine was viewed quite eclectically and
selectively. At least that was how it was perceived by the
European, including French, student youth: «every time they
sought a new outfit for it, different from what the Moscow
wardrobe could offer» and during loud demonstrations for
class equality and formation of the new society, they
absolutely were not willing to unite and co-operate with the
labor movements [7, p.773].
Furet himself, evaluating forty years later the «leftist»
pages of his biography, believed that he made the «bad
choice», but did not regret it. He looked back at his «former
blinding without condescension but calmly», believing that
he was duly «healed of pseudoreligious self-sacrifice in
political struggle» [7, p.13]. For such a summation he is
widely criticized, as well as all the leftists in general, by
another well-known French intellectual Jean-François Revel.
He does not believe in their final break with the MarxistLeninist ideology and considers it a «superficial», egregious
one, evidencing a misunderstanding or concealment of its
true principles. Gauchists, in a timely manner opposed to
what they once revered, only «were given the opportunity to
join history twice without leaving the flow of everyday life»
[6, p.35]. Publicly self-purifying for the sake of maintaining
their reputation and status, they «by no means»
acknowledged their own mistakes, managed to ritually
«smooth the mistakes of the past rather than pull out their
root» and, most importantly, avoided the criticism of «new
manifestations of communist totalitarianism, which it thus
acquired» [6, p.36-37].
Finally, it should be noted that the irreconcilable
opponents cited above (and a number of other French
philosophers) agreed at least in one: the timely inclination of
the native intellectual environment and the whole
community to illusory perceptions. The superiority of the
imagination over reality, which testifies to the «gap between
the experienced and the intellectual interpretation of this
experience» [6, p.160], can again be illustrated by the
popularity of «left» ideas. Ironically, many people with
higher education, capable of analytical reflection, became
the defenders of the utopian Soviet system, but even after the
debunking of its «charm» they continued to justify the
existence and overthrow of a totalitarian communist regime
bordering on cultural degeneration [7, p.12]. At the same
time, uncritical admiration for the USSR has prompted many
intellectuals not simply to imagine the many shortcomings of
the liberal system and the defects of capitalism, but to
absurdly seek to destroy their positive achievements, that is,
in other words, to destroy «democratic civilization as
such» [6, p.162].
Conclusions. During the post-war decades in France, in
comparison with other European countries, in the first place
Germany and Great Britain, the basis for the «people of idea
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or science» in France became the most controversial form of
criticism – ideological, with distinct «leftist» sympathies.
This, of course, influenced the state of ideas of freedom both
in the French media-civic space, and in the continental social
and political philosophies.
Post-war modernity «emancipated» toward ideological
neutrality: if earlier the answer to the question about the
interpretation of communism and the Soviet system could
have caused «brothers, comrades, friends to be separated
forever» [10, p.56], then by the end of the century, «the
words «right» and «left» had lost their meaning: it was more
economical to change one’s mindset than one’s lifestyle» [5,
p.266]. While participating in the management of the
government, some intellectuals, consciously or not, fall into
the traps of ideological manipulation that delegitimizes both
the government and themselves. The power of illusions,
appropriately projected on a democratic public space, is
capable of regaining its former fascination with the
Communist idea» in new forms. These opportunities depend
heavily on new generations of French philosophers and
intellectuals.
This demonstrates that so as to fulfill their social
mission, it is not enough for intellectuals to be intelligent,
but they also need to be guided by intellectual conscience.
Further familiarization with the French philosophical culture
with such experiences will, in our opinion, allow us to study
more deeply the ideological-worldview motivations and
national specificities of the contemporary Ukrainian
intellectual environment as well, which, along with
politicians, is involved in the creation of new concepts of
social-cultural life activity and aims to find feedback in
social expectations.
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ІДЕОЛОГІЧНА ЗААНГАЖОВАНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛА В ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ПУБЛІЧНОСТІ
Мета статті спрямована на аналіз вибраних політичних й публічних ролей інтелектуалів-філософів лівого
спрямування (гошистів) в побудові громадянського суспільства. За допомогою загальнонаукових (аналогії та
системного) методів та діалектичного підходу стверджено, що впродовж другої половини ХХ століття їх
популярність значно зменшилася. Доведено, що однією з причин цього став високий рівень ідеологічного конформізму,
політична лояльність та безкритичність гошистів в оцінюванні руйнівних наслідків комуністичних ідей. Водночас
наголошено, що тези про необхідність революційних змін задля індивідуальних та колективних свобод й надалі
знаходять суспільний відгук у сучасній Франції.
Key words: ідеологія, гошизм, свобода, публічність, влада, інтелектуальне сумління.
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КОСМОПОЛИТИЗМ, МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ,
ИНКУЛЬТУРАЦИЯ: ВЕКТОРЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
В работе осуществляется философский анализ феноменов космополитизма (как особого типа
мировосприятия и наиболее адекватного выражения состояния транснационального пространства),
мультикультурализма (политики идентичности, различия и признания), инкультурации (обучения традициям
и нормам поведения в культуре). Рассматриваются принципы взаимовлияния этих процессов их значение и
роль в становлении новой парадигмы мироустройства.
Ключевые слова: космополитизм, мультикультурализм, транскультурация, инкультурация.
Постановка проблемы. Отличительная черта современной социокультурной ситуации – это стремление к
глобализации во всех сферах жизнедеятельности человека: от возникновения транснациональных корпораций
и навязывания единых стандартов до внедрения единых
норм и ценностей морали и единой модели государственного устройства. В этом отношении мировое пространство становится единообразным и унифицированным. Тенденция становления организационного единства
планетарного сообщества заключается в переходе от
действующих национальных систем государственного
управления к становлению органической системы Мировой власти (негосударственной, законодательной,
исполнительной, судебной). Главным исполнительным
органом Всемирного государства на демократических
началах встанет Мировое правительство – единая нормативно-правовая система в форме общецивилизационных ценностей, морали и Всемирного права. Иными
словами, в будущем планетарном сообществе утвердится космополитизм, как один из ведущих принципов в
мировоззренческой матрице мироустройства ХХІ столетия, учитывающий как мировые интеграционные процессы, так и ценности национальных культур, а также
космополитическая демократия, которая учтет культурные, этнические и религиозные особенности народов
мира и не только сохранит, человеческие ценности, но и
поднимет их на более высокий уровень.
Анализ последних исследований и публикаций по
избранной проблематике указывает на то, что различные
аспекты феномена космополитизма отражены в работах
К. Аппиа, 3. Баумана, У. Бека, І. Валлерстайна, М. Гибернау, Ж. Деррида, В. Диановой, Э. Гидденса, Ю. Киршина, М. Нуссбаум, Ч. Тейлора, Д. Хелда, А. Чумакова и
др. Они феномен космополитизма рассматривают в контексте построения новой парадигмы осознания мироустройства и необходимого шага человечества к дальнейшему существованию. Однако философское осмысление данного феномена в контексте его взаимосвязи с
мультикультурализмом и инкультурацией недостаточно
разработано в научной литературе. Поэтому цель данной работы проанализировать взаимовлияние космополитизма, мультикультурализма и инкультурации.
Изложение основного материала. В историческом
генезисе мировоззренческих ориентаций существует
тенденция освобождения человека от жесткой регламен-

тации его жизнедеятельности сообществом, которое
поглощает индивидуальность и предопределяет стереотипность его жизненного пути. Исследователь А. Кузнецов констатирует, что индивидуальное существование
человека «становится частью другого мира, других культур,
религий, историй и глобальных взаимных зависимостей,
хотя он не понимает или открыто не желает этого» [1].
Решение вступить в политическую сферу чаще обусловлено
объективными обстоятельствами. Под влиянием существующих глобализационных тенденций национальное
теряет свои первоначальные черты и значение, и требует
своего нового осознания. Глобализация чрезвычайно
проблематизирует бытие национальных культур, производя
противоречивые процессы их развития и сохранения. На
идеологическом уровне это проявляется в альтернативных
стратегиях космополитизма, который придерживается
принципа культурной унификации и нивелирования культурных различий, и мульти-культурализма, в котором
найдут свое место различные культуры.
Глобализация искусственно гомогенизирует общество, нивелируя разнообразие отдельных национальных
культур. Именно поэтому появилась потребность в восстановлении равновесия между единством и разнообразием существующих культур. Общество требует принципиально новой идеи, которая бы не возражала, а
приспосабливалась к социально-политическим реалиям
и могла бы сохранить и обеспечить сосуществование
различных культур. Космополитизм равнозначен признанию различий (внутренних и внешних). Культурные
особенности не организуются в некую иерархию и не
растворяются во всеобщности. Их принимают такими,
какие они есть [2, с.87].
Космополитическая идентичность акцентирует внимание не на различии, а на способах взаимодействия
различий – принципах не исключения, а включения.
Космополиты часто пренебрегают ролью национального
государства и недооценивают значение национальной
идентичности. Возникновение космополитического мироощущения вызвано нивелированием национальных
ценностей и усвоением индивидом ценностей различных
локальных культур. Его мироощущение становится собранным из множества разрозненных, усвоенных только
им одним принципов. В данном случае характер такого
сочетания обеспечивает мироощущение космополита,
которое можно назвать универсальным.
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«Универсум» обозначает «мир как целое», «все сущее» или «множество всех миров» [3, с.387]. В нашем
контексте речь идет о культурной целостности, состоящей из множества культурных миров. Многообразные и
нелинейные тенденции культурной универсализации
направлены на формирование культурного универсума,
или общечеловеческой культуры. Сторонники универсализма как мировоззренческой установки заинтересованы
в «схождении культур», в возможности выработать
стратегию этого схождения.
Механизмы универсализации культуры в контексте
космополитизации приводят к объединению многообразия в единстве. Можно согласиться с мнением В. Диановой, что понятие «космополит» целесообразно определять, исходя из наличия и полноты сочетания ценностей различных культур, национальных традиций,
различных региональных пространств [4, с.11]. Тем самым космополит предстает как субъект, объединяющий
в своем мироощущении множество человеческих измерений и тем самым способен понять индивидуальное
своеобразие тех, кто предпочел сохранить свою национальную или этническую самобытность. «С такой точки
зрения у реально существующего этнического разнообразия нет той истинной ценности, на которую сам универсализм претендует как бы по определению. Обязательство уважать различие не подтверждается; обнаруживается, что все мы в конечном счете в равной мере
являемся людьми, претендующими на равные права. В
случаях конфликта, когда этническое разнообразие ставит универсальные ценности под сомнение, мы должны
отстаивать универсализм» [2, с.79].
Тенденции культурной универсализации в будущем
могут привести к единству человеческой культуры, т. е.
к космополитической (мировой) культуре, которая бы не
только объясняла сходства и различия культур, но и давала бы представление о механизмах их взаимодействия
и о путях достижения взаимопонимания культур. В связи
с этим, космополитическое мировоззрение необходимо
как важное условие изучения этого процесса. «Ибо процесс культурной универсализации направлен не на поглощение или подавление одних культур другими, а на
поиски возможностей сосуществования различных культурных элементов в едином общечеловеческом пространстве, причем такого рода сосуществование должно
быть не механическим соединением, а органическим
многообразием, предполагающим взаимопонимание и
взаимообогащение» [5].
Поиск выхода из сложившейся ситуации также актуализировал научные разработки феномена мультикультурализма, который возник как ответ на культурное и
религиозное разнообразие и ассоциируется с политикой
идентичности, различия и признания, которая имеет целью преодоление неуважения идентичности культуры
меньшинств и бесконфликтного сосуществования в одном жизненном пространстве множества разнородных
культурных групп.
Оценка мультикультурализма неоднозначна. Современный исследователь Ч. Тейлор в своей работе «Мультикультурализм: изучение политики признания», защищает это явление как отрасль либеральной политической
теории [6]. Критики мультикультурализма [7] утвер-

ждают, что люди живут в культурах, которые уже являются космополитическими и характеризуются культурным разнообразием. Теоретики мультикультурализма
выходят из онтологического признания плюрализма
культур, присущих современному обществу. Эпистемологические установки, политические и экономические
интересы, религиозные предпочтения, особая национальная и групповая идентичность – все это сосуществует в одном жизненном пространстве и проявляется в
различных представлениях о справедливости, истине,
равенстве, свободе, красоте и др. Мультикультурализм
расценивается как одна из разновидностей партикуляризма. Не отрицая тезис космополитов о пересечении и
взаимодействии культур, они утверждают, что люди
принадлежат к разным социетальным группам и стараются сохранить собственную культуру [8; 9]. Как утверждает Ч. Кукатас, нет прав социальных групп, есть
только права индивида [10].
Мультикультурализм предполагает, что индивиды и
группы могут быть полностью инкорпорированы в общество, без потери своей национальной или иной идентичности, без ограничения своих прав. С появлением
мультикультурализма меняется роль государства, значительно теряется его центрирующая роль и повышается
координирующая. При этом актуализируется вопрос о
проведении политики толерантности, необходимой составляющей компоненте в условиях глубокого культурного разнообразия. Политика толерантности допускает
возможность приспособления политики к условиям и
нормам, вместо того, чтобы все свести к так называемым
основополагающим правам человека. Именно благодаря
терпимому отношению к различиям можно понять, как
много есть общего.
Мультикультурализм – это состояние, процессы,
взгляды, ориентированные на свободу выражения культурного опыта; культурный, политический, идеологический, религиозный плюрализм. Он представляется как
сложный социальный проект, который предполагает не
только работу с меньшинствами, но и с традиционным
большинством: «мультикультурализм – глубоко трансформативный проект, как для меньшинств, так и для
титульных групп. Он требует как от первых, так и от
вторых освоить новые концепты и дискурсы, каждый из
которых основательно преображает человеческие идентичности и практики» [11]. Стратегия мультикультурализма предполагает коллективные представления о различии и ориентированная на гомогенные группы. Но в
ней отсутствует понимание космополитизма. Мультикультурализ по-прежнему не даѐт ответа на вопрос: как
реагировать на транснационализацию пространства и
транснациональные конфликты?..
Главной отличительной чертой современного мира,
несмотря на присущие ему противоречия, конфликты,
кризисы, есть все же неуклонное продвижение человечества к взаимопониманию и продуктивному взаимодействию, к сотрудничеству во всех сферах духовной
жизни и материального производства, к передаче и усвоения культурного опыта, активного реагирования на
внезапные ситуации, к взаимопомощи и поддержке. Все
больше людей осознают свою принадлежность не только
к локальной культуре, но и ко всему человечеству. И
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мультикультурализму не справиться с обрисованными
сложностями и амбивалентностями.
Рассматривая мультикультурализм и мультикультурные отношения в широком контексте, обратим внимание
на феномен транскультурации, как процесса взаимопроникновения и взаимовлияния культур, активизировавшийся в эпоху социальных изменений из-за усиления
проницаемости между культурами и массовых миграций, как неоспоримую социальную реальность, и как
новое видение мира, что бросает вызов монокультурной
природе современного нации-государства.
Транскультурация противостоит тем моделям, которые не учитывают разнообразия и плюриверсальности.
Она обозначает такие жизненные формы и практики,
которые замещают противопоставление «или-или» на
«и то, и другое». Транскультурационная модель призывает не просто увидеть иное и понять, что оно не равно в
правах, но и попытаться восстановить эти права, сформировать альтернативный мир, в котором возможно
множество миров.
Как отмечает М. Тлостанова: «В отличие от мультикультурализма, строящегося по-прежнему на западной
игре со временем и игнорировании пространства, транскультурация развоплощает эту модель и реабилитирует
пространство и субъектность иного, ставя под сомнение
изобретенные в западноевропейской культуре понятия
модерности и традиции и выступая за реальный диалог
равных культур» [12, с.134].
Транскультурация основывается на культурном полилоге, в котором не происходит полного синтеза, слияния культуры, а сохраняется право на «непрозрачность».
Обозначенное явление связано с особой пограничной и
множественной идентичностью личности, что противостоит как модернистской, так и постмодернистской моделям [12].
Человек живет в разнообразном мире, и это многообразие должно выполнить не деструктивную роль, а
наоборот, творческую, конструктивную, затем, чтобы
каждый смог почувствовать потребность духовного обогащения, почувствовать полноту жизни, радость творческого поиска. Построение такого мира зависит от способности человека перестроить свое сознание с
технократического на космополитическое и проделать
огромную работу по адаптации к условиям жизни при
формировании единого поля универсальной культуры,
поскольку сама действительность становится космополитической. Космополитизм следует понимать и развивать не в противопоставлении с универсализмом, мультикультурализмом, национализмом, а в качестве их синтеза.
Среди проблем, которые связаны с социально-антропологическими трансформациями, отметим три, с нашей
точки зрения, наиболее важные: особенности новой социокультурной среды существования человека, проблема осмысления механизмов адаптации в этой среде и
проблема идентификации личности в процессе ее инкультурации и социализации в глобальном культурном и
социальном пространстве. Важной особенностью данного
процесса является изменение аксиологической системы
личности в результате освоения смыслов космополитической культуры и превращение их в имманентные
регулятивные механизмы повседневной деятельности
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(материальной, духовной, художественной). Процессы
инкультурации могут происходить как с отдельными
индивидами, так и с целыми группами. Критерием инкультурированности являются убеждения – априорные
знания, которым доверяют вследствие их испытанности
предшествующими поколениями. Первичное культурное
пространство, формирующее «картину мира», в дальнейшей жизнедеятельности человека определяет его
мировозрение.
Выводы. Таким образом, хотя человечество и развивается в направлении утверждения глобальной цивилизации, будущее планетарное сообщество останется культурно многообразным и гетерогенным. Мы обречены
жить одновременно в условиях не только глобального,
но и локально устроенного мира с его многообразием
культур. И вполне очевидно, что восприимчивость космополитических идей, их распространение будет находиться в прямой зависимости от уровня развития гражданского общества в мировом масштабе.
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COSMOPOLITISM, MULTICULTURALISM, INCULTURATION: VECTORS OF INTERFERENCE
The work provides a philosophical analysis of the phenomena of cosmopolitanism (as a special type of worldview and the
most adequate expression of the state of transnational space), multiculturalism (politics of identity, distinction and
recognition), inculturation (teaching traditions and norms of behavior in culture). The principles of the mutual influence of
these processes, their significance and role in the formation of a new paradigm of the world order are considered.
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА
ЯК ПОСТМОДЕРНА ФОРМА КУЛЬТУРИ
Мета роботи. Дослідження пов’язане з виокремленням статусу екологічної культури в загальній
структурі культури та показати ґенезу її світоглядних основ. Методологія дослідження здійснювалася
за допомогою основ наукового аналізу з застосуванням аксіологічного, компаративіського та логікосемантичних методів. Такий підхід сприяв розкрити ціннісні основи екологічної культури, дозволив
з’ясувати еволюцію її світоглядних форм. Наукова новизна роботи полягає розширенні уявлень про
детермінованість екокультурологічних умонастроїв відповідними типами господарювання.
Порівняльний аналіз зміни типів природокористування надав можливість глибше усвідомити значення
соціокультурних детермінант у необхідності зміни індустріально-руйнівного, споживацького вектору
економічного розвитку на екологічний. Висновки. Осмислення морально-ціннісної складової відношення
до природи сприяє докорінній парадигмальній зміні вектору економічного розвитку на екологічний,
прирооощадний, відповідний загальнолюдським цінностям.
Ключові слова: екологічна культура, екологічна криза, природокористування, вектор розвитку,
загально-людські цінності.
Актуальність теми дослідження. Сутнісною
ознакою глобальної екологічної кризи є порушення екологічної рівноваги і втрата природою властивості до
саморегулювання і самовідновлення, як наслідок нестримної виробничої діяльності і споживацького, варварського ставлення до природи з боку суспільства. Отже
доля майбутнього Цивілізації залежить від узгодженості
людино-природних відносин, узгодженості економіки й
екології. І навіть більше того, мову треба вже вести про
зміну моральних парадигм людства, про заміну самого
вектору розвитку, де основною є парадигма: «економічним є лише те, що є екологічним». І світове співтовариство нарешті-то, хоч із значним запізненням, усвідомивши реалії, починає реагувати на реальну екологічну
небезпеку шляхом докорінної переорієнтації економічних, політичних, соціальних, науково-технічних парадигм, що спрямовані на досягнення утилітарних, прагматичних, споживацьких цілей, на цінності екологічної
безпеки, як духовні і соціально-культурні регулятори
соціуму. Інакше – вже зараз може розпочатися стрімке
руйнування цивілізації, тож треба зважитися хоч і на
болісний, але урівноважений шлях переходу на нові
пріоритети і принципи організації своєї життєдіяльності
на основі реальної, а не декларативної гармонії усередині соціумів, між ними і природою.
Аналіз досліджень і публікацій. Важливість дослідження ціннісних основ екологічної безпеки обумовлюється як необхідністю практичного вирішення проблеми
збереження природних умов існування людства, так і
соціальною потребою у створенні ефективного соціокультурного механізму регуляції відносин на екологічних
принципах, про що стверджується наукових доробках
Р. Аллена, А. Гора, Б. Деволла, В. Дам’є, Ж. Дорста,
У. Дугласа, Б. Коммонера, Кенн Макса, Д. Медоуза,
Н. Мойсеєва, А. Наеса, А. Печчеї, Ю. Одума, С. Оуена,
Т. Розака, Ф. Сен-Марка, А. Урсула, Д. Формена Е. Фрома,
Г. Хейфлінга, В. Хьосле, Т. де Шардена, А. Швейцара,

В. Шумахера та ін.). Вчені закликають людство переглянути свої моральні парадигми, що призвели до
деградації екологічної свідомості, і знову відчути себе
невід’ємною часткою природи. Тільки глибокий переворот у свідомості людей, тобто глибока «конверсія»
екологічної свідомості може врятувати цивілізацію від її
подальшої руйнації. Духовна роз’єднаність суспільства,
марнотратність природокористування навіть за найвищих
досягнень новітніх технологій все одно ведуть до загального омніциду (загибелі всього живого). Саме тому кращі
представники науки і культури планети заклинають
повернутись до традиційних цінностей буття, до цінностей культури, однією з найважливіших яких є екологічна
культура.
Фактором, який посилює важливість проблеми для
українського суспільства, виступає соціальна і духовна
потреба у формуванні ціннісних основ екологічної свідомості як соціокультурних підвалин екологічної безпеки в умовах загострення екологічної кризи як внаслідок Чорнобильської катастрофи, так і катастрофічного
стану всіх природних екосистем країни: атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери і «фактично параліч загально-державних інститутів екологічного контролю, планування і політики природокористування в масштабах
України» [1, с.150]. Відрадно, що останнім часом крім
загальноінформативного і моніторингового підходів з’являються фундаментальні вітчизняні дослідження присвячені проблемам екологізму, екологічній освіті, екологічній культурі, серед яких зазначимо праці A. Єрмоленка,
Т. Гардашук, М. Кисельова, B. Крисаченка, Г. Марушевського, Г. Науменка, Л. Поппер, О. Салтовського, Д. Топоровського, Л. Юрченко та ін.
Метою дослідження є виокремлення статусу екологічної культури в загальній структурі культури та показати ґенезу її світоглядницьких основ.
Виклад основного матеріалу. Сам термін «екологічна культура» з’явився відносно недавно на позначення
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сукупності відповідних екокультурних норм («заборон»
і «дозволів»), хоча корені екологічної компоненти сягають ще доісторичних часів. У цьому плані екологічна
культура може бути визначена як певна програма, опредмечена в діяльності суб’єкта природокористування. Це,
як стверджує В. Крисаченко, – «здатність людини відчувати живе буття світу, приміряти і пристосовувати його
до себе, взаємоузгоджувати власні потреби й устрій
природного довкілля» [2, с.14]. Інакше кажучи, екологічна культура є цілепокладаючою діяльністю людини
(включаючи і наслідки такої діяльності), спрямованою
на організацію та трансформацію природного світу
(об’єктів і процесів) відповідно до власних потреб і намірів. Це своєрідний світоглядний «образ світу», в якому
відображено стан соціоприродних залежностей, ступінь
освоєння людиною природного довкілля.
Але таке тлумачення екологічної культури повертає
нас до висхідного, первісного поняття «культура» загалом, яке означає мистецтво впорядковувати довкілля на
основі певних цінностей. Адже етимологічно воно походить від латинського «cultura» (обробіток, догляд, плекання), а точніше від agri cultura – (обробіток землі) –
своєрідних давньоримських настанов сільськогосподарському виробництву. Віддамо належне Цицерону, який
сформулював думку, що і дух людини (розум) слід обробляти як ґрунт: «Як родюче поле без обробітку не
дасть урожаю, так і душа. А обробіток душі – це і є
філософія: вона випалює в душі вади, готує душу до
прийняття посіву ввіряє їй – сіє, так би мовити, тільки те
сім’я, яке, дозрівши, приносить щедрий урожай» [3, с.252].
Напевно, ще з тих часів, як справедливо вважає
М. Кисельов, «…і бере початок побутуюча і донині просвітницька тенденція тлумачити культуру як освіченість,
вихованість людини. Пізніше до культури стали відносити все, що створено людиною (виробництво, технології, мови, релігії, науку, форми державного устрою та ін.)
на відміну і противагу природному світові, природі» [4,
с.99]. Тобто «культура» стала протиставлятися «натурі»
(природі).
Зрозуміло, це було перебільшенням, адже «культура»
як штучне творіння людини, її «друга природа» нерозривно пов’язана з природою в прямому значенні слова.
Це означає, що культура є засобом осягнення навколишнього світу і внутрішнього світу людини, регулюючим
началом у відносинах її з навколишнім середовищем –
природним і соціальним», тобто культура – це переплавлена працею натура. Культура виступає безпосередньо
реальністю людського буття, визначає всю сукупність
змістів життєдіяльності.
Екологічна культура спрямована на подолання власної обмеженості людини як природної істоти (біологічного виду) щодо пристосування в біосфері в умовах постійної конкуренції з боку тих чи інших форм живої
речовини. Вона є сукупністю адаптивних ознак виду
принципово нового гатунку. Про їхнє значення можна
мати судження від протилежного: людина, позбавлена
звичних засобів впливу на довкілля (житла, одягу, знарядь праці, зброї, медичних препаратів та ін.) має сумнівні шанси вижити й утвердитися в природних екосистемах. І, навпаки, маючи їх, вона, по суті, виводить себе за
межі конкуренції, оскільки володіє адаптивними набут-

ками, несумірними з виробленими іншими видами в
процесі біологічної еволюції. Тому екологічна культура
не є чимось несуттєвим чи вторинним для існування
людини: вона становить саму його функціональну основу, уможливлюючи доцільне й ефективне природокористування. Людські спільноти, обдаровані екологічною
культурою, значною мірою виходять за межі тиску біотичних чинників, а людина внаслідок цього стає в біосфері
пануючим, домінантним видом.
Отже, культура є засобом піднесення індивіда, особливо його мислення, до всезагальності, духовного подолання своєї кінечності. У цьому смисловому полі екологічна культура постає як засіб піднесення природності
людського буття до надприродності, вивищення однієї з
форм живої речовини – людини розумної – до чинника,
що організовує природний світ. Долаючи за допомогою
здобутих засобів обмеженість своїх тілесних потенцій в
осягненні природи, людина стає мірилом та умовою існування всієї іншої біоти як системоорганізуючий стрижень біосфери. Саме тому екологічна культура стає набутком і всієї біосфери, шляхи та напрямки розвитку якої в
таких умовах вже не можуть залишатися попередніми.
В історії розвитку людського суспільства спостерігається постійна зміна різних типів взаємовідносин людини з природою. Ці взаємовідносини були зумовлені і
ґрунтувалися на певному архетипі сприйняття людиною
природного середовища. Архетип означає первісні схеми
образів, які відтворюються позасвідомо і апріорно формують активність уяви. Архетипи мають формальну
характеристику. Змістовної характеристики першообраз
набуває лише тоді, коли він проникає у свідомість і наповнюється матеріалом свідомого досвіду. Кожній історичній епосі властивий свій архетип сприйняття природи. «... Ніхто ніколи не сприймає чисту позаісторичну
природу. На ній завжди лежить густий шар інтуіції певної епохи...» [5, с.129].
Так, первісна людина сприймала природу синкретично, як щось єдине і недиференційоване. Ця єдність відображалась в різних історичних культурних формах. У
ритуалах людина намагалася символічно ознаменувати
свою спільність з природою. Стародавня людина «розчиняла» себе в природі, зливалася з нею і оволодівала її
силами лише в уяві. Її ставлення до всього живого, до
природи в цілому характеризується всеохоплюючою
любов’ю і милосердям. В одному з буддійських текстів
ця чеснота оцінюється так: «Нехай живе слабке чи сильне, велике чи мале, видиме чи невидиме, близьке чи
далеке, народжене чи ненароджене – нехай кожна жива
істота зрадіє. Як мати все своє життя плекає своє єдине
дитя, так нехай людина полюбить всеосяжною любов’ю
всі живі істоти» [6, с.307]. Безумовно, такий архетип
сприйняття природи забезпечував високий рівень лояльності у ставленні до навколишнього світу, дозволяв людині органічно вписуватися в обмінні процеси, істотно
не порушуючи їх рівноваги. Людина більше прагнула
пристосуватись до довкілля і робила це з мудрістю, яка
дивує наших сучасників.
В античні часи сформувався такий архетип сприйняття природи, за якого вона розглядалась раціоналістично, схематично. Завдяки абстрактному підходу природа
постала перед людиною як зовнішня реальність, що іс-
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нує поза і незалежно від неї, як об’єкт, що має самостійну цінність. Проте, перехід від міфу до логосу відбувався нелінійно. «Родимі плями» міфологічного світосприйняття ще тривалий час були властиві культурі
стародавніх людей. Зокрема, визначення місця людини у
світі за допомогою наївної космології («макрокосмосу» і
«мікрокосмосу», проектування аналогії моделі світу –
моделі людського тіла, їх єдності). У післяантичний період з відокремленням філософії як форми духовної культури від конкретного наукового знання природа дедалі
частіше стала виступати об’єктом раціонально-пізнавального інтересу і трудової активності людини. Відокремлення символів від явищ, богів від матеріального світу,
очевидно, дозволяло вільному грекові не боятися, що,
скажімо, погане ставлення до землі, на якій працює раб, –
це погане ставлення до богині Деметри, і наштовхувало
грека на думку, що тепер можна поводитися з природою,
не боячись образити богів: вони «піднесені» над світом і
більше не охороняють його.
Інколи це призводило до локальних екологічних
інцидентів. І все ж людина античного світу сприймала
природу більше як об’єкт споглядання, еталонний зразок
для розвитку свого духу і тільки потім як поле докладання своїх творчих перетворюючих зусиль. Так, Платон
вважав, що природу слід пізнавати для того, «щоб споглядання, як і потребує цього первісна природа, стало
подібним до спогляданого і, таким чином, здобути те
найдосконаліше життя, яке боги запропонували нам як
мету на ці й майбутні часи» [7, с.539].
Для середньовіччя характерний був такий архетип
сприйняття природного середовища, за яким природа
була символом божества, управлялась божественними
силами. Навколишній світ являв собою арену боротьби
небесних і демонічних сил, у чиїх руках людина відчувала себе іграшкою. Без віри в Бога і без допомоги божественної благодаті людина потрапляє в таке становище, що в неї більше не має того твердого статусу –
бути вищою в ряду природних істот, а з вірою вона
відразу опиняється далеко за межами всього природнокосмічного, вона безпосередньо пов’язана живими особистими узами з творцем усього природного.
Суть середньовічного методу пізнання – в апології
логосу. Фома Аквінський (один з найвизначніших теологів свого часу) збудував ієрархічну впорядковану картину світу, в якій істини розуму узгоджувалися з істинами віри. Він пристрасно доводив буття боже, виходячи з
розпорядку природи, і абсолютну владу творця над світом. «Ми переконуємося, що предмети, позбавлені
розуму, якими є природні тіла, підпорядковуються доцільності. Це випливає з того, що їхні дії або завжди, або в
більшості випадків спрямовані на найкращий вихід.
Звідси виходить, що вони досягають мети не випадково,
а керовані свідомою волею. Через те, що вони позбавлені розуміння, то можуть підпорядковуватися доцільності лише тією мірою, якою їх спрямовує хтось обдарований розумом і розумінням, як стрілець спрямовує
стрілу. Отже, є розумна істота, що покладає мету всього,
що відбувається в природі, і ми її називаємо Богом» [8,
с.531]. Таким чином, природа, згідно з цими поглядами,
є лише підніжжям і підготовкою небесного царства благодаті, постає перед людьми як ієрархія мертвих форм,
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що колись були створені Богом і з тих пір лишаються
незмінними.
Одна з найважливіших рис християнського ставлення
людини до природи – двоїстість, протиставлення духу
людини її тілу (плоті). Згідно з цим, людину з божественним, вічним, небесним ріднить її розумна душа, а з
тваринним початком – чуттєвість. Нероздільність людини із земним, бренним життям і зумовлює її вічну
«гріховність». Про одвічну боротьбу цих двоїстих начал
людської природи – божественної і земної – писав один
із перших християнських теологів Августин Блаженний:
«Два града створено двома видами любові: земний –
любов’ю до себе, доведеною до зневажання Бога, а небесний – любов’ю до Бога, доведеною до зневаги самої
себе» [8, с.602]. Тілесний бік людського життя зводився
до повного презирства. «Коли людина живе по людині, а
не по Богу – вона уособлення диявола» [8, с.601].
Таке двоїсте ставлення до природи приводило до
того, що одні релігійні мислителі славили природу як
творіння Бога, тоді як інші вважали, що людина як вище
творіння Бога – «вінець природи» – може робити з нею
все, що їй заманеться. Це не могло не позначитися на
ставленні людини до природи, яке ставало дедалі агресивно-прагматичнішим.
Культура епохи Відродження – це передусім культура ранньобуржуазного суспільства. Просвітницька
доба розпочалася з рішучого заперечення схоластики.
Робляться спроби позбутися релігійного дуалізму, поновити в правах природне, чуттєве начало і витіснити Бога
як творця на другий план. Так, Д. Бруно висунув ідею
множинності світів – центральну для того часу і досить
радикальну. На його думку, Всесвіт ніколи і ніким не
створювався, існує вічно, поширюючи вплив своїх законів на все в ньому існуюче. Бог повністю ототожнюється
із світом, з природою: «...природа є Бог у речах, божественна сила прихована в них же» [9, с.236]. Звідси починає своє літочислення звільнення природознавства від
теології, природа фактично набуває повної самостійності.
І все ж у цілому проблема природи розглядається
вузько – в плані природних здібностей людини долучитися до культури. Природа була допущена в гуманістичну культуру як неодмінна умова лише в перетвореному,
очищеному вигляді, тобто окультуреною. Формується
настанова: культура вища за натуру, ставиться питання
про вищість людини над природою. Найбільш яскраво і
послідовно ця настанова обґрунтовується й утверджується в нові часи. Складається утилітарно-практичний
підхід до природи (Г. Галілей, Р. Декарт, Ф. Бекон),
обґрунтовується панування людського розуму над природою. Р. Декарт доводить необхідність створення практичної філософії, пов’язаної з розвитком техніки, з мануфактурно-ремісничою працею, з матеріальним добробутом
індивіда і суспільства і «стати господарями і володарями
природи» [10, с.305].
У філософії Нового часу крім протиставлення людини природі існував напрямок, який відстоював єдність
людини і природи у вигляді цілковитого підпорядкування людини законам останньої як частини цілому.
Б. Спіноза стверджував, що «людина, доки вона залишається частиною природи, повинна дотримуватись її законів... Поки вона так чинить, вона щаслива» [11, с.144].
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Йому вторили Ж. Руссо [12, с.89], П. Гольбах [13, с.59].
Проте, в плані розгляду питань про практичне призначення природи в повсякденній предметно-перетворюючій діяльності Гольбах закликав «...дивитись на природу
як на величезну майстерню, де є все, що потрібне, аби
діяти і виробляти видимі нами речі» [13, с.505].
Визначальними для даної епохи, стали філософські
ідеї Ф. Бекона і Р. Декарта. Девізом їх було положення
Бекона, сформульоване в «Новій Атлантиді»: «Метою
нашого суспільства є пізнання причин і прихованих сил
усіх речей і розширення влади людини над природою,
поки все не стане для неї можливим» [14, с.509].
Таким чином, у зазначену епоху сформувався такий
архетип сприйняття природного середовища, коли воно
розглядалося з позицій суворої утилітарної призначеності як невичерпне джерело багатств. Цей архетип утвердився на багато років і, по суті, є домінуючим понині. На
нього не змогла істотно вплинути ні філософія І. Канта,
ні Г. Гегеля, ні Й. Фіхте, оскільки світ природи і світ
людини у них не взаємодіяли один з одним. А позиція
Фіхте взагалі звучала категорично: «Я хочу бути володарем природи, а вона повинна служити мені. Я хочу
мати на неї вплив, відповідний моїй силі, вона ж не повинна мати на мене впливу... я повинен бути незалежним від природи і взагалі від будь-якого закону, який не
я сам собі поставив» [15, с.67].
Із зростанням технічних можливостей людини орієнтація на підкорення природи ставала дедалі більш явною. Це призвело до глобальної екологічної кризи, до
постановки питання про існування самої людини і створеної нею цивілізації. Настав час усвідомити необхідність докорінного перегляду відносин, що склалися в
системі «людина – природа». Важливу роль у цьому
відіграє вчення В. Вернадського про перехід біосфери в
ноосферу. В. Вернадський визначав ноосферу як перетворену людством біосферу Землі на засадах розуму і
соціальної справедливості: «...Людство, взяте в цілому,
стає могутньою геологічною силою. І перед ним, перед
його думкою постає питання про перебудову біосфери в
інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого.
Цей новий стан біосфери, до якого ми, не помічаючи,
наближаємось, і є ноосфера» [16, с.328]. Поняття «ноосфера» в даному випадку «виконує центрову смислоутворюючу функцію, оскільки задає парадигмальне бачення майбутнього біосфери, як сфери життя, організованої
розумом, і яка функціонує за його ж принципами» [17,
с.100].
Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про еволюцію екологічного світогляду в різні історичні часи і в обгрунтуванні сутностіі й необхідності
формування екологічної культури як особливої і архіважливої для сучасника. Екологічна культури звернена до
двох світів – природного довкілля і внутрішнього світу
людини. Своїми цілями вона спрямована на створення
бажаного устрою чи ладу в природі, і на виховання високих гуманістичних смисложиттєвих цінностей та орієнтирів у людському житті. За своєю суттю екологічна
культура є своєрідним «кодексом поведінки», що лежить
в основі екологічної діяльності. Вона включає в себе
певний зріз суспільно виробленого способу самореалізації людини в природі, культурних традицій, життєвого

досвіду, сукупність знань, норм, стереотипів, моральних
переконань, та правил поведінки людини в довкіллі.
Висновки. Кожній історичні епосі властивий свій
архетип сприйняття природи. На ній завжди лежить густий шар технологій і світогляду. Епоха індустріалізму
породила небачену за своїми масштабами екологічну
кризу, подолання якої в сучасних умовах неможливо не
лише без відповідного технологічного забезпечення, а й
без високого рівня екологічних знань і відповідної поведінки, тобто без належної екологічної культури як особливої специфічної і, певно, найістотнішої форми культури в цілому. Йдеться про утвердження нового
архетипу сприйняття природного оточення – розгляду
природи як найважливішої цінності, що потрібна людині
не лише як матеріал – сировина, а й як щось ні людиною
і ніким не створене, споконвічне, нерукотворне, щоб
долучитися до безмежності природи.
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ECOLOGICAL CULTURE AS A POSTMODERN FORM OF CULTURE
The goal of the work. The research is related to the distinction of the status of ecological culture in the general structure of
culture and to show the genesis of its ideological foundations. The methodology of the research was carried out using the basis
of scientific analysis with the use of axiological, comparative and logical-semantic methods. Such an approach contributed to
the discovery of the value of the foundations of ecological culture, made it possible to find out the evolution of its ideological
forms. The scientific novelty of the work is to broaden the notions of determinism of ecocultural mentality by the corresponding
types of management. A comparative analysis of changes in the types of nature use has given a deeper insight into the
significance of socio-cultural determinants in the need to change the industrial-destructive, consumer vector of economic
development into ecological. Conclusions. Understanding the moral and value component of the relation to nature contributes
to a radical paradigmatic change in the vector of economic development into an ecological, saving, corresponding to universal
human values.
Key words: ecological culture, ecological crisis, nature usage, vector of development, general-human values.
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ВПЛИВ МЕНТАЛІТЕТУ НА СУЧАСНУ
ЕКОНОМІЧНУ СФЕРУ ДЕРЖАВИ
У статті розглянуто основні прояви ментальних рис українців на економічну сферу. Дослідження
особливостей економічної свідомості українців. Економічна ментальність трактується як
самостійний суспільний феномен та вид соціальної поведінки. Економічна поведінка виступає
механізмом життєдіяльності суспільства та реалізації суспільних форм економічної активності
людини. Свідомість людини на економічну сферу безпосередньо формують загальні характеристики
економічної ментальності, у свою чергу самосвідомість особистості відображає індивідуалізм в
суспільній та економічній сфері. Прояв індивідуалізму в економічній сфері виступає виявленням
соціального пристосування індивіда, принцип організації й самоорганізації існування особи у суспільстві,
відповідно до якого стверджується першість та пріоритетність окремого індивіда. В основі принципу
індивідуалізму лежить діалектичність окремого індивіда в суспільстві, що включає виявлення власної
думки в формування економічних відносин та створення підприємницької діяльності.
Ключові слова: архетип «бідності», економічна свідомість, економічний менталітет, менталітет,
ментальність, соціально-економічне середовище.

Постановка проблеми. На сьогоднішній час
одним із виявів економічної поведінки українського
народу виступає ведення підприємницької діяльності,
створення та інвестування в нові підприємства, що
виступає розвитком української економіки. В економічній поведінці українського народу виявляються капіталістично зорієнтовані риси ментальності, а саме, раціоналізм в поведінці, індивідуалізм, незалежність, готовність інвестувати, ризики в підприємницькій діяльності.
Дослідження менталітету виступає як однією із головних проблематик в пострадянському періоді, але у свою
чергу суттєво ускладнює сучасну економічну ситуацію в
країні. Іншими словами, головні трансформації в суспільстві та швидкі темпи пізнання світу постійно інтегруються в сучасну ментальність і стають головними чинниками сучасної економіки.
Мета роботи – проаналізувати як проявляються ментальні риси українців на економічну сферу.
Виклад основного матеріалу. Економічна ментальність виступає виявленням економічної свідомості та
економічної поведінки в життєдіяльності людини. За
допомогою економічної ментальності відбувається розвиток суспільних процесів та формування економічних
відносин.
Розвиток економіки країни суттєво впливає на формування суспільних цінностей в країні. В економічній
сфері українців спостерігається обезцінення власної
праці, зокрема, люди можуть важко працювати, але
отримувати мінімальну заробітну плату, і це їх може
влаштовувати. Таке відношення українців до оцінки
власної праці є вираженням архетипу «бідності», що
виявляється в несвідомому страху бути багатим, та бажанні не брати на себе особисту відповідальність.

Одним з головних аспектів економічної сфери України виступає індивідуалізм як необхідний принцип соціально-економічної поведінки суб’єктів ринкової економіки.
Сучасний соціально-етичний зміст індивідуального
закріплює за індивідом базову роль у розв’язанні питань
особистості та суспільства. Особистість виступає поєднання національних проявів менталітету в межі індивідуального, у такому сенсі індивідуальне стає принципом
соціально-культурної діяльності та духовності ХХІ століття.
Загальнолюдське виступає не як основа, а як надбудова, загальнолюдські цінності в культурі, рівність усіх
форм соціально-економічної діяльності людей, вільне
конкурування проектів та економічнна свобода. Економічна свобода, у свою чергу, стає принципом самостійності людини. Економічний індивідуалізм стає базисним
принципом економічної поведінки людини та суспільства. Економічна ментальність є, в більшості випадків,
індивідуалістичною.
Принцип індивідуалізму утворює специфічні механізми за допомогою яких функціонує і розвивається як
особистість, так і суспільство загалом. У центрі таких
механізмів існує самостійна економічна людська діяльність й індивідуалістична ментальність, разом вони вказують на зв’язок між економічною поведінкою суб’єкта
індивідуалістичних суспільств та важливими аспектами
економічної ментальності. Колективізм, як принцип організації суспільної реальності, закриває доступ для
індивідуальності, являє собою соціальну технологію
знецінення індивіда в соціальній дійсності.
Співвідношення «індивідуалізм – колективізм» в
економічній ментальності являє собою один із аспектів
культурних відмінностей різних країн. Через те, що
індивідуалізм і колективізм мають діалектичний зв’язок,
то, звертаючи увагу на умови, у результаті їх взаємодії
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утворюються чи більш індивідуалістичні, чи більш
колективістські спільноти. Маючи на увазі дану тезу, з
урахуванням різних критеріїв (природно-географічних,
історико-культурних та ін.), утворюється певна загальна
модель пропорції «індивідуалізму – колективізму», де
звертається увага на історичні нашарування в минулому,
так і сучасні зміни в історичному процесі. Така модель,
де факто, виступає формування національної ментальності та є моделлю певного соціального самостійного розвитку та функціонування соціального у національному
соціумі.
В українців спостерігається, що риси менталітету які
сприяють економічному розвитку, а зокрема, цілеспрямованості та рішучості ще не до розвинені, але в процесі
розвитку. У свою чергу українцям притаманна обережність, інертність, повільність. Більшість не любить ризикувати, довго зважує рішення, рішення не мають стійкого характеру. Українець виступає консерватором, який
не бажає змін, а якщо і бажає, то не певен у них, він прагне притримати старих цінностей та звичаїв. Це є головним фактором який зумовлює гальмування, небажання
подальшого розвитку, у свою чергу економічна ментальність виступає бажанням задовольнити свої та суспільні потреби та українська ментальність не має домінанти
закону. Останнє прагнення досить широко розповсюджене серед українців. Але сьогодні саме це бажання на
жаль, є не стимулом, а гальмом для розвитку економічної сфери, адже для українців власні інтереси набагато
вищі, ніж інтереси країни. Політики хвилюються тільки
власними проблемами, а державне мислення є клановим.
На сам перед, на формування таких рис вплинути
історичні аспекти, а саме кріпосне право, коли рішення
за українців приймали інші країни. Тому українці перекладають відповідальність за свої вчиники на інших.
Але на сьогоднішний час спостерігається зміни у світогляді, на який вплинула Революція гідності, українці
прагнуть висловлювати та захищати власну думку. А
також, не чекати від політиків якихось дій для покращення життя українців, а на сам перед робити це самим.
Економічні засади українців базуються скоріше на
сімейному бізнесі, що, наприклад, для країн ЄС є взагалі
не припустимим, там, на відміну від українських традицій існує певна державність, яка визначає потреби та
інтереси усіх громадян. У свою чергу, традиційна українська волелюбність і працелюбність в економічній площині перетворюються у виробничу анархію відсутність
бажання мати над собою керівництво.
На початку ХХІ столітті спостерігається неоднозначні уявлення про, адже залишилося радянське уявлення про бізнес, де визначальним є потреба у тому, щоб
нічого не робити, але отримувати все. Негативні риси
поведінки українців можна перетворити на позитив,
якщо культивувати прогресивні риси їх ментальності,
перш за все відзначити таку національну рису, як хазяйновитість.
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На формування української ментальності вплинуло
образне мислення, у свою чергу світобаченню українського народу властиве стиль бароко. Тому дана риса відрізняє українську націю від інших, у яких спостерігається
вузько спрямовані спеціалізація й чітке дотримання
інструкцій. У свою чергу українцям притаманне не схематизм, а креативність, що сприяє для швидкого розвитку підприємницької справи, адже одна людина може
виконати роботи декілька людей одночасно. Українці
являються люди універсального типу, вони без проблем
опановують суміжні професії, при великій ментальній
напрузі здатні швидко приймати потрібні рішення.
Через те, що перехід ментальності є достатньо довгим процесом, можемо побачити, що українське суспільство є досить консервативним в певному сенсі, через це
гальмується розвиток соціально – економічних відносин.
Висновки. На сьогоднішній час одним із виявом
економічної поведінки українського народу виступає
ведення підприємницької діяльності та створення та інвестувати в нові підприємства, що виступає розвитком
української економіки. В економічній поведінці українського народу виявляються зорієнтовані риси ментальності, а саме, раціоналізм в поведінці, індивідуалізм,
незалежність, готовність інвестувати та до ризику в підприємницькій діяльності. Економічний індивідуалізм є
визначальним у складовій економічної ментальності,
оскільки по-перше, для соціальних стратегій сучасності
потрібно.
Економічний індивідуалізм стає базисним принципом економічної поведінки українців. Економічна ментальність є індивідуалістичною.
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The article considers the main manifestations of mental traits of Ukrainians in the economic sphere. Research of features
of economic consciousness of Ukrainians. Economic mentality is interpreted as an independent social phenomenon and a type
of social behavior. Economic behavior is a mechanism of society and the implementation of social forms of human economic
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СУПЕРВІЗІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У статті досліджуються сучасні підходи до розуміння поняття супервізії, особливості її застосування
в соціальній роботі. Розглядається проблема перспектив розвитку супервізії в соціальній роботі. Окреслено
основні аспекти проблеми, що стосуються питань влади і гноблення в супервізії, застосування
креативності в роботі. Запропоновано шляхи вирішення наявних проблем супервізії в соціальній роботі.
Сформовано основні імперативи розвитку супервізії в соціальній роботі. Досліджено умови за яких
супервізія виступає як частина соціо-політичної та економічної системи.
Ключові слова: супервізія, соціальна робота, психологічний вплив, розвиток супервізії, психологічний
стан, соціальні проблеми, модель розвитку супервізії.
Постановка проблеми. Питання супервізії в соціальній роботі є важливим у рамках сьогоднішніх світових реалій та тенденцій, так як світ та його глобалізаційні процеси розвиваються із колосальною швидкістю,
що спонукає спеціалістів соціальних служб напрацьовувати вміння пристосовуватися до стресових, кризових
умов та постійно підтримувати соціально-психологічну
стійкість. Одним із інструментів покращення емоційного
стану фахівців соціальної сфери, ефективності надання
ними соціальних послуг, а також чинників професійного
зростання, є процес супервізії.
За визначенням зарубіжних науковців Аллана Брауна
та Айена Боурна [1, с.240], «Супервізія – це основний
засіб, за допомогою якого визначений установою супервізор полегшує роботу персоналу, індивідуально й колективно, та забезпечує стандарти роботи. Мета супервізії –
допомагати супервізованому якнайефективніше виконувати їхні завдання, зазначені в посадових обов’язків».
Отже, супервізія в соціальній роботі – це універсальна
форма підтримки спеціалістів, яка дозволяє сфокусуватися на труднощах в роботі з випадком, дослідити власні
почуття, емоції, розглянути робочі інтервенції та методи
впливу при взаємодії з клієнтами, тощо.
Незважаючи на актуальність та необхідність впровадження супервізії в соціальній роботі, організаційні аспекти супервізії досліджено фрагментарно, а в практику
соціальної роботи даний процес системно не впроваджений, і це вимагає особливої уваги як із сторони практиків, так із сторони науковців.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєвий вклад в дослідження супервізії мали праці таких
вчених як Карл Роджерс, Москалець В.П., Наварре та
Е. Сайлес, Роберт Каркуфф, Ушакова І.В., Чарльз Труа,
Чепелева Н.В., Яценко Т.С., Яковенко С.І.. Багатоаспектність досліджень в данній темі доводить те, що супервізія являється одним із невід’ємних атрибутів професіоналізму соціальних працівників і потребує практичного
впровадження в діяльність соціальних служб.

Вищевикладене обумовило формулювання мети статті, яка полягає у дослідженні перспектив розвитку
супервізії в соціальній роботі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні
реалії соціальної роботи формують високі вимоги до
рівня професіоналізму фахівців, які надають соціальні
послуги населенню, тому організація та розвиток інституту супервізії в Україні, на даний час, є досить актуальною темою для досліджень.
Почнемо із уточнення поняття «супервізія». Відомо,
що сама сутність терміну «супервізія» з англійської
мови означає «кураторство», «нагляд», «наставництво».
Звертаючись до робіт науковців, які вже розкривали
дане поняття, можна побачити різні точки зору. Так,
американські вчені А. Браун та А. Боурн зазначають, що
поняття «супервізії» визначається через моделі аналізу і
компетентного розв’язання ситуацій, що виникають у
взаємодії з клієнтами [2, с.1095-1112].
Вчені Д. Петерс, К. Форд, Л. Денбурі поняття «супервізія» розглядають як «основний засіб для поліпшення
роботи персоналу, через індивідуальний або колективний характер впливу, що допомагає працівникам відповідати певним стандартам роботи» [1, с.240].
Різні фокуси тлумачення терміну «супервізія», спонукають нас до оформлення власного бачення даного
поняття. Так, на нашу думку, супервізія – це інтервенція
(втручання), яка здійснюється більш досвідченим спеціалістом (або групою спеціалістів) по відношенні до
менш досвідченого (або групи спеціалістів), з метою
його (їх) підтримки та навчання.
Підтверджуючи зазначене, можемо наголосити на
тому, що в соціальній роботі виділяють наступні функції
супервізії:
1. Навчальна або освітня. Дана функція направлена
на розвиток умінь, навичок і здібностей фахівця. Навчання в супервізії здійснюється через аналіз і дослідження випадків роботи з клієнтами, що допомагає супервізованому краще зрозуміти клієнта, усвідомлювати
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свої реакції на клієнта, розуміти динаміку відносин і
взаємодій між ним та клієнтом, досліджувати інші
шляхи роботи.
2. Підтримуюча або тонізуюча. Сутність даної функції полягає у допомозі в переживанні негативного досвіду спілкування з «важкими» клієнтами.
3. Консультативна. Визначається вказана функція в
тому, що супервізор не дає прямих відповідей, а скоріше
постачає свого «клієнта» альтернативами, стимулюючи
розвиток його професійного мислення.
4. Експертна. Відповідно до даної функції, здійснюється контроль за досягненням цілей супервізії, сформульованих в контракті між супервізором та спеціалістом,
а також відстежується динаміка даної взаємодії.
5. Адміністративна. Дана функція представляє собою
систему критеріїв відповідності стандартам установи, в
якій здійснюється робота, а також контроль за дотриманням етичних стандартів соціальної допомоги.
6. Менеджерська функція або «менеджмент випадку». Здійснюється супервізія команди суміжних фахівців. У такій команді необхідно погоджувати професійні
дії фахівців, здійснювати загальне керівництво [3].
Якщо говорити про сучасні реалії розвитку супервізії
в Україні, то можна констатувати, що в даному напрямі
здійснюються кроки, але не має певної системності в
організації даної діяльності. Ось, як приклад, в 2018 році
в Україні був виданий нормативно-правовий документ
«Типове положення про проведення супервізії впровадження. Концепції «Нова українська школа» [4], в положеннях якого зазначені методичні та організаційні засади проведення супервізії, а також визначені основні
принципи супервізії, такі як:
– гуманізм і людиноцентризм – побудова взаємодії
суб’єктів супервізії на гуманістичних цінностях, визнання пріоритету прав і свобод людини, особистісної гідності;
– прозорість – забезпечення доступу суб’єктів супервізії до матеріалів вивчення, надання права на висловлення власної точки зору кожному учаснику;
– об’єктивність – неупереджене ставлення супервізора до результатів роботи тренерів, педагогів-тренерів,
педагогічних працівників, їх труднощів та ймовірних
проблем;
– партнерська взаємодія – міжсуб’єктна рівність і
взаємодія учасників супервізії, спільне вирішення проблем і пошук шляхів покращення освітнього і управлінського процесів;
– індивідуальний підхід – толерантне ставлення до
всіх суб’єктів супервізії, спрямованість на підтримку і
надання консультативної допомоги у вирішенні виявлених у процесі супервізії професійних проблем;
– прогностичність – спрямованість процесу і результатів супервізії на підтримку і подальший розвиток
педагогічних працівників, покращення надання освітніх
послуг, якості навчання в умовах Нової української школи;
– розвивальний характер – мотивація суб’єктів супервізії на активізацію їхнього професійного розвитку,
самовдосконалення, використання можливостей сучасних ІКТ, Інтернету, самоосвіти;
– рефлексивність – здатність супервізора усвідомлювати важливість і відповідальність своєї діяльності як
наставника, консультанта, фасилітатора; сприяння, підт-

римка, консультування суб’єктів супервізії щодо формування у них навичок професійної рефлексії, здатності
об’єктивно оцінювати результати своєї діяльності, бачення шляхів подальшого професійного розвитку;
– надійність і валідність вимірювання результатів
супервізії – використання сучасних вивірених методик
вивчення, об’єктивність трактування результатів, обов’язковість фіксації процесу та результатів супервізії.
Даний документ описує організацію супервізії в сфері
освіти, які можуть бути використані і в плануванні та
організації супервізії і в соціальній роботі. Продовжуючи думку щодо перспектив супервізії в соціальній
роботі, перш за все, потрібно визначити основні мотиви
її розвитку, які можливо підкреслити наступним:
1. Адміністративний мотив, який пов’язаний з оптимальним розвитком соціальних служб як організацій, що
покликані ефективно функціонувати в системі надання
соціальних послуг. Саме тому, впровадження супервізії,
як одного із засобів покращення процесу надання соціальних послуг, шляхом підтримки на навчання спеціалістів, являється необхідною умовою оптимізації системи
соціальних служб.
2. Мотив захисту споживачів – це важливий компонент супервізії, в зв’язку з яким вимагається періодичне
спостереження за діяльністю соціальних працівників,
контроль за виконанням ними технологічних процедур
надання допомоги клієнтам.
3. Необхідність у супервізії самих соціальних працівників, так як на етапах їхнього професійного становлення, існує загальна потреба у підтримці та настанові з
боку більш досвідчених спеціалістів [5].
Також, посилаючись на думку І.В. Ушакової щодо
перспектив розвитку супервізії в соціальній роботі, слід
зазначити акцент зроблений вченою, на «правильному
векторі» впровадження супервізії, що підкреслює гарантування якості роботи супервізора і проведенні загальної
оцінки роботи персоналу будь-якої соціальної організації, яка працює в сфері супервізії [6, с.80]. На нашу думку, це надасть можливість оцінювати роботу самих
супервізорів та забезпечувати якість супервізійного процесу, що спонукатиме і самих супервізорів до професійного зростання.
Безумовно, повстає потреба у системній організації
супервізії в соціальній роботі, що відкриватиме можливість спеціалістам соціальних служб:
а) краще розуміти своїх клієнтів та корегувати робочі
плани, відповідно до потреб клієнтів;
б) усвідомлювати власні почуття та емоції при взаємодії із «складними» випадками, та своєчасно вживати
заходи по профілактиці емоційного вигорання;
в) бачити ступінь ефективності власних робочих
інтервенцій в роботі з різними категоріями клієнтів та
знаходити шляхи оптимізації надання послуг;
г) знаходити та використовувати потенційні можливості як і в роботі з клієнтами, так і в особистому житті.
Висновки із проведеного дослідження. Таким чином, здійснивши аналіз праць зарубіжних та вітчизняних
науковців в сфері дослідження процесу супервізії, впевнено можна визначити, що супервізія є важливим інструментом для професійного зростання як і спеціалістів
соціальної роботи так і спеціалістів-супервізорів.
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Визначені головні орієнтири розвитку супервізії в
соціальній роботі, такі як:
– створення правової основи регулювання питання
супервізії;
– запозичення зарубіжного досвіду щодо впровадження
«робочих» моделей супервізії у соціальній роботі;
– розроблення вимог та стандартів щодо проведення
супервізії у соціальній роботі, а також вимог щодо навчання та підвищення кваліфікації супервізорів.
Потребує додаткової уваги розгляд супервізії, як засобу профілактики емоційного вигорання спеціалістів
соціальних служб, що і стане головним вектором подальших наших розвідок.
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У статті проаналізовані педагогічні компоненти розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів у
процесі фізичного виховання.
Розвиток і функціонування фізичної культури зумовлюються чинниками, умовами та принципами
існування суспільства, в тому числі й нормою врахування історичного матеріалу, уважне вивчення
цінностей та мотивів студентів як необхідності формування людини майбутнього. Тому інтеграція освіти
визначається провідним принципом реформування сучасної освіти.
Ключові слова: педагогічні компоненти, цінності, мотиви, історія фізичного виховання, спорт.
Постановка проблеми. Розвиток соціально-економічних перетворень в Україні, інтеграція її в європейське суспільство створює необхідність у підготовці
фахівців нового, модерного рівня організації діяльності.
Це, у свою чергу, впливає на зростання кількості науково-педагогічних досліджень, які характеризуються
подальшою розробкою процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту.
Найбільш пріоритетним є питання, що стосуються
педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу засобами, які підвищують мотивацію до професійної діяльності, накопичення національних і духовних
цінностей. Від їх успішного співвідношення залежить
підвищення ефективності процесу професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту.
Аналіз результатів досліджень. Формування ціннісно-мотиваційної сфери майбутнього фахівця з фізичного виховання і спорту є базовим компонентом змісту
його підготовки.
На думку провідних українських та зарубіжних спеціалістів [3,4] мотивація відображає інтерес студента до
занять з предметів професійної підготовки галузі фізичного виховання і спорту, його активне і усвідомлене
ставлення до здійснюваної діяльності.
Мотиваційна підтримка освітнього процесу за напрямком підготовки полягає у формуванні у студентів
впевненості, можливості оволодіння рядом дисциплін,
зміцненні комплексної поінформованості про значущість
наукового підходу до фізичної досконалості особистості.
Проблемі навчання та виховання студентів інститутів
та факультетів фізичного виховання і спорту приділено
увагу в працях М.М. Баки [1], О.А. Білоконь [2],
А.В. Синиці [3], Л.П. Сущенко [4], Б.М. Шияна [5].
Питання вдосконалення педагогічних компонентів розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів залишається відкритим і актуальним.
Мета – проаналізувати педагогічні компоненти розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі
фізичного виховання.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз науковометодичної літератури, синтез, порівняння і узагальнення
отриманих даних; практичні – спостереження, бесіда.
Результати дослідження. Для того, щоб сформулювати психолого-педагогічні умови, пов’язані з проблемою формування мотивації до навчальної діяльності
студентів у галузі фізичної культури, необхідно відпові-

сти, насамперед, на запитання про те, які спонукання
(потреби, прагнення, інтереси, цінності) формувати, з
яких перспектив розвитку суспільства і особистості виходити. Як правило, кожній людині властива потреба в
нових враженнях, що переходить пізнавальну потребу.
Саме на неї, перш за все, повинен опиратися викладач,
зробити її чітко сформованою, усвідомленою.
Якщо потреба характеризує готовність до діяльності,
то наявність мотиву додає активності новий, більш дієвий характер. Мотиви виникають і формуються на основі потреб, однак, тільки при вищому рівні їх відображення – їх усвідомленні. Потреби і мотиви стають
підставою дидактичних умов ефективного навчального
процесу при гранично доступній для студентів установки на результат.
Установка – це пусковий механізм ціннісної орієнтації особистості, усвідомлення готовності до обраного
виду діяльності, в якому реалізуються актуальні потреби
у власному фаховому вдосконаленні. Установка на кінцевий результат сприяє ефективному переходу мотивацій в стійкий інтерес з подальшою його реалізацією в
діяльності.
Шиян Б.М. [5] інтерес визначає як емоційне переживання пізнавальної потреби. Він відіграє істотну роль у
розвитку інтелекту, засвоєнні знань і навичок. При інтенсивному інтересі студент відчуває себе натхненним і
жвавим. Саме це пожвавлення забезпечує зв’язок з пізнавальною і рушійною активністю. Важливість створення умов виникнення інтересу до викладача, до навчання
(як емоційного переживання задоволення пізнавальної
потреби) і формування самого інтересу наголошувалася
багатьма дослідниками.
Зокрема, у дослідженні Синиці А.В. [3] виявлено
основні фактори, які сприяють тому, щоб представлення
інформаційного матеріалу під час навчання було цікавим. Відповідно цьому аналізу, найважливішою передумовою створення інтересу до навчання є виховання широких соціальних мотивів діяльності, розуміння її сенсу,
усвідомлення важливості процесів, що вивчаються для
власного професійного вдосконалення. Поки потреба та
інтерес до даної діяльності не задоволені, вони активізують діяльність і впливають на неї.
Розвиток потреби студентів у різних видах вдосконалення діяльності, як зазначає Сущенко Л.П. [4], повинен
здійснюватися в незмінно гнучкій, тактовній формі, інакше кажучи, потреби не можуть бути штучно нав’язані
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індивідууму. Вони повинні відповідати системі його
ціннісних орієнтацій.
Реалізація програми відбувалася в межах структурнозмістової цілісності педагогічного процесу – забезпечували єдністю і взаємозв’язком усіх складників навчально-виховного процесу формування фахівця з фізичного виховання і спорту (організаційно-методичного,
змістового, контрольно-нормативного), що враховували
оперативні, етапні завдання і мету експериментальної
програми. Зокрема: використовували різні форми роботи
експериментальної групи, що розподілялися впродовж
чотирьох етапів впровадження експериментальної програми з урахуванням встановлених вимог; планували на
навчальний рік зміст занять і занять у спортивних секціях, ураховуючи закономірності формування адаптації
(термінової, кумулятивної) й відставленого ефекту; щоденно використовували інші форми занять фізичними
вправами, враховуючи рекомендації фахівців.
Змістову цілісність процесу впровадження експериментальної програми забезпечили єдністю використаних
форм занять наукового гуртка, а саме: лекціями, практичними та семінарськими заняттями (тривалість 90 хв.) з
історії розвитку легкої атлетики на Херсонщині, тематичні круглі столи з проблем розвитку ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх фахівців з фізичного виховання і
спорту, методичні семінари організовані спільно з інститутом післядипломної освіти та тематичні виставки
історичного матеріалу зародження та розвитку фізичної
культури і видів спорту в Херсоні, зустрічі з відомими
легкоатлетами, тренерами, журналістами, громадськими
діячами Херсонщині тощо. Науковий гурток збирався
здебільшого один раз на тиждень. Масові спортивнооздоровчі заходи з легкої атлетики (спортивні свята, вечори, змагання), що реалізовуються за окремим планом,
але не менше одного на місяць.
Метою впровадження програми був розвиток ціннісно-мотиваційної сфери у майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту. Програма впроваджувалася
протягом чотирьох етапів:
І етап – організаційно підготовчий (10 год.)
а) підготовка до впровадження програми;
б) діагностування базового рівня ціннісно-мотиваційних показників професійної готовності майбутніх
фахівців з фізичного виховання і спорту;
в) розподіл обов’язків між членами групи.
ІІ етап – особистісно-пізнавальний (22 год.)
III етап – ціннісно-мотиваційний (64 год.)
IV етап – резюмую чий (6 год.).
Реалізація програми забезпечувалася дотриманням
педагогічних принципів: принцип свідомості і активності. В експериментальній групі приділялася велика увага
тому, щоб мета, яка формувалася на занятті перед студентами була їм цікава, пов’язана з їх внутрішніми потребами, усвідомлювалася і сприймалася ними як особистісна значуща.
Викладач дотримувався наступних положень: 1) не
диктувати «вже відоме» і, можливо не потрібне студенту
знання, а розбудити його власну пізнавальну активність,
яка визначалася у виборі змісту, мети, поведінки, прийняття цінностей відомих легкоатлетів Херсонщині; 2) бесіду проводити в атмосфері «довіри і свободи», де слід
обговорювати проблеми, що цікавлять студентів у галузі
історії легкої атлетики на Херсонщині; 3) позиція викладача – це позиція консультанта, здійснює «розви-
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ваючу допомогу», обов’язково наявність суб’єкт –
суб’єктних відносин. Важливо було домогтися усвідомлення кожним студентом своєї унікальності, зломити
закладене в них прагнення порівнювати себе з іншими.
Некоректне порівняння найчастіше стає причиною незаслужено низької самооцінки, що веде до втрати активності, породжує почуття незадоволеності і апатії;
– принцип доступності та індивідуалізації. Посильні
досягнення українських спортсменів, їх навантаження і
вправи пробуджують інтерес, почуття задоволення від
діяльності та бажання подальшого, незважаючи на певні
труднощі, фізичного вдосконалення. Був здійснений
цілеспрямований перехід від загальних нормативів до
індивідуальної динаміки розвитку кожного студента.
Реалізація даної умови означає формування мотиву до
використання історичних матеріалів, а у майбутньому
виконання рухової діяльності та перспектив її вдосконалення для кожного студента, оскільки фіксування уваги
на індивідуальному розвитку своїх фізичних якостей і
досягнень є значущим стимулом активізації;
– принцип наочності. Щоб сформулювати професійні
знання, уміння, треба спочатку створити навчальні
умови, моделюючи їх у вигляді дій з предметами та іншими об’єктами, за цим перевести даний комплекс на
вербальний рівень. Це дозволяє реально управляти процесом формування патріотичності, національної свідомості та професійної гідності;
– принцип об’єктивності історичного матеріалу забезпечує достовірність наукової інформації, зобов’язує
дослідника до точного аналізу ситуацій, які існують. Цей
принцип є важливим методологічним орієнтиром при
вивченні та застосуванні різноманітних напрямків розвитку педагогічної думки та культури, дозволяє
об’єктивно відділяти реальні наукові досягнення від помилкових концепцій та положень.
– принцип системності – передбачає вивчення
об’єктивності з точки зору існування в оточуючому світі
загального взаємозв’язку всіх предметів і явищ. Тобто
багатогранність, комплексність, системність істинного
знання про об’єкт дослідження є необхідним слідством
та відображенням системних взаємовідносин, які притаманні самій об’єктивній дійсності майбутніх фахівців з
фізичного виховання і спорту. Характерною особливістю принципу системності, з якої випливає важливий
методологічний висновок, є [6]:
– до оцінки кожного явища необхідно підходити
історично, тобто вивчати явища та предмети у взаємозв’язку та розвитку. При цьому взаємозв’язок є дуже
широким поняттям. Він може мати, наприклад, характер
зв’язку якості та кількості, форми та змісту, причини та
слідства тощо;
– розглядати функціонування та організацію складного об’єкта чи явища в тісному зв’язку з його змінами і
розвитком;
– принцип діалектичного протиріччя – випливає із
закону єдності та боротьби протилежностей. Методологічна особливість цього принципу полягає в тому, що
протиріччя як єдність та боротьба протилежностей є
підґрунтям вивчення внутрішнього механізму розвитку
об’єкта дослідження, процесу або явища. Це дозволяє
встановлювати внутрішні головні фактори процесів
руху, змін, розвитку об’єктивної дійсності. Протиріччя
має бути розкрито як внутрішня структурна характеристика досліджуваного явища в його сутності. Його роз-
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в’язування призводить до конкретизації теорії та збагаченню наукового знання, зокрема педагогічного. При
цьому виникнення та розв’язування протиріч слід розглядати як закономірний процес розвитку науки, зокрема
гуманітарної;
– принцип єдності якості та кількості історичного
матеріалу – кількісному підходу передує якісний аналіз
явища або об’єкта, який вивчаються. Кількісні характеристики об’єкту можуть коливатися у певному інтервалі,
який обмежений межами встановленої якості. Ці межі
виражають міру як єдності якісної та кількісної визначеності об’єкта чи явища, які досліджуються. Вихід за
межі кількісних змін, які характерні для даного об’єкту,
призводить до змін міри, яка йому притаманна, а тому
реалізується перехід об’єкта в нову якість. Зміна кількісних характеристик у процесі педагогічних досліджень
дозволяє відкривати нові сторони, властивості та якості
об’єкта;
– принцип наступності у вивченні ґенезу легкої атлетики. Діалектичне заперечення є утвердженням нового,
переходом до вищої фази розвитку, при якому реалізується наступність, яка виражена у виділенні та трансформації зі старого всього цінного й раціонального, без
чого нове не може існувати та розвиватися. Всякий розвиток характеризується не періодичним поверненням у
начальний стан, не відсутністю загального між наступними стадіями, не рухом по колу і не рухом за прямою, а
таким рухом по спіралі, при якому неперервне породження нового, відтворює колишні стадії в їх більш високих
формах на більш високих рівнях.
Основою дослідження розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів з фізичного виховання і спорту є
більш сучасна й ефективна методологія. Вона формулює
й деталізує до рівня конкретної застосовності методологічні принципи. Зокрема важливим є принцип історизму.
Основним засобом виховання стійкого інтересу до
професійного розвитку було використання таких завдань, вирішення яких вимагає від студентів активної
пошукової діяльності. У плані реалізації цього завдання
велике значення надавалося оволодінню студентом необхідними історичними знаннями – з розвитку легкої
атлетики на Херсонщині. Так, студенти приймали участь
у вікторинах, творчих зустрічах з відомими спортсменами, тренерами, суддями з легкої атлетики. Кожен виступив як у ролі учня ЗОШ, так і навчаючого: викладача і
консультанта (наприклад: при проведенні вступної частини заняття – теоретичному представленні матеріалу,
прийнятті тестів, наданні допомоги своєму товаришу в
оволодінні педагогічними прийомами). Проте, труднощі
навчального матеріалу приводить до підвищення інтересу тільки тоді, коли вона посильна і переборна. Цьому
багато в чому сприяло створення викладачем на занятті
ситуації успіху. Під ситуацією розумілося поєднання
умов, в котрих забезпечується досягнення успіху, а сам
успіх являв собою переживання стану радості, задоволення від того, що, реалізація мети навчальної діяльності
або збіглася з очікуваннями, або заперечувала їй.
Педагогічний ефект цього прийому величезний, оскільки він впливає на почуття людини. Синиця А.В. [3]
відзначає, що ситуація успіху породжує психологічний
успішне прийняття діяльності. Для створення ситуації
успіху на занятті застосовувався диференційований підхід до визначення змісту діяльності та характеру допомоги студентам при її здійсненні. При цьому враховува-

лися підготовленість студентів, рівень суб’єктного
досвіду в даній діяльності, бажання досягти певного
рівня педагогічної майстерності.
Робота з підведення підсумків вивчення пройденого
розділу, організовувалася так, щоб кожен студент міг
відчувати емоційне задоволення від зробленого, радість
перемоги над труднощами, щастя пізнання нового і
цікавого.
Застосування цих методів сприяло формуванню мотивації досягнення успіху. Вона проявлялася у постановці студентом нових цілей для себе, в його прагненні до
успіху у власному професійному вдосконаленні.
Виділено найбільш значущі педагогічні прийоми,
створюючи умов для
формування ціннісно-мотиваційного компоненту
професійного розвитку майбутнього фахівця з фізичного
виховання і спорту:
– встановлення відносин співробітництва між викладачем і студентами;
– включення студентів у колективну форму діяльності;
– залучення студентів до пошуку архівних джерел
розвитку легкої атлетики на Прикарпатті;
– залучення студентів до оціночної діяльності;
– створення на занятті ситуації успіху;
– створення для студентів ситуацій вибору.
Основні положення методологічних принципів експериментальної програми окреслимо в такий спосіб:
Під історією розвитку легкої атлетики розуміємо генезис, еволюцію і тенденції її розвитку в різні історичні
періоди. Цей розвиток підпорядковується особливим
об’єктивним історико-дидактичним законам.
Історичний розвиток є перш за все розвитком цілепокладаючої діяльності особистостей – учителів-практиків,
тренерів-викладачів, легкоатлетів, методистів, науковців-новаторів, журналістів, отже, містить на всіх рівнях і
етапах свідомість, яка постає у формі волі, емоцій, усвідомлених або інтуїтивних цілей і є важливим чинником
історії розвитку освіти.
Усі форми, види і прояви свідомості врешті-решт
визначаються суспільним буттям людей – учителів з
фізичної культури, тренерів-викладачів, методистів.
Свідомість детермінована педагогічним буттям, має з
ним зворотній активний зв’язок.
Емпіричну базу історико – методологічного пізнання
становлять історико – педагогічні факти, побудовані на
основі наукового критичного дослідження історичних
джерел. Принцип історизму вимагає виявлення й опису
максимально повного набору, всієї сукупності історикопедагогічних фактів, необхідних для розв’язання кожного конкретного історико-методологічного завдання,
що відповідає принципу об’єктивності. Педагогічні події, явища і процеси об’єктивної історичної реальності
зумовлені, функціонально пов’язані, відрізняються за
ступенем їх значущості, за внеском в історичний розвиток професійної освіти. Критерій значущості задається
визначенням того, що сприяє, перешкоджає чи залишається нейтральним у певному педагогічному явищі відносно фіксованих соціальних, економічних або освітніх
структур, процесів їх продуктивного розвитку.
Виникнення, розвиток і зникнення педагогічних
явищ відбувається в об’єктивному часі і просторі. Процес історичного розвитку дидактичної думки відбувається діалектично у специфічній формі, тобто через зіткнення і боротьбу протидіючих дидактичних систем,
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методичних ідей і концепцій. Теоретичне пізнання історії розвитку легкої атлетики, спираючись на факти з теорії і
практики навчання легкої атлетики, відтворює, відображає, реконструює та пояснює причинні і функціональні
зв’язки, які діють у суспільстві, і має за мету створення
концептуальних схем та моделей освіти.
Послідовне втілення методологічних принципів в
процес пізнання дозволяє зрозуміти єдність історичного
процесу еволюції легкої атлетики в усій його різноманітності, специфічних формах прояву й закономірностей
розвитку. Але плідність цих принципів ефективна лише
за умови їх гармонійного використання з методами наукового пізнання. Усі наукові методи поділяються на дві
великі групи – емпіричного і теоретичного рівнів наукового пізнання.
Важливе місце в методологічних питаннях історикодидактичного дослідження займає застосування діалектичного методу, джерелом якого слугують протиріччя.
Виявлення їх як імпульсу саморуху дозволяє встановити
ступінь вагомості та самостійності процесу розвитку
ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, визначити його тенденції,
якість. Діалектичний метод розглядає минуле, сучасність і майбутнє дидактичних об’єктів, явищ і процесів у
діалектичній єдності, виходячи не тільки з їх динаміки і
мінливості у часі, й розвитку, тобто незворотної, спрямованої і закономірної зміни явищ і процесів реальної
шкільної практики, яка визначає напрямки і характер їх
історичної трансформації. Тільки наявність обов’язкового синтезу усіх трьох означених властивостей дозволяє виявити історичну зумовленість, причинно-наслідкові залежності між історичними станами.
Висновок. Такий розгляд педагогічних компонентів
сприяє осмисленню безперервного динамічного розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі
фізичного виховання як цілісного процесу, як обумовленої й послідовної у часі зміни його специфічних етапів,
кожен з яких на певному рівні був завершеним і сталим.
Виявлена методологічна база дослідження дозволяє:
– відібрати позитивний педагогічний досвід розв’язування навчально-пізнавальних завдань;
– уникнути повторення помилок, які існували в
системі професійної освіти майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту;
– розробити алгоритмічну систему вимірів для прийняття прогресивних педагогічних рішень у конкретних
ситуаціях;
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FORMING OF VALVABLE AND MOTIVATIONAL SPAERE OF STUDENTS
IN THE PROCESS OF PHYSICAL UPBRINGING
The article analyzes the pedagogical components of the development of the value-motivational sphere of students in the
process of physical education.
Development and functioning of physical culture is caused by the factors condition and principles of existence of a society
including standard of consideration of historical material attentive study of values and motives of students as need to forum
future of a human. That’s why integration of education is defined by the leading principle of reforming of contemporary
education.
Key words: pedagogical components, values, motives, history of physical upbringing, sports.
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ВПЛИВ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
НА РІВЕНЬ ЇХНЬОЇ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ
У статті акуталізовано проблему прояву життєстійкості у людей похилого віку в залежності від
певних емоційних переживань. Розкрито поняття «життєстійкість особистості» як один з ключових
параметрів індивідуальної здатності людей похилого віку до саморегуляції та протистояння сучасним
викликам життя. Репрезентовано результати емпіричного дослідження впливу емоційних станів людей
похилого віку на їхню здатність протистояти кризовим умовам життя, зокрема таким як ситуація
пандемії Covid-19 та вимушеної самоізоляції; готовності до вікових змін. Проаналізовано кореляційні
зв’язки життєстійкості, копінг-стратегій та негативних емоційних станів.
Ключові слова: життєстійкість особистості, похилий вік, емоційні стани, тривожність, фрустрація,
агресивність, ригідність, вікові зміни, копінг-стратегії, психічна дезадаптація.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день
пандемія COVID-19 та спричинена нею ситуація вимушеної самоізоляції, дистанціювання є однією з найбільш
вагомих факторів, що діє на всі сфери людського буття, і
перш за все, впливає на психологічну складову, сприяючи погіршенню стану фізичного, а головне – психічного здоров’я. Вимушена самоізоляція, емоційна напруга, тривожність, відсутність спілкування з оточуючими
та рідними, неможливість фізичного контакту та забезпечення себе необхідним для існування погіршують
психологічний, та як наслідок, і фізичний стан людини
похилого віку.
Мета статті полягає у теоретичному обгрунтуванні
та емпіричному дослідженні впливу емоційних станів
людей похилого віку на рівень їх життєстійкості.
Виклад основного матеріалу. Реальне життя людей
супроводжується цілою низкою психоемоційних переживань. Емоції і почуття є відображенням в свідомості
людини буденної дійсності. Науковцями виокремлюється різний за змістом, перебігом та формою спектр
таких переживань, а саме, тривога, емоції, афекти, настрої, стреси, пристрасті, чуттєвий тон, настрій та ін. У
своїй інтегральній єдності вони складають і характеризують емоційно-почуттєву сферу людини. Емоційні
стани представляють собою цілий клас явищ, який охоплює як примітивні потяги, так і складні форми емоційного життя. Переважно дослідження вітчизняних, а
також зарубіжних вчених-психологів присвячені проблемам окремих емоційних станів, психічних станів та
емоціям (Л. Берковітц, В. Бехтєрев, В. Вілюнас, Б. Додонов, О. Захаров, К. Ізард, Є. Ільїн, Н. Карпенко, Є. Лісіна,
О. Леонтьєв, Н. Максимова, К. Мілютіна, Є. Новікова,
М. Осоріна, К. Платонов, О. Прихожан С. Рубінштейн,
Т. Шінгаров, О. Чебикін, П. Якобсон та ін.) [1].
Похилий вік так само, як і будь-який інший віковий
етап онтогенезу людини, має нерівномірність змін і
гетерохронність фаз розвитку. У пізній період життя
людини спостерігається специфічне співвідношення між
збереженням психофізіологічних функцій, дій, мотивації

та особливостей особистості. Зниження психічного тонусу, сили і рухливості складає основну вікову характеристику психічного реагування в старості. Проблема
старіння сьогодні стоїть досить гостро, вона спрямована
на пошук шляхів ефективного використання існуючих
соціальних структур, психологічних процедур і ресурсів
з метою поліпшення умов життя та самопочуття людей
похилого віку. Як свідчить аналіз наукової літератури,
проблема психологічних особливостей та психічних розладів у людей похилого віку, ще й досі не знайшла
належного вирішення.
На специфіку емоційної сфери осіб похилого віку
впливає багато факторів, як внутрішні (когнітивні процеси, мотиваційна сфера, сформований досвід, рівень
самооцінки, установки, інтереси, цілі, цінності, рівень
сформованості вольових якостей та інше), так і зовнішні
соціальні умови. Виходячи з того, що сучасний світ
швидко змінюється, він стає непрогнозованим, інформаційно насиченим, важливо дослідити, яким чином трансформаційні процеси у соціальному середовищі впливають на стабільність емоційної сфери осіб похилого віку
в контексті успішного старіння.
Важлива роль психічних станів підкреслювалась
багатьма авторами (С. Рубінштейном, О. Перовим,
В. М’ясищевим, П. Рапоповим, О. Ковальовим, Л. Куліковим, Н. Тарабріною, В. Семиченко, Ф. Василюком,
І. Булах, Л. Бушанською та ін.). Більш значними та
більш вираженими постають негативні психічні стани
тривожності, фрустрації, ригідності та агресії. Ці стани є
важливими чинниками, що впливають на якість життя
людей похилого віку, на здатність до активної адаптації
до вікових змін, на збереження психічної активності, на
формування нових способів реагування та позитивне
оцінювання подій сучасності. Часто вони призводять до
зниження працездатності, продуктивності діяльності, до
труднощів в спілкуванні.
І.В. Дубровіна дає наступне визначення емоційним
станам [2, с.4]:
– тривожність – емоційний стан, що виникає в ситуа-
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ціях невизначеної небезпеки і пов’язаний з очікуванням
негативного розвитку подій;
– фрустрація – психічний стан, що виникає при наявності непереборних перешкод (реальних чи уявних) на
шляху до досягнення мети чи задоволення потреби;
– агресивність – психічний стан, метою якого є
завдати будь-якої шкоди іншій людині;
– ригідність – психічний стан утруднення зміни заздалегідь наміченого плану дій в умовах, коли ці зміни
необхідні.
Різні аспекти методологічної та теоретичної геронтопсихології, особливостей життя людей похилого віку
розглядали: О. Краснова, А. Лідерс (особливості розвитку
особистості в період похилого віку), М. Єрмолаєва
(структура емоційних переживань), Н. Чепелєва, М. Смульсон (наративна психологія людей похилого віку). Для
розуміння особистості в старості необхідно розглянути
вплив зовнішніх умов на уявлення людей похилого віку
про себе та їхню задоволеність життям. Загальна проблема – пануючий вплив стереотипів «типової» людини
похилого віку. Існує безліч описів особливостей, що
характеризують особистість людини похилого віку. Згідно з дослідженням, проведеним О. Красновою, представники різних вікових груп виділяли такі особливості
людей похилого віку: мудрість, наявність великого життєвого досвіду, доброта, духовна значущість для молоді.
Але в той же час відзначаються і негативні їх характеристики: егоїстичність, скупість, упертість, байдужість до
усього, інтелектуальна деградація, консерватизм, критичне відношення до молодих людей [3].
Згідно з даними численних емпіричних досліджень
похилий вік супроводить наростання занепокоєння, тривожності, появи або посилення таких рис, як недовірливість, дратівливість, черствість. Зміни при старінні відбуваються і на біологічному рівні, що проявляється зміною
в зовнішності, рухливості, а також в роботі сенсорних
систем – слуху, зору, смаку тощо. Тобто, основу стану і
динаміки особистісних змін складають, передусім, природні фізіологічні процеси старіння організму, що неминуче викликає зміни емоційно-вольової сфери особистості.
Змінюється темперамент, загострюються характерологічні риси, людина похилого віку більше звертає увагу на
себе, знижується ініціативність, зростає пасивність [3].
У похилому віці, як у дитинстві, здається, що час не
належить людині. Тож відсутність перспектив може суттєво вплинути на психологічне та соматичне здоров’я
людини та на тривалість її життя. Вирішення проблемних ситуацій має сугубо індивідуальний характер і
пов’язано як з суб’єктивними можливостями розуміння
реальності, так і з наявністю важливих індивідуальних
чинників. Вони дозволяють людині стикатись зі складними, невизначеними труднощами та залишатись психологічно здоровою та адаптованою людиною у будьякому віці, розвиваючи таку життєво необхідно навичку
як життєстійкість. У психологічній літературі використовують як тотожні до поняття «життєстійкість» поняття
«стресостійкість», «емоційна стійкість», «психологічна
надійність», «психологічна готовність», «психологічна
стійкість». На відміну від вище зазначених понять, які
можна віднести до адаптаційних систем людини, «життєстійкість» виконує таку головну функцію, як побудова
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ефективної соціальної взаємодії та знаходження оптимальних шляхів саморозвитку та самоздійснення особистості у складних життєвих обставинах (Т. Ларіна) [4].
Поняття «життєстійкість» було введене в науковий
обіг Сьюзен Кобейс і Сальватором Мадді, на перетині
теоретичних поглядів екзистенційної психології та прикладної галузі психології стресу. Прикладний аспект
життєстійкості обумовлений тією роллю, яку ця особистісна змінна відіграє в успішному протистоянні стресовим ситуаціям, перш за все, у професійній діяльності. За
даними досліджень, життєстійкість виявляється ключовою особистісною змінною, яка опосередковує вплив
стресогенних факторів (у тому числі хронічних) на соматичне і душевне здоров’я, а також на успішність діяльності.
Життєстійкість передбачає готовність діяти всупереч
онтологічній тривозі, тривозі втрати сенсу, всупереч
відчуттю занедбаності. Саме життєстійкість дозволяє
людині долати тривогу, яка супроводжує вибір майбутнього, навіть невідомого. Концепція життєстійкості дозволяє співвіднести дослідження у психології стресу із
екзистенційними уявленнями про онтологічну тривогу і
спосіб її опанування.
Життєстійкість (hardiness) являє собою систему переконань про себе, про світ, про відносини зі світом. Це
диспозиція, що включає в себе три порівняно автономні
компоненти: залученість, контроль, прийняття ризику.
Виразність цих компонентів у цілому перешкоджає виникненню внутрішньої напруги в стресових ситуаціях за
рахунок стійкого опанування (hardy coping) стресами і
сприйняття їх як менш значимих.
Сучасний психологічний словник розглядає «життєстійкість» як здатність нормально функціонувати та розвиватись, незважаючи на явно несприятливі умови [5,
с.193], які можуть оточувати людину повсякчасно і до
таких умов можна віднести кризи особистості. Як зазначав Б. Ананьєв, внутрішній світ особистості має активний, діяльний характер, тобто внутрішній світ «людини
працює, і міра напруженості її роботи (переробка досвіду, вироблення власних позицій і переконань, шляхів
самовизначення тощо) є показником духовного багатства індивідуальності» [6, с.172], скоріше за все й показником сформованої життєвої стійкості особистості, що
виступає важливим індивідуальним чинником подолання
складних життєвих криз, особливо у старості [6, с.172].
За результатами досліджень, проведених Ж. Новікової встановлено, що рівень життєстійкості впливає і на
загальну задоволеність життям. В осіб похилого віку, які
мають високий рівень життєстійкості, на задоволеність
життям більше впливають соціальні чинники, на другому місці знаходяться комунікативно-міжособистісні,
на третьому – особистісні. Відмічається, що особи похилого віку з високим рівнем життєстійкості проявляють
активну позицію як у соціальному, так і особистісному
житті, позитивно оцінюють своє минуле. На задоволеність життям осіб похилого віку, які мають низький рівень життєстійкості, впливають, перш за все, особистісні
чинники, на другому місці – комунікативно-міжособистісні, на третьому – соціальні.
Особливістю людей похилого віку з низьким рівнем
життєстійкості є залежність від інших людей, соціальних
структур, пасивна життєва позиція, конформність, висо-
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кий рівень тривожності, постійне нарікання на своє
життя, неприйняття свого минулого.
Окремо варто відмітити специфіку задоволеності
життям у осіб похилого віку, які мають середній рівень
життєстійкості, оцінка власного життя залежить від їхніх
психологічних особливостей, соціальних умов життя та
має індивідуальні відмінності, характер задоволення
життям є нестабільним [7, с.80-81].
З огляду на актуальність теми було проведено емпіричне дослідження емоційних станів людей похилого
віку, їх готовність до вікових змін, знайдено кореляційні
зв’язки між життєстійкістю, копінг-стратегіями та негативними емоційними станами.
До дослідження була залучена група досліджуваних
у кількості 30 осіб – 24 чоловіків та 6 жінок, віком від
59 до 81 року. Під час першого етапу емпіричного дослідження було проведено анкету «Самопочуття, негативні емоційні стани та методи їх подолання» (авторська
розробка), метою якої було збір даних стосовно особистого самопочуття та можливого погіршення стану за
останній час, викликаного пандемією Covid-19 та вимущеною самоізоляцією.
За даними анкетування зміни фізичного або емоційного стану (загострення хронічних хвороб, відчуття тривоги, стрес) людей похилого віку за останній час мають
80% респондентів, при чому в основному це жінки, що
вказує на можливий вплив вимушеної самоізоляції, як
несприятливого фактору (фізичного, психологічного) на
людину, що порушує звичний ритм життя, гомеостаз та
безумовно викликає стан тривоги, симптоми стресу, що
в подальшому впливає на стан фізичного здоров’я. 67%
опитаних пов’язують зміну емоційного стану з віковими
особливостями, однак 17% вбачають причиною проблеми у сім’ї, ще 17% – відмачають вплив на їх стан
наявності великої кількості негативної інформації, що
транслюється у засобах масової комунікації. 60% найчастіше відчувають хвилювання; знижений настрій – 20%;
цікавість перед майбутніми подіями – 40%. Це означає,
що тривога, не дивлячись на свою невизначеність, в значній мірі представляє певний раціональний (когнітивний) феномен та зумовлює тип психічного реагування за
наявності можливої загрози. У більшості випадків люди
похилого віку сприймають тривогу як сигнал небезпеки,
своєрідне очікування, передчуття та переживання, спро-

ектоване в майбутнє. Стимули тривоги мають загальний,
невизначений і абстрактний характер.
На запитання «Як ви розумієте поняття “життєстійкість”?» – 62% респондентів відповіли «бути оптимістом», 38% – «вміння пристосовуватися до життєвих
ситуацій», а 20% відмітили це поняття як «піклування
про себе в важких ситуаціях». Переважна більшість учасників – 60% вважають себе життєстійкими особистостями, інші 40% не впевнені у своїх можливостях протистояти ситуаціям загрози або небезпеки.
Загалом більшість опитаних, а саме 80% оцінюють
стан свого фізичного здоров’я як задовільний, 20% вважають його гарним. Дані проведеного аналізу свідчать
про те, що найбільш актуальними способами виходу зі
стану тривоги, стресу та інших неприємних станів для
більшості жінок є заняття домашніми справами (18%),
телефонні дзвінки близьким, тобто спілкування – 18%,
перегляд програм по телебаченню або прослуховування
радіо – 18%. Для чоловіків: намагання змінити обстановку та поїхати притаманно для 50%, нічого не роблять,
вважають що стан піде сам собою – 50%. До інших варіантів ввійшли: малювання, в’язання, вишивання; медитація, сон, вживання їжі та великої кількості води.
У вільний час більшість людей похилого віку відвідують парки та сквери, що сприяє зміцненню їхнього
імунітету, можливості розширення кола знайомств, додаткового спілкування та обміну інформацієї.
Результати відповідей свідчать про те, що фактично
всі опитані намагаються опанувати стресові ситуації
мистецтвом підтримки (розмови з близькими та рідними), переключенням уваги на роботу (фізичні навантаження, домашні справи та ін.), використанням власних
ресурсів та творчого потенціалу (малювання та ін.) і при
цьому не втрачають надії.
Під час другого етапу експерименту було проведено
опитування за методикою «Копінг-поведінка в стресових ситуаціях CISS» [8], методикою «Діагностика самооцінки психічних станів (за Г. Айзенком)» [9], опитувальником «Готовність до вікових змін» [10] та опитувальником життєстійкості С. Мааді [11, с.59].
Найбільш ґрунтованими і значущими показниками є
кореляційні зв’язки між результатами опитування за
вищенаведеними методиками. Для досягнення мети застосовано коефіцієнт кореляції Пірсона (табл. 1-4).
Таблиця 1
Кореляційні зв’язки між психічними станами (методика Г. Айзенка)
та критеріями життєстійкості за С. Мадді
Шкали методики Мадді
Шкали методики
Айзенка
Включеність
Контроль
Прийняття ризиків
Загальний показник життєстійкості
Тривожність
-0,402
-0,481
-0,721
-0,588
Фрустрація
-0,492
-0,513
-0,715
-0,633
Агресивність
-0,197
0,334
0,181
0,159
Ригідність
-0,715
-0,880
-0,839
-0,936
Звичайно, що всі критерії є певною мірою умовними,
кості важливим є психологічна робота з емоційними стаале ми вже бачимо що є зворотній і тісний зв’язок між
нами людей похилого віку як факторами впливу на процес
показниками ригідності та включеності (r=-0,715), між рижиттєстійкості. Між агресивністю та шкалами життєгідністю і контролем (r=-0,880), між тривожністю і прийстійкості тільки по шкалі «включеність» бачимо зворотний
няттям ризиків (r=-0,721), фрустрацією і прийняттям ризизв’язок, за іншими шкалами кореляція позитивна, але дуже
ків (r=-0,715), ригідністю і прийняттям ризиків (r=-0,839).
слабка, можемо тільки бачити зв’язок між агресивністю на
Виявлені кореляційні зв’язки доводять, що високі прояви
контролем (r=0,334), тобто тут наявність певного ступеню
тривожності, фрустрації, ригідності зменшують прояв поагресії може надавати можливість контролювати людині
казників життєстійкості. Отже, для підвищення життєстійсвій стан, зберігати власні кордони.
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Таблиця 2
Кореляційні зв’язки між рівнями готовності до вікових змін та критеріями життєстійкості за С. Мадді
Критерії життєстійкості за Мадді
Рівні готовності до
вікових змін
Включеність
Контроль
Прийняття ризиків
Загальний показник
Когнітивний
0,170
-0,683
-0,837
-0,532
Афективний
0,338
0,323
0,597
0,447
Мотиваційний
0,713
0,579
0,351
0,950
Життєстійкість у людей похилого віку пов’язана і з
все залежить він них і в ситуації невизначеності вони
необхідністю прийняття змін, викликаних віком, зміною
саме і шукають інформацію.
соціального статусу, професійного статусу, іноді самотТісні кореляційні зв’язки виявлено між афективним
ністю, обмеженістю соціальних зв’язків, погіршенням
компонентом готовності та шкалою «прийняття ризиків»
стану здоров’я. Готовність приймати ці зміни, розуміти
(r=0,597), тобто чим вище прояв агресії, тим легше люїх причини, знання щодо власної поведінки в нових умодина буде готова ризикнути, знов таки, можна говорити
вах життя складають когнітивний аспект готовності.
про певну захисну агресію, готовність навіть самого
Зв’язок між когнітивним рівнем та шкалою «контроль»
організму до концентрації на проблемі та готовності її
(r=-0,683), «прийняття ризиків» (r=-0,838), і «загальний
вирішити.
показник життєстійкості» (r=-0,532), мають високий неМотиваційний компонент має тісні позитивні зв’язки
гативний зв’язок. Тісний зв’язок говорить нам, що для
майже із всіма шкалами життєстійкості, особливо із
людей похилого віку важливо мати розуміння того, що
шкалами «включеність» (r=0,713) та «контроль»
відбувається, вони можуть шукати інформацію, але не
(r=0,579). Такі показники говорять про важливість мотизавжди критично ставитися до неї, вони чутливі до певвації, наявного поштовху для задоволення власних потних чуток, схильні до інформаційного стресу. Іноді вереб та досягнення мети. І як відмічав засновник методу
лика кількість інформації приводить до розуміння того,
йоготерапії В. Франкл: «Коли людина знає «навіщо»,
що вони не можуть самі контролювати своє життя, не
вона зможе здолати будь-яке «як».
Таблиця 3
Кореляційні зв’язки між психічними станами та копінг-стратегіями (за методикою Нормана)
Шкали копінг-поведінки
Шкали
проблемноемоційностратегія
субшкала
субшкала
методики
орієнтована
орієнтована
уникання
відволікання
соціального
Г. Айзенка
стратегія
стратегія
відволікання
Тривожність
0,665
0,667
0,713
0,718
0,586
Фрустрація
0,626
0,758
0,770
0,803
0,608
Агресивність
0,111
0,419
0,690
0,741
0,957
Ригідність
0,483
0,925
0,547
0,750
0,134
Між усіма показниками є прямі зв’язки, але варто
лами уникання та відволікання.
зосередитись на більш тісних кореляційних зв’язках.
Цікавими є кореляційні зв’язки шкали «агресивність»
Звертає на увагу наявність високого зв’язку між ригіднізі шкалами методики копінг-стратегій. Дуже слабкий
стю та емоційно-орієнтованою стратегією (r=0,925), між
зв’язок агресивність має із шкалою «проблемно-орієнторигідністю і субшкалою соціального відволікання
ваної стратегії», що говорить про неможливість в стані
(r=0,957), між фрустрацією і субшкалою відволікання
агресії обирати стратегію аналізу ситуації, що склалася.
(r=0,803), фрустрацією і стратегією уникання (r=0,770),
Тісний зв’язок агресивність має із субшкалою соціальфрустрацією і емоційно-орієнтованою стратегією (r=0,758).
ного відволікання, тобто людина намагається бути між
Високі прояви тривожності, фрустрації, ригідності збілюдей, шукає контактів, але зайва агресія може тільки
льшують прояв показників стратегій та субшкал відволінашкодити, зробити дані стосунки напруженими, не
кання. Показники фрустрації мають тісний зв’язок із
дати можливість знайти підтримку при вирішенні складемоційно-орієнтованою стратегією, стратегією уникання
них життєвих ситуацій.
та відволікання. Людина в стані фрустрації не обирає
Шкала «ригідність» демонструє тісні зв’язки із емопродуктивні стратегії подолання складних життєвих
ційно-орієнтованою стратегією подолання, але в цьому
ситуацій, зосереджуючись на пасивних стратегіях, таких
випадку людина може занадто зануритися в ситуацію
як уникання та переключення на інші ситуації або прояв
емоційного переживання, не проявляючи гнучкість в
власних емоцій. При наявності тривожності людина
залежності від ситуації та оточення. Така ситуація не
похилого віку також не здатна обирати продуктивні
призведе до конструктивного вирішення труднощів
стратегії подолання, більш тісні зв’язки маємо зі шкажиття.
Таблиця 4
Кореляційні зв’язки між критеріями життєстійкості та копінг-стратегіями
Шкали методики С. Мадді
Шкали копінг-поведінки
проблемноемоційностратегія
субшкала
субшкала
орієнтована орієнтована уникання відволікання соціального
стратегія
стратегія
відволікання
Включеність
0,222
-0,863
-0,762
-0,716
-0,105
Контроль
-0,431
-0,676
-0,203
-0,36
0,314
Прийняття ризиків
-0,748
-0,601
-0,227
-0,39
0,064
Загальний показник життєстійкості
-0,358
-0,813
-0,427
-0,539
0,148
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Майже по всім шкалам життєстійкості бачимо тісні
кореляційні зв’язки з емоційно-орієнтованою стратегією.
Високі показники за шкалами «включеність», «контроль», «прийняття ризиків» та «загальний показник життєстійкості» будуть знижувати прояв емоційно-орієнтованої стратегії та змушувати людину похилого віку
обирати інші стратегії подолання та вирішення проблем
або стресових ситуацій, що виникли на шляху їх життєдіяльності.
Найбільш високими виявлено кореляційні зв’язки
між показниками за шкалою «включеність» зі шкалами:
«емоційно-орієнтована стратегія» (r=-0,863), «контроль»
(r=-0,762), «субшкала відволікання» (r=-0,716), що може
означати бажання людей похилого віку бути включеними у соціальні процеси. Завдяки більш високій залученості вони отримують задоволення від власної діяльності (залученню зовнішніх ресурсів, звертанню за
конкретною допомогою або емоційною підтримкою,
орієнтованістю на активне спілкування, пошуку необхідної інформації та соціалізації з іншими), почуваються
спокійніше, мають змогу детально оцінювати дійсність
та мати можливість задовольняти свої об’єктивні
потреби.
Зворотній зв’язок маємо між показниками шкали
«прийняття ризиків» та, емоційно-орієнтованою стратегією (r=-0,601) та проблемно-орієнтованою стратегією
(r=-0,748). В основі прийняття ризику лежить ідея розвитку через активне засвоєння знань з досвіду і користування ними у майбутньому. Саме тому, чим більше
людина похилого віку має переконаність в тому, що все
те, що з нею трапляється сприяє її розвитку за рахунок
досвіду, тим менший відсоток використання копінгстратегій взагалі. Людина вважає, що завдяки її досвіду
вона все вирішить дуже швидко та без проблем, а сама
ситуація не розглядається та не аналізується. Але в такий момент це може спрацювати навпаки, минулий досвід стане саме перешкодою для подолання певної кризи
або стресової ситуації. Через свою впевненість людина
стає зовсім беззахисною до зовнішніх факторів, відчуває
власну безпомічність та є не готовою до вирішення гострих ситуацій.
Щодо ярко вираженої кореляції між шкалою «контролю» та емоційно-орієнтованою стратегією (r=-0,676)
можна зауважити, що якщо людина похилого віку має
сильно розвинений компонент контролю, вона впевнена,
що сама обирає власну діяльність та роль емоцій відходить на другорядний план. Це означає, що чим більше
людина намагається тримати все під контролем і направляє свою енергію лише в одне русло, тим саме спустошуючи свій внутрішній ресурс, тим більше збільшення
ризику виникнення станів тривоги, стресу, дестабілізації
психологічного та фізичного здоров’я.
Висновки. За результатами проведеного дослідження нами встановлено, що емоційні стани можуть існувати у свідомості незалежно від когнітивних процесів,
часто людина може знаходитись у тому чи іншому стані,
не усвідомлюючи його. Вони виражають стан суб’єкта
та його ставлення до об’єкта і їх можна характеризувати
як динамічні і взаємні. Усвідомлення емоційного стану
допомагає встановити ступінь контролю над поведінкою
та рівень життєстійкості особистості. Високий рівень

значущості рівня життєстійкості людей похилого віку
безпосередньо пов’язаний з емоційним відображенням
реальності. Особам з високим рівнем прояву таких емоційних станів, як тривожність, фрустрація, ригідність та
агресивність, слід формувати почуття впевненості у собі,
необхідно зміщати акцент з зовнішньої вимогливості,
категоричності, високої значимості в постановці завдань
на змістовне осмислення діяльності та конкретне планування. Для низькотривожних людей похилого віку, навпаки, потрібно пробудження активності, розвиток
мотиваційних компонентів, актуалізація зацікавленості
та почуття відповідальності у вирішенні тих чи інших
завдань.
Таким чином, саме негативні емоційні стани є причиною зниження рівня життєстійкості, тому, працюючи
з внутрішніми психологічними проблемами можна досягнути внутрішнього спокою та зовнішньої впесненості у
собі та завтрашньому дні. У психологічній практиці на
сьогоднішній момент недостатньо спеціально розробленого для роботи з людьми похилого віку методичного
інструментарію для здійснення психологічної допомоги,
яка повинна бути комплексною та систематичною. Найдієвішими психологічними практиками допомоги щодо
подолання негативних емоційних станів у людей похилого віку є групова психотерапія, психологічна корекція,
арт-терапія, метод «керованого породження образів».
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THE IMPACT OF OLDER PEOPLE’S EMOTIONAL STATES ON THEIR LEVEL OF RESILIENCE
The article addresses the problem of showing resilience in older people depending on certain emotional experiences. The
concept of «personality resilience» has been disclosed as one of the key parameters of the individual ability of older people to
self-regulate and confront modern life challenges. The results of an empirical study of the impact of the emotional states of
older people on their ability to withstand crisis living conditions, in particular, the situation of pandemic Covid-19 and forced
self-isolation; preparedness for age-related changes. Correlations of resilience, coping strategies and negative emotional
states were analyzed.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ПІДТРИМКИ ЖІНОК В ДИНАМІЧНИХ
СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті з’ясовано сутність соціально-психологічного забезпечення життєдіяльності жінок в умовах
динамічних соціотехнічних систем управління. Мета статті полягала у виявленні зміни зростаючого
стомлення при роботі досліджуваних в умовах динамічних соціотехнічних систем діяльності. Обстежено
500 досліджуваних (оператори, фахівці) у віці від 18 до 46 років (всі жінки) в динамічних автоматизованих
системах управління. Як оптимізуючий метод використано довільну психічну саморегуляцію
життєдіяльності. Виявлено та скореговано негативні функціональні стани жінок щляхом оволодіння
ними навичками саморегуляції (аутотренінг, ідеомоторне тренування).
Ключові слова: соціальна підтримка, психологічний стан, системи управління, психологічне
забезпечення, соціотехнічна система діяльності.
Постановка проблеми. Проблема соціально-психологічного забезпечення життєдіяльності жінок розглядалася вченими здебільшого з позицій психологічного
забезпечення функціонування організму, а не розвитку
системи життєдіяльності. Відомо, що соціотехнічні системи – це системи діяльності з особливим компонентним
складом: є діяльність, у якій проектуються певні процеси, котрі потім залучаються в іншу діяльність, яку
вони розвивають, актуалізуючи вирішення проблем.
Розвиток є одна з визначальних рис соціотехнічних систем, він мобілізує фахівців, у тому числі жінок, задля
якісних змін. Такого роду завдання вирішуються в зарубіжній соціальній психології, починаючи з 90-х років
ХХ століття в рамках державних науково-технічних
програм, а в Україні – у ході розвитку ідеї психологічного
забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз
останніх досліджень і публікацій. За останні двадцять
років розвинувся особливий тип соціотехнічних систем
діяльності як впровадження динамічних інформаційних
технологій [1, c.170]. Вони є майже недослідженими з
точки соціальної підтримки фахівців, у тому числі жінок. Дослідження потреб розвитку психологічних особливостей системи діяльності жінок, психологічних факторів розвитку системи діяльності відбувалось для
формування необхідного рівня роботоздатності [2, c.99],
психологічної безпеки особистості [3, c.75], корпоративної
культури [4, c.485], модернізації управління [5, c.120],
професійного здоров’я [6, c.165], ергономічності [7, c.135].
Формулювання мети статті та завдань. Мета статті – виявити зміни зростаючого стомлення при роботі
досліджуваних в умовах динамічних соціотехнічних
систем діяльності.
Завдання:
1. Провести теоретичний аналіз існуючих напрямів
вивчення функціонального стану в комплексі наук про
професійну діяльність людини.
2. Розробити психограми діяльності жінок в динамічних соціотехнічних системах і на їх підставі обґрунту-

вати комплекс діагностичних методик, адекватних змісту праці останніх.
3. Провести психодіагностику та корекцію негативних функціональних станів жінок, що виникають в умовах професійної діяльності впродовж одного року.
Виклад основного матеріалу. У дослідженнях, які
проводились упродовж 2018–2020 рр., взяли участь
500 жінок віком 18–46 років, які працювали в умовах
різних динамічних соціотехнічних систем (оператори та
фахівці неоператорського профілю складних автоматизованих систем управління). Застосовувались традиційні
засоби психологічного забезпечення у вигляді прийомів
довільної саморегуляції функціонального стану (експериментальна група) та без психологічного забезпечення
(контрольна група) протягом року безперервної діяльності. В експериментальній та контрольній групах було по
250 жінок.
Згідно зі структурно-функціональною моделлю розвитку соціотехнічних систем підсистема спонтанної
активності фахівця поєднує процеси, котрі протікають
одночасно з цілеспрямованими процесами підсистеми
зовнішньої взаємодії з соціумом, тобто залежать від
соціального замовлення. Воно сприяє формулюванню
завдань розвитку та процесу досягнення мети. На операціональному рівні вирішуються завдання діяльності, на
основі домінуючого мотиву у жінок як фахівців формується мета, вони аналізують умови діяльності, актуалізуючи відповідні алгоритми досягнення результату.
При виборі та реалізації програм розвитку досліджено чинники розвитку соціотехнічних систем – організаційні та технічні дії жінок. З’ясовано, що вони безпосередньо пов’язані з компонентами роботоздатності.
Встановлено відмінності в експертних оцінках жінками
показників операціонального навантаження, а також
ступінь впливу на напруження діяльності технічних та
організаційних факторів.
Методами анкетування та оцінки складності алгоритмів діяльності виявлені значущі достовірні відмінності
в оцінці жінками когнітивної складової навантаження і

Scientific Journal Virtus, October # 47, 2020
впливу на неї технічних чинників.
Жінки особливо гостро відчувають вплив соціальнопсихологічних чинників на їх професійне навантаження.
Задоволеність діяльністю і оцінка її значущості збільшуються у міру зростання кваліфікації жінок як фахівців. Для різних видів динамічних навантажень середні
значення досліджуваних функцій, а також показників
особистісної та реактивної тривожності співставлялися з
віком та професійним стажем жінок.
Дані теоретичної оцінки складності алгоритмів діяльності жінок узгоджуються із зміною стану життєдіяльності залежно від виконуваних функцій, при цьому
виражений вплив на психофізіологічні процеси і функціональні стани має раптова зміна характеристик засобів
діяльності. Встановлено, що суб’єктивна оцінка жінками
когнітивної складової професійного навантаження залежить від виду навантаження, тобто є специфічною відносно системи діяльності.
Реалізація програм розвитку соціотехнічної системи
діяльності жінок передбачала дослідження психологічних факторів розвитку, організаційні рішення з розвитку
процесу та засобів діяльності, формування необхідного
рівня їх роботоздатності.
За наслідками оцінки ефективності праці за критерієм роботоздатності всі жінки були умовно розділені на
три категорії: 1) найбільш успішні та роботоздатні;
2) такі, що мають середні показники успішності та роботоздатності; 3) найменш успішні та роботоздатні.
Встановлено, що найбільш успішні та роботоздатні
жінки мають найвищий індекс соціально-трудової активності при високому показникові задоволеності діяльністю. Жінки найнижчої (третьої) групи профуспішності і
роботоздатності характеризуються низькою соціальнотрудовою активністю, завищеним рівнем самооцінки
власного професійного навантаження, що призводить до
зменшення задоволеності діяльністю. Співставлення суб’єктивних експертних оцінок ефективності праці жінок
і їх психологічних характеристик призводить до висновку про виражений вплив мотиваційних аспектів і особистісних чинників на професійну успішність і роботоздатність.
Восьмиколірна модифікація тесту М. Люшера виявила наступні тенденції. Параметри «ексцентричності»,
«автономії» і «роботоздатності» знижуються у жінок у
міру зниження їх профуспішності та соціально-трудової
активності. В той же час збільшуються параметри «концентричності», «гетерономії» і «стресу», погіршується
якість діяльності. Застосування кольорооасоціативного
методу грунтується на положенні про те, що жінки
пов’язують кольори з емоційними та суто особовими
характеристиками. Емоційні характеристики, що визначаються за допомогою тесту Люшера, пов’язані з глибинними настановами особистості, важливими для процесу міжособистісної взаємодії.
У зв’язку з особливостями кольороасоціативного
методу у ході дослідження була висунута гіпотеза про
існування невипадкового кількісного зв’язку між колірним портретом жінки, створеним її колегами і соціометричною оцінкою професійного статусу жінки в професійній групі, а також про можливість імовірнісної оцінки
взаємовідношень індивідів на основі їх взаємної оцінки.
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Методика включала одночасне проведення соціометричного опитування і кольороасоціативного дослідження. Всім жінкам пропонувалося обрати декілька інших
жінок за умов позитивного ставлення до них в спільній
праці. Жінкам пропонувалося поставити у відповідність
кожному оцінюваному співробітнику певний колір восьмиколірної розкладки тесту Люшера. Кожна жінка
повинна обрати колір для свого обранця, виходячи з
власного емоційного ставлення до нього. Опитування
включало і «колірну самооцінку», тобто ідентифікацію
себе з певним кольором. Назви кольорів давалися на
слух і вносилися опитуваними у графи анкети.
Жінки попереджалися про конфіденційність результатів анкетування. Для кожної групи розраховувалися
соціометричні індекси, а також отримані усереднені соціометричні та кольорооасоціативні матриці (табл. 1).
Після накопичення даних виявлялася відповідність частоти виборів партнера та ідентифікація її з колірним
стимулом. Проводилася диференціація результатів за
«кольором самооцінки».
Проведено розрахунки та отримувано вагові коефіцієнти кольороасоціативного тесту при діагностиці відношення співробітників до емоційно-значущого вибору.
Отримано високу парну позитивну кореляцію в результаті використання кольороасоціативної методики з
результатами соціометрії за такими показниками як працездатність, баланс особових властивостей і відношення
до діяльності, які стійко корелювали з ціннісно-орієнтаційною єдністю групи (Цоє), груповою згуртованістю
(Сгр) та індексом групової інтеграції (Іі). Обробка результатів, отриманих двома методами, показала їх високу збіжність (r=0,70).
Як оптимізуючий засіб впроваджено організаційні
рішення з розвитку процесу та засобів діяльності жінок
стосовно поліпшення їх функціонального стану. Перспективним шляхом вдосконалення діяльності жінок є
модернізація режимів праці та відпочинку.
Таблиця 1
Кольороасоціативна та соціометрична
матриці жінок у динамічних соціотехнічних
системах діяльності
Показники соціометрії
Показники тесту Люшера
Цоє
Сгр
Іі
Працездатність
0,70
0,75
0,72
Концентричність
0,35
0,28
0,37
Ексцентричність
0,05
-0,10
0,01
Автономія
-0,07 -0,05
-0,04
Гетерономія
0,02
0,03
0,03
Стрес
-0,45 -0,30
-0,50
Втома
-0,28 -0,20
-0,25
Баланс особових властивостей
0,50
0,65
0,70
Ставлення до діяльності
0,30
0,35
0,38
Метою пропонованої програми модернізації внутрішньозмінних графіків є усунення нерівномірності завантаження жінок протягом робочого дня без зміни функціональних обов’язків. Сумарне функціональне завантаження
жінок при роботі за пропонованими графіками залишається незмінним. Завантаження фахівців, діяльність яких
супроводжується найбільшою психічною напругою, стає
більш рівномірним протягом робочої зміни, первинні
дані отримані на металургійних підприємствах України.
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За новим графіком на початку зміни тривалість роботи така, що дозволяє адаптуватися (впрацюватися)
фахівцям. Періоди з підвищеним навантаженням чергуються з інтервалами відносного його зниження (розвантаження) і є ознакою реалізації програми розвитку виробництва.
Висока щільність завантаження призводить до значної стомлюваності жінок, що супроводжується функціональними зрушеннями, які негативно позначається на
ефективності діяльності.
Другий варіант допускає на додаток до викладеного
вище деяку зміну функціональних обов’язків. У цьому
варіанті внутрішньозмінного графіка в середині робочого дня фахівці міняються місцями і виконуваними
функціями. При цьому відбувається деякий перерозподіл
навантаження.
Обґрунтовано необхідність оволодіння навичками
саморегуляції. Робоча гіпотеза дослідження була сформульована у такий спосіб: запровадження прийомів
довільної психічної саморегуляції у процес життєдіяльності жінок буде ефективним для формування і підтримки необхідного рівня їх роботоздатності.
Визначення особливостей динаміки роботоздатності
жінок проводилося за результатами обстеження експериментальної та контрольної груп досліджуваних в річному циклі життєдіяльності. Виявлено суттєві розбіжності між показниками функціонального стану початку та
кінця роботи у жінок на рівні 16–18%, тобто встановлено стан гостро вираженої втоми.
Проведено парний кореляційний аналіз між всіма
оцінками. Стійкі кореляційні зв’язки зумовили вибір
діагностичних методик психофізіологічного та психологічного рівнів забезпечення.
Встановлено, що в динаміці роботоздатності жінок
розрізняються функціональні стани, які відповідають
періодам впрацьовування (другий місяць), оптимальної
(восьмий місяць) та нестійкої роботоздатності (дванадцятий місяць).
При факторному аналізі показників функціонального
стану (ФС) жінок до початку роботи встановлено чинники, які впливають на інтегральний показник життєдіяльності. Особливого значення набуває перший фактор
F1 (5,018), значення якого майже в п’ять разів перевищує факторне навантаження другого фактора F2 (1,150).
Значимість обож факторів перевищує 80% від загальної
сукупності факторів.
До першого фактора (психофізіологічного забезпечення) до початку роботи належать інформаційні змінні,
а саме швидкість переробки інформації; до другого
(професійного рівня) – прямі показники роботоздатності. В кінці роботи перший фактор визначається лише
підсистемою психологічного забезпечення.
Другий чинник залежить від суб’єктивної оцінки
стану життєдіяльності та показників професійного рівня.
Встановлено, що під час роботи в динамічних соціотехнічних системах в жінок розвивається гостра втома, яка
може призвести до перевтоми. Проведена робота з
оптимізації та профілактики несприятливих функціональних станів за інтегральним показником, у якому виділено чотири рівня оцінки (суб’єктивний, операціональний, психофізіологічний та професійний).

Жінки експериментальної групи виявили бажання
навчатися за спеціальною методикою професійного тренінгу, ця група досліджуваних була сформована на добровільних засадах. Заняття поводились шість разів на
тиждень у вечірній час впродовж 45 хвилин. Мета тренінгової програми полягала у виявленні та корекції негативних функціональних станів жінок, завдання були
спрямовані на оволодіння навичками саморегуляції (аутотренінг, ідеомоторне тренування). Програма містила
вправи розминки, тренінгові вправи, дискусії, міні-лекції, роботу в парах та малих групах. Опановувалися
м’язова релаксація, самонавіювання, активація рефлексивної зони свідомості.
Емпіричні дані виявили особливості прояву функціональних станів для контрольної та експериментальної
груп. До початку роботи у жінок обох груп був присутній несприятливий функціональний стан, який не забезпечував оптимальну роботоздатність. Після закінчення
роботи у жінок експериментальної групи сформовано
сприятливий стан динамічного узгодження, який призвів
до суттєвого підвищення ефективності праці. На відміну
від експериментальної групи, у жінок контрольної не
відбулося суттєвого підвищення рівня ефективності діяльності. Останнє свідчить про сприятливу дію прийомів
довільної психічної саморегуляції.
Висновки та перспективи подальших досліджень
у даному напрямку. За наслідками емпіричних досліджень отримані характеристики, які дозволяють прогнозувати ефективність життєдіяльності та роботоздатність
жінок у динамічних соціотехнічних системах, а також
можливі зміни їх функціонального стану. Обгрунтовано
необхідність соціально-психологічного забезпечення
розвитку динамічних соціотехнічних систем, що допоможе подолати негативні наслідки їх функціонування.
Перспектива продовження дослідження вбачається в
розробці психологічної теорії оптимізації життєдіяльності жінок у динамічних соціотехнічних системах.
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PSYCHOLOGICAL PROVIDING OF WOMEN’S SOCIAL SUPPORT
IN DYNAMIC SOCIOTECHNICAL SYSTEMS OF ACTIVITY
The article clarifies the essence of socio-psychological support of women in the conditions of dynamic socio-technical
management systems. The purpose of the article was to identify changes in increasing fatigue in the work of the studied in the
conditions of dynamic socio-technical systems of activity. 500 subjects (operators, specialists) aged 18 to 46 years (all women)
in dynamic automated control systems were examined. Arbitrary mental self-regulation of vital activity is used as an
optimizing method. Negative functional states of women were identified and corrected by mastering their skills of selfregulation (autotraining, ideomotor training).
Key words: social support, psychological state, management systems, psychological support, sociotechnical system of
activity.
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РАЦІОНАЛІЗМ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ
ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
УКРАЇНИ В ПЕРІОД XVII–XVIII СТ.
У статті простежено становлення раціоналістичної (у своїй основі арістотелівської) традиції в
освітньому просторі України в період XVII–XVIII ст. Утвердження раціоналізму було розпочато із
переорієнтації східнослов’янської освітньої моделі на західноєвропейські аналоги, де арістотелізм у
асимільованому вигляді в інтерпретації середньовічних філософів та теологів був взятий католицькою
церквою за основу для обгрунтування норм християнського віровчення. Утвердження раціоналістичного
світосприйняття в українському (східнослов’янському) освітньому просторі прослідковано на основі
аналізу перекладених iз латинської мови філософських курсів, викладених у Києво-Могилянській академії
та інших навчальних закладах України зазначеного періоду. Схоластизований арістотелізм був
необхідним ступенем у розвитку наукової думки в країнах з домінуючою спірітуалістичною традицією,
сприяв утвердженню наукових методів пізнання довколишньої дійсності.
Ключові слова: раціоналістична традиція, арістотелізм, український освітній простір, філософські
курси, натурфілософія, етика, людина.
Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження випливає з практики сучасних процесів
інтеграції України в систему світових, економічних,
політичних та культурних зв’язків, що визначають якісно новий рівень та завдання освіти. Належний рівень
освіти та науки є одним із гарантів інтеграції нашої держави у європейський та світовий науковий простір, у
світову культуру.
Важливим етапом в історії освіти та науки України є
період XVII–XVIII ст. Характерною рисою цього часового проміжку був раціоналізм, опертий на вчення Арістотеля та його послідовників, що активно почав проникати на українські землі у попередню часову епоху
разом з гуманістичними ідеями Відродження та Реформації. У межах XVII–XVIII ст. раціоналізм набирає
більш чітких рис і стає важливим фактором у формуванні і розвитку наукових та освітніх ідей.
Зазначений період в історії української та загалом
східнослов’янської освіти та педагогіки був і є предметом наукового дослідження численних науковців, зокрема: К. Харламповича, Ф. Титова, О. Лаппо-Данилевського, Л. Посохової, С. Падокшина, Р. Даровського
(Darowski R.), Р. Лужного (Lużny R.), З. Огоновського
(Ogonowski Zb.), М. Підлипчак-Маєрович (PidłypczakMajerowicz M.) та ін. [1]. Об’єктом наукової експлікації
у сучасних педагогічних дослідженнях стали окремі аспекти еволюції філософської думки в Україні у період
XVII–XVIII ст., зокрема предметом наукового аналізу
стала проблема людини у контексті натурфілософської
та теологічної парадигм. Ці питання (на матеріалах
натурфілософії, логіки, метафізики) висвітлено у працях
В. Нічик, Я. Стратій, М. Кашуби, І. Захари, Т. Кочубей
[2]. Не дивлячись на вагомі наукові розвідки щодо проблем формування освітньої та наукової думки в Україні

у часовий період XVII–XVIII ст., питання поширення
раціоналістичних ідей та тенденцій розкрито недостатньо.
Метою пропонованого дослідження є прослідкувати
становлення і розвиток раціоналістичних ідей в освітньому просторі України в період XVII–XVIII ст., а також
їх вплив на формування освітньої та педагогічної культури у наступний час.Джерельною базою є латиномовні
записи філософських курсів, які викладались у КиєвоМогилянській академії та інших навчальних закладах,
що діяли в Україні у зазначений часовий період.
Виклад основного матеріалу. Становлення раціоналістичної традиції в Україні (а також в інших частинах
східнослов’янського регіону, зокрема в Білорусії та Литві) було розпочато з переорієнтації східнослов’янської
освітньої моделі на західноєвропейські аналоги, де раціоналізм (у своїй основі – схоластизований арістотелізм у
його асимільованому варіанті в інтерпретаціях середньовічних філософів та теологів таких як Фома Аквінський,
Альберт Великий, Дунс Скот), був взятий на озброєння
католицькою церквою для обґрунтування християнських
норм. За основу було взято праці Арістотеля «Органон»
(з середини XII ст.), «Фізика» і «Метафізика» (з ХІІІ ст.).
Починаючи з цього часу, праці Арістотеля стають предметом вивчення у середньовічній школі. Як зазначає
російський вчений О. Лаппо-Данилевський, «магістри»
Паризького університету, згідно з офіційною поставою
від 19 березня 1255 р., мали «читати», тобто публічно
коментувати «Метафізику» та інші трактати Арістотеля.
Задача шкільної науки полягала у тому, щоб засвоїти
пам’ятки античної філософії і використати раціоналістичний метод Арістотеля для систематизації християнського віровчення [3, с.26-27].
У той же часовий період освітня модель, яка внаслідок історичних обставин склалась у східнослов’янському
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регіоні, була орієнтована на попередню греко-візантійську та давньоруську традицію, де філософія як наукa,
оперта на античну традицію, не відігравала вирішальну
роль у вивченні явищ довколишнього світу.
У східнослов’янській освітній практиці, на відміну
від Заходу, не було богословської освіти, православна
школа не витворила шкіл подібних до європейських
схоластичних навчальних закладів (детально про це: [3,
c.26-43]). У цьому виявилась інша освітньо-філософська
парадигма православ’я. Філософською системою, на яку
опиралась католицька церква, була схоластика як метод
навчання і освоєння дійсності, що ставила своїм завдання пізнання бога за допомогою логічних операцій
[4]. Католицьке богослов’я мало потребу у різних науках, вивчення яких потребувало правильно організованої
системи навчання. Тут мовиться про сім вільних наук,
які були введені у практику західноєвропейської середньовічної школи ще в період раннього Cередньовіччя [5,
с.59-78]; період ХІІ–ХІІІ ст. – це період виникнення в
Європі університетів, запровадження вищої освіти [5,
с.81], тоді як вітчизняна освіта у цей період щойно починала своє оформлення. Православна церква обмежувала роль розуму у справах віри, відстоювала думку, що
пізнання бога є можливим шляхом споглядання, аскетизму, через моральний подвиг (І. Вишенський). У свідомості руського суспільства західно-європейська школа
оцінювалась як складова католицької церковної системи
і як така була неприйнятною для Русі. Наприкінці
XVI ст. внаслідок історичних обставин, коли етнічні
українські та білоруські землі були об’єднані в одному
державному утворенні Речі Посполитій, стало очевидним, що однієї віри, сприйнятої інтуїтивно, але не підтвердженої розумом та належним рівнем освіти є недостатньо для збереження релігійної та національної
ідентичності. Факт підпадання під силу дії чужої культури зумовив посилення власних культурно-освітніх та
культурно-просвітительських тенденцій, які були направлені на реформу православ’я та на створення власної
школи, особливо у її вищих формах. Успішним результатом у цьому напрямку стало заснування на зламі
XVII–XVIIІ ст. Києво-Могилянської академії – першого
вищого навчального закладу у східнослов’янському
регіоні, що об’єднав у собі західноєвропейський тип освіти із власними традиціями.
Фактологічною базою дослідження є переклади
латиномовних записів філософських курсів, які викладались у Києво-Могилянській академії: Інокентія Гізеля
[6], Феофана Прокоповича [7], Стефана Яворського [8],
Георгія Кониського [9], розділів етики Михайла Козачинського [10], Сильвестра Кулябки [11], Стефана Калиновського [12]. Раціоналізм як освітня та світоглядна
культура прослідковується також на основі філософських та богословських курсів, які викладлись в єзуїтських
та греко-католицьких навчальних закладах України,
Білорусії, Литви. Автор працювала з латиномовними
записами, які на даний момент зберігаються у відділі
рукописів Львівської національної бібліотеки ім. В. Стефаника під загальним шифром МВ: «Бібліотека Монастиря Василіян», фонд 3. У результаті праці над джерелами стало очевидним, що раціоналістичний метод,
опертий на Арістотеля та його послідовників, найбільш
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повно проявляв себе під час викладання дисцилін філософського (натурфілософського) та богословського циклів.
Основним питанням, яке розроблялось у вітчизняних
філософських курсах зазначеного періоду, було питання
співвідношення Бога і природи. Воно було ключовим і
ставилось авторами на початку викладу, бо від його
вирішення залежало уявлення про існуючу систему природничонаукових знань: як мислителі розуміли Бога, так
вони розуміли природу в цілому. Вчені києво-могилянського кола вирішували проблему про співвідношення
Бога і природи в межах об’єктивно-ідеалістичних систем
з елементами деїзму і пантеїзму. І. Гізель (1600–1683),
С. Яворський (1658–1722), Ф. Прокопович (1677–1736),
Г. Кониський (1717–1795) визнавали акт креаціонізму та
першість божественного абсолюту. Але на думку згаданих вчених, буття Бога не дається людині апріорно, воно
вимагає апостеріорних доведень (що є предметом теології). В рамках арістотелівськогої філософії українськими вченими cтавилось і вирішувалось питання про
матерію (першоматерію), про співвідношення матерії і
форми, про матерію як абстрактний субстрат і суб’єкт
субстанційних змін [13].
Велику увагу у вітчизняних курсах натурфілософії
було приділено питанню про властивості оформленої
матерії: руху, перервності/неперевності, кінечності/безкінечності, простору, часу і т. п. Основною властивістю
матеріальної природи, на думку українських вчених
XVII–XVIII ст., є рух. Виклад цього питання посідає
одне з чільних місць у курсах натурфілософії розглядуваного періоду. Зокрема, Ф. Прокопович у «Фізиці» зазначає, що серед властивостей фізичного тіла першою і
основною є рух, «бо ця властивість є суттєвою ознакою
природи» [14, с.191]. Концепції руху професорів КиєвоМогилянської академії формувалися під впливом ідей
античності, схоластики, Відродження, а наприкінці першої половини XVIII ст. – з урахуванням тогочасної фізики. При викладі питання про властивості руху вітчизняні мислителі опирались на арістотелівське розуміння
руху, що було в основі усієї середньовічної науки [15,
с.65]. Арістотель був першим античним філософом, який
створив понятійний апарат для визначення того, що таке
рух, а тим самим – першу форму фізичної науки. У Арістотеля зазначено: «Так как природа есть начало движения и изменения, а предмет нашего исследования – природа, то нельзя оставлять невыясненным, что такое
движение: ведь незнание движения необходимо влечет
за собой незнание природы» (Аристотель. Физика ІІІ, 1.
200 b: [16, с.103]). Арістотель вперше в історії науки
підійшов до аналізу самого феномену руху [15, с.49-66].
Але при викладі питання про сутність руху Арістотель
вже не є єдиним авторитетним джерелом для українських вчених; в академічних курсах розглядуваного періоду прослідковуються моменти, які вже виходять за
межі перипатетичної концепції. Такими новими, порівняно з теоріями перипатетичної школи, були теорія impetus (прослідковується у І. Гізеля: [15, с.49-92]), вчення
про інтенсифікацію та ремісію форм (вчення було сформульоване оксфордською науковою школою у XIV ст.,
прослідковується в курсі Г. Щербацького [17, с.590592]), вчення про однорідність земної та небесної
матерії.
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Важливим моментом змісту тогочасних філософських курсів, що викладались у Києво-Могилянській академії та інших навчальних закладах України, був виклад
геліоцентричної системи М. Коперніка. Одним з перших, хто вважав за необхідне з кафедри Києво-Могилянської академії згадати про геліоцентричне вчення, був
І. Гізель (лекційний курс 1645–1647 рр.) [6]. Із його курсу студенти могли дізнатися, що згідно з поглядами
М. Коперніка, Сонце є нерухомим центром Всесвіту, а
періоди обертання Землі навколо нього утворюють дні і
роки. Сам І. Гізель вчення М. Коперніка не вважав істинним [15, c.108-109], однак виклад цього вчення давав
змогу студентам познайомитися з іншою точкою зору,
що була відмінною від традиційної. У позитивному світлі вчення М. Коперніка вперше у вітчизняній науці
викладається у курсі Ф. Прокоповича (1707–1709 рр.)
[14, с.287-289], хоча загалом Ф. Прокопович надавав
перевагу системі світу Тіхо де Браге [14, с.289-290]. Докладно описує систему польського вченого у своєму
курсі послідовник Феофана Прокоповича Георгій Кониський. «Микола Коперник Борус, – пише Г. Кониський, –
доктор медицини і дуже видатний математик, приєднався до видуманої колись Арістархом і Філолаєм системи,
відшліфував, проілюстрував і намагався пояснити її багатьма значними доказами з таким щасливим наслідком,
що повів за собою дуже багато сучасних філософів і астрономів, не зупиняючись перед Святим Письмом, яке, як
побачимо далі, здається цілком протилежним до цієї
системи. А вона така: в центрі світу стоїть нерухоме
Сонце, в крайньому разі, щодо руху пересування: навколо нього безперервно [обертається] Меркурій, що
закінчує свій період тримісячним проміжком, потім
Венера досконалим восьмимісячним колом, далі Земля з
усією елементарною сферою, літаючи подвійним рухом
навколо вказаних світил, очевидно, Сонця, Меркурія і
Венери. Один її рух називається річним, другий – денним» [9, II, с.217]. Далі Г. Кониський схвально відгукується про вчення французького вченого Р. Декарта, зокрема в частині його доповнення геліоцентричної
системи М. Коперника теорією вихорів. «Картезій, –
зазначає Г. Кониський, – дуже багато пояснив систему
Коперника, поділивши весь цей Всесвіт на різні вихори
або круговороти; так що скільки є велетенських вихорів,
стільки зірок; і Сонце, і Земля є зірками» [9, II, с.218].
Поруч з Г. Кониським позитивну оціну геліоцентричної
системи надавали у своїх курсах М. Козачинський,
Г. Щербацький та ін. [17, с.587-588]. Це є свідченням
того, що українська наука була знайома з передовими
досягненнями тогочасної європейської та світової науки
і з освітніх кафедр ці знання поширювалися в Україні і
за її межами.
Іншим важливим питанням, яке розроблялося в рамках раціоналістичної (арістотелівської) традиції в українському освітньому просторі на межі XVII–XVIII cт.,
було питання про співвідношення Бога і людини. Це
питання прослідковується, в основному, в курсах логіки,
етики, психології, метафізики, теології. У нових соціально-економічних умовах формується ідеал людини,
здатної творчо мислити і пізнавати світ. Проблеми теорії
пізнання розроблялись українськими вченими у розділах
логіки, психології, частково метафізики. У цих розділах

охарактеризовано теоретичні засади, пов’язані з пізнавальними властивостями (відчуття, сприйняття, пам’ять,
уява, мова, мислення), а також самого процесу пізнання
та його особливостей. Активним суб’єктом пізнання
самої себе і природи є людина, наділена розумом. Розум
є пов’язаний з душею і завдяки поєднанню розум-душа
людина є здатною пізнавати світ. Київські мислителі
(Ф. Прокопович, Г. Кониський) вважали, що людина, як
і будь-яке інше природне тіло, створена поєднанням
матерії і форми. Відрізнити природне тіло-людину від
природного тіла-речі можливо тільки за допомогою
душі як принципу всіх дій. Розвиваючи вчення про
душу, київські мислителі опирались на Арістотеля, який
поділяв душу на вегетативну, чуттєву та розумну
(вчення про душу Арістотель розвиває у своєму творі
«Про душу» [18, с.369-448]. Найвищий щабель в
трьохчленній градації душі займає людина, наділена
розумною душею (після вегетативної і чуттєвої). Завдяки властивостям розумної душі, якими є воля та інтелект, людина може пізнавати світ і змінювати його.
Теоретичні питання, пов’язані з інтелектом та волею,
українські мислителі розробляли у курсах «Раціональної
філософії або Логіки». Дія інтелекту багатоскладова та
складна: вона поділяється на три операції розуму: утворення понять, судження та умовиводи, якими розум
людини рухається до своєї головної мети – набуття
знань про навколишній світ. При цьому розум людини
користується характерними прийомами: визначенням,
поділом, аргументацією – без чого процес пізнання є
неможливим. Ці питання детально викладені у філософських курсах Ф. Прокоповича [7], С. Яворського [8],
Г. Кониського [9, І, c.201-384] і є актуальними для сучасної логіки. Завдяки властивостям раціональної душі –
інетелекту та волі – людина як поєднання земної і
небесної матерії – мікрокосму та макрокосму – може
пізнавати світ, а далі – впливати на нього і перетворювати його.
В епоху XVII – початку XVIII ст. в українському
освітньому просторі все чіткіше просліковується тенденція розуміння людини як гармонійної єдності душевного і тілесного (на відміну від попередньої епохи, де
людина розглядалась у антагоністичній єдності душі і
тіла). Нове ренесансно-гуманістичне розуміння суті
людини привело до зміщення акцентів щодо смислу
життя – земне життя та індивідуальна особистість набували самодостатньої цінності. Питання гармонізації особистості розроблялись українськими вченими у курсах
Моральної філософії або Етики. Основним гуманістичним вченням, яке прослідковується у морально-дидактичній літературі зазначеного періоду і за допомогою
якого українські мислителі намагались гармонізувати
людину, було питання про свободу волі.
Проблема свободи волі – одна із центральних і найскладніших у історії етики. Київські вчені роблять
спробу примирити суперечність між вільною волею
людини і божим провидінням через взаємодію розуму і
волі. Думка про незалежність волі людини від волі Бога
виразно простежується вже у курсі Г. Кониського
«Моральна філософія або Етика». Г. Кониський зазначає: «…людина є вільною в дії, а як вона була б вільною,
якщо б, коли рухалася богом, не могла б йому протисто-
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яти» [9, І, с.430]. Думки про активність людини, про її
здатність з допомогою свободи волі вибирати між добром і злом свідчать про утвердження в курсах моральної
філософії раціонального начала: основним критерієм
моральної поведінки проголошується розум. За допомогою розуму людина здійснює контроль над пристрастями і афектами. Опираючись на ідеї Арістотеля, викладеними у «Нікомаховій етиці» [19], українські вчені
розробляють у своїх етичних курсах вчення про чесноти
і вади, про роль розуму у визначенні розумної середини
між чеснотою і вадою, про шляхи досягнення щастя [9;
10;11;12]. Інтерпретація чеснот не як вродженого дару, а
як набутого внаслідок дій інтелекту, відігравала вирішальну роль у формуванні світогляду розглядуваної
епохи. Чесноти і досягнення визначеного ступеня досконалості вважалось кінцевою метою, доступною для
людини. Тим самим підносилась роль освіти і науки,
формувалась світоглядна основа для розвитку ідей Просвітництва в освітньому просторі України і східнослов’янському регіоні загалом.
Викладений у цій частині дослідження матеріал дає
змогу на наступні висновки:
У XVII – першій половні XVIII ст. раціоналізм, основу якого складав схоластизований арістотелізм, як наукова база і філософська культура, набуває більш чіткого
окреслення в культурно-освітньому просторі України і
східнослов’янського регіону в цілому. Утвердження традицій арістотелізму було продиктовано внутрішньою
логікою розвитку освіти в Україні та її переорієнтацією
на західноєвропейські аналоги, де вчення Арістотеля в
інтепретаціях середньовічних філософів та теологів
утверджувалось починаючи з XII cт. (період заснування
у Європі перших університетів).
Арістотелізм як філософська основа раціоналізму в
освітньому просторі України зазначеного часового
періоду еволюціонізував від схоластизованого до ренесансного, збагаченого досягеннями тогочасної науки (в
першу чергу експериментального природознавства) і був
звернений передовсім на людину, на її земне життя, що в
заначену часову епоху відповідало суспільним запитам і
новому типу світогляду. Раціоналізм був необхідним
ступенем у науковій еволюції в країнах з домінуючою
спірітуалістичною традицією, сприяв утвердженню наукових методів пізнання світу, виступав теоретичною
основою ідей Просвітництва, що утверджувалися у
східнослов’янському освітньому просторі на межі XVII–
XVIIІ ст.
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ФРЕБЕЛЬ-ПЕДАГОГІКА В ДІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
У статті на прикладі дисципліни вільного вибору студента «Інноваційні технології в роботі з дітьми.
Педагогіка Ф. Фребеля» (фізкультурна освітня галузь), подано науково-теоретичне обґрунтування,
методичні положення та практичні рекомендації щодо посилення змістового наповнення системи
підготовки вчителя фізичної культур нового покоління. Представлена дисципліна побудована за
принципом поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в
якому використовуються спеціальні інформаційні технології та елементи дуальної освіти. Логічно
ведеться мова про новий дискурс сучасного моделювання у галузі фізичного виховання через STEM-освіту,
як оновленого середовища закладу вищої освіти, що здійснює підготовку професійно-мобільного вчителя
фізичної культури.
Ключові слова: майбутній вчитель фізичної культури, освітнє середовище, освітньо-професійна
програма, «Дари Ф. Фребеля», «Фребельпедагогіка».
Постановка проблеми. У світлі глобалізації виникає й вимагає осмислення комплекс проблем у контексті трансформації вищої фізкультурної освіти, що потребує оновлення освітньої програми (ОП) підготовки
майбутніх учителів фізичної культури. До цих проблем,
як зазначають Н.В. Скотна та Н.І. Ашиток, належать:
«стратегія інтернаціоналізації, транснаціональна освіта,
забезпечення міжнародної якості, підприємницькі підходи до функціонування освіти, регіональна і міжрегіональна співпраця, поява нових освітніх посередників –
провайдерів освіти, бажання фахівця займати бажане
місце роботи» [1, с.88].
Л.С. Фролова вважає, що на своєму шляху до глобалізації майбутній учитель фізичної культури (тренер)
також стикаються з певними труднощами та протиріччями: «між бажанням держави зберегти провідну роль у
життєзабезпеченні сфери та її обмеженими ресурсними
можливостями; між активним розвитком приватного
сектору і мобільною готовністю суспільства забезпечити
його цивілізоване функціонування; між появою нових
видів спорту (професій) та неготовністю їх впровадження та ін.» [3, с.78].
Тому, визначальною метою закладу вищої освіти є
запровадження новітніх педагогічних технологій в освітньому середовищі, спрямованих на формування гнучких навичок (Soft Skills), які потенційно приведуть майбутнього вчителя фізичної культури до професійного
успіху.
Очевидно, має йтися про підготовку нової генерації
мобільних учителів фізичної культури, здатних до швидкої реакція ринку на зміни попиту через оновлення змістового наповнення освітніх програм та введенням
нових дисциплін. Вдалим прикладом може слугувати
дисципліна вільного вибору студента – це «Інноваційні
технології в роботі з дітьми. Педагогіка Ф. Фребеля»
(фізкультурна освітня галузь).
Мета роботи – представити широкому педагогічному загалу зміст дисципліни вільного вибору студента
«Інноваційні технології в роботі з дітьми. Педагогіка
Ф. Фребеля» (фізкультурна освітня галузь), яка побудо-

вана за принципом поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання,
в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, елементи дуальної та STEM-освіти.
Виклад основного матеріалу. Розкриємо зміст такої
професійно орієнтованої навчальної дисципліни, як «Інноваційні технології в роботі з дітьми. Педагогіка
Ф. Фребеля» (Фізкультурна освітня галузь), структурованої за принципам мобільності, дуальності, елементів
оздоровчо-театральної педагогіки та інтеграції різних
дисциплін, що є актуальним в контексті Концепції
«Нова українська школа».
Згідно з навчальним планом підготовки бакалавра у
7 семестрі заплановано вивчення дисципліни «Інноваційні технології в роботі з дітьми. Педагогіка Ф. Фребеля» обсягом 54 години (1,5 кредити). Ця дисципліна є
вибірковою, носить дидактично-методологічно-практичний характер і спрямована на оволодіння знаннями
щодо формування у студентів чіткого уявлення про сутність та зміст моделювання фізкультурної освітньої галузі у Новій український школі на основі педагогічних
ідей німецького педагога Фрідріха Фребеля.
Формат дисципліни. (Blended Learning) – викладання
курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в
якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна презентація, відеоматеріали, інтерактивні елементи. Особливою формою наскрізного STEM-навчання, яке передбачає представлена
дисципліна, є інтегрування дисциплін та встановлення
міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню у
студентів цілісного, системного світогляду, актуалізації
особистісного ставлення до питань, що розглядаються
на практичному або лекційному занятті. Дисципліна
розрахована на викладання фізичної культури у початковій школі.
Основною метою вивчення цієї дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних умінь з
моделювання ігрових ситуацій та проведення рухливих
ігор, які б, крім забавки, мали й ще оздоровче, освітньо-
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виховне, мовне та іншомовне, технологічне та логічне
наповнення.
Змістовий модуль 1. «Формування професійної мобільності майбутнього вчителя фізичної культури на засадах педагогічної системи Ф. Фребеля (теоретичний)»,
який зосереджує увагу студентів на таких питаннях:
життєвий шлях Ф. Фребеля; основні біографічні періоди
життя; теоретична база фребелівської педагогічної системи; основні засади фізичного розвитку дитини в контексті педагогічної системи Ф. Фребеля; аналіз філософських поглядів Ф. Фребеля, на яких закладалися основи
теорії фізичного виховання, розвитку фізичних якостей
дитини; головні наукові праці Ф. Фребеля; термінологічне поле фребельпедагогіки; наукові позицій видатних
педагогів-реформаторів К. Ушинського, М. Пирогова,
П. Лесгафта, С. Русової, С. Шацького, щодо різних аспектів діяльності Ф. Фребеля; аналіз і практичне застосування 1-2-3-4 дару Ф. Фребеля [2].
Моделювання освітньої та професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури крізь призму фребельпедагогіки при вивченні першого модуля, розкриває
сутність таких понять, як: «дари Ф. Фребеля»; «принцип
природовідповідності у педагогічних ідеях Ф. Фребеля»;
«дидактичний матеріал для розвитку фізичних якостей
дітей»; «переваги й обмеження «Фребельпедагогіки»;
«Фребелівська теорія гри»; «презентаційний матеріал
методики Ф. Фребеля в онлайн-сервісі PREZI»; «висвітлення принципів побудови моделі освітнього середовища з використанням 1-2-3-4 дарів Ф. Фребеля».
Після вивчення першого модуля студент повинен
знати теоретичну базу фребелівської педагогічної системи та мати загальне уявлення про сутність та зміст
моделювання ігрового освітнього середовища з певним
дарунком Ф. Фребеля (1-2-3-4 дарунком); формувати
зміст уроку фізичної культури у початковій школі на
основі ідей Ф. Фребеля; розробляти і формувати цикли
словесно-рухливих ігор з використанням першого дару
для розвитку фізичних якостей молодшого школяра.
Оцінювання рівня знань студентів з модуля І «Формування професійної мобільності майбутнього вчителя
фізичної культури на засадах педагогічної системи
Ф. Фребеля» відбувається за рейтинговою шкалою. Формою контролю знань студента є екзамен, який оцінюється від 0 до 30 балів. Упродовж вивчення дисципліни
студент може отримати бали за такі види робіт: опитування (відповідь чи доповнення) – 0–2 бали (Мах=16 балів); письмові роботи (складання словесних ігор з певним даром Ф. Фребеля) – 5 робіт, кожна від 0 до 2 бала
(Мах=10 балів); презентація власних словесних ігор з
певним даром Ф. Фребеля в онлайн-сервісі PREZI (від
0 до 15 балів); контрольна робота № 1 – від 0 до 9 балів;
максимальна сума балів за модуль – 50 балів.
Метою вивчення другого модуля «Словесно-рухливі
ігри з дарами Ф. Фребеля та їх вплив на фізичний розвиток школяра (практичний)» є формування професійних
організаційних та методичних знань, вмінь та навичок,
необхідних у подальшій професійній діяльності майбутніх учителів фізичної культури при проведення нестандартних та інтегрованих уроків фізичної культури з учнями молодшого шкільного віку. Ефективність засвоєння
цього модуля значно підвищиться, якщо студент попе-
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редньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Теорія
і методика фізичного виховання», «Основи педагогічної
майстерності», «Рухливі ігри з методикою викладання»,
«Ритміка з основами хореографії», має загальне уявлення про дисципліни «Мовно-літературної та іншомовної освітньої галузі», «Соціальної і здоров’язбережної
освітньої галузі», «Мистецької, Технологічної та Інформаційних освітніх галузей» НУШ.
Змістовий модуль ІІ «Словесно-рухливі ігри з дарами
Ф. Фребеля та їх вплив на фізичний розвиток школяра»
зосереджує увагу студентів на таких питаннях: трансформації педагогічних ідей Ф. Фребеля у фізкультурну
освітню галузь; інтеграція ідей Ф. Фребеля у процес фізичного виховання молодших школярів в контексті Концепції Нової української школи; популяризація фребель педагогіки як освітньої технології у підготовці майбутніх
учителі фізичної культури; фребелівська теорія словесно-рухливої гри; методика проведення словесно-рухливих ігор з першим-другим-третім дарами Ф. Фребеля;
використання дидактичного матеріалу «Дари Ф. Фребеля» в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку»; використання дидактичного матеріалу «Дари
Ф. Фребеля» в домашніх умовах з дітьми з особливими
освітніми потребами».
Після вивчення другого модуля студент повинен
уміти: застосовувати набуті знання на практиці; проводити словесно-рухливі ігри як українською, так і англійською мовами. А також набути соціальних навичок (softskills): здійснювати педагогічну комунікацію на засадах,
особистісно орієнтованого підходу, ефективно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу; проявляти автономність і відповідальність у формуванні життєво-важливих компетентностей молодшого школяра.
Оцінювання рівня знань студентів з модуля ІІ «Словесно-рухливі ігри з дарами Ф. Фребеля та їх вплив на
фізичний розвиток школяра» відбувається за рейтинговою шкалою. Формою контролю знань студента є залік,
який оцінюється від 0 до 30 балів. Упродовж вивчення
дисципліни студент може отримати бали за такі види
робіт: опитування (відповідь чи доповнення) – 0–2 бали
(Мах=16 балів); письмові роботи – 5 робіт, кожна від
0 до 1 бала (Мах=5 балів); презентація власного практичного досвіду застосування фребельпедагогіки на практиці в НУШ – 1 (від 0 до 10 балів); контрольна робота
№ 1 – від 0 до 5 балів; презентація власних словеснорухливих ігор (українсько-англійською мовами) – від
0 до 14 балів. Максимальна сума балів за модуль –
50 балів.
Відповідно до усього вищесказаного, розроблені
нами ігри з дарунками Ф. Фребеля в переважаючій своїй
більшості, побудовані саме за принципом інтеграції навчальних дисциплін, що формує особистість із глибокими знаннями. Наприклад, моделююча гра «Покрокові
дії при організації словесних ігор з першим даром
Ф. Фребеля» об’єднувала такі освітні галузі знань: «Мовно-літературна та Іншомовна», «Соціальна і здоров’язбережна», «Мистецька», «Технологічна та інформаційна».
План практичного заняття висвітлював наступні
запитання:
1) Принцип природовідповідності у педагогіці
Ф. Фребеля (Фребелівська трактовка) [4].
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2) Дидактичний матеріал для навчання дітей, запропонований Ф. Фребелем (огляд 1 дару).
3) Визначення поняття «Дари для дитячих ігор
Ф. Фребеля». Які предмети входять до їх складу? Які
рухливі ігри можна з ними проводити?

4) Діагностичний інструментарій для вивчення змістових конфігурацій готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи з «дарами» Ф. Фребеля у подальшій професійній діяльності.
5) Принципи складання авторських словесних рухливих ігор і презентаційний супровід до них.

Рис.1. Теми окремих презентацій застосування словесних ігор
за методикою Ф. Фребеля з використанням першого дару (онлайн-сервісі PREZI)
Так, на приклад, у процесі проведення практичного
заняття на тему: «Покрокові дії при організації словесних ігор з першим даром Ф. Фребеля у колі» використовували розвивальний потенціал технологій ігрового
моделювання за додержанням низки вимог: постановка
навчальних цілей гри з використанням конкретного
«Дару» – це іграшки, предмети у формі м’яча, кулі, куба,
циліндра, маленьких кубиків, які можна ефективно
використовувати у фізичному вихованні; формулювання
дидактичної мети; аргументація значення гри; визначення інтенсивності; визначення кількісті учасників гри;
дидактичний інструментарій; покрокове пояснення правил гри; організація самостійної роботи всіх учасників
гри, яке підкріплювалась презентаціями в хмарному онлайн сервісі Prezi, оцінка самостійної роботи студентів і
підведення підсумків.
Етапами роботи над аналізом авторських ігор в аудиторії є: підбиття підсумків гри – оцінювання методичної
і практичної вартості ігрових проектів; визначення їхньої ефективності та конкурентоспроможності у межах
групи; логікою побудови гри; естетичним оформленням
проекту (представлення мультимедійних проектів-презентацій, виконаних у програмі Prezi (рис.1); представлення рішень кожної малої групи; загальна дискусія та
питання; аналіз викладачем результатів діяльності через
усну рефлексійну анкету:

Висновок. Отже, фребелівський дидактичний матеріал, був спрямований на оволодіння студентами методикою розвиту фізичних здібностей дітей, їх здатності
до конструктивної діяльності, логічного мислення які
набуває сьогодні особливої значущості не тільки у фізичному вихованні, але і у професійному спорті. STEAMосвіта – це, якраз, і є та межа, яка виховує у майбутнього
вчителя фізичної культури не тільки фізичну культуру,
але й «культуру» в широкому розумінні цього слава,
формує його професійно-мобільні компетентності комбінаторного типу.
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FREBEL-PEDAGOGY IN ACTION: THEORY AND PRACTICE
Scientific and theoretical justification, methodical provisions and practical recommendations for strengthening the content
filling of the training system of new generation of PE teachers are provided in the article on the example of the discipline of
free student’s choice “Innovative technologies in working with children. Pedagogy of F. Froebel” (educational branch
“Physical Education”).
The presented discipline is built on the principle of combining traditional forms of classroom learning with elements of elearning, which uses special information technologies and elements of dual education. Logically, we are talking about a new
discourse of modern modeling in the field of Physical Education through STEM-education, as an updated environment of a
higher educational institution that trains a professionally mobile PE teacher.
Key words: future teacher of Physical Education, educational environment, educational and professional program, “Gifts
of F. Froebel”, “Froebel’s Pedagogy”.
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ШКІЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розглянуто основні фактори формування функціональних порушень, синдрому шкільної
дезадаптації, а також відхилень у фізичному розвитку. Автор зазначає, що серед факторів, які сприяють
погіршенню здоров’я молодших школярів, велике значення має навчальне навантаження, а його стресогенна
дія призводить до розвитку дезадапційного синдрому з невротичними реакціями різного ступеня
вираженості. Попередити збільшення кількості функціональних відхилень і органічної патології в учнів
початкових класів допоможе комплексний підхід до оцінки їхнього стану здоров’я та впровадження
оздоровчих технологій.
Ключові слова: учні початкових класів, здоров’я, синдром шкільної дезадаптації.
Постановка проблеми. З кожним роком усе більш
актуальною стає проблема фізичного та психічного здоров’я школярів. Це пояснюється значним збільшенням
кількості дітей, які мають труднощі у навчанні, мають
відхилення в поведінці, емоційній сфері, різні невротичні розлади і т. д. У динаміці нервово-психічних захворювань відзначається загальна тенденція зростання передхворобливих станів – проміжних розладів. За даними
ВООЗ, їхня частота за декілька останніх десятиліть зросла більше ніж в чотири рази, особливо в молодшому
шкільному віці, і становить приблизно 25%.
Мета роботи – розкрити проблему шкільної дезадаптації учнів початкових класів та попередити у них збільшення кількості функціональних відхилень і органічної патології.
Виклад основного матеріалу. Сучасна навчальна
діяльність залишається здебільшого неадаптованою до
стану здоров’я та особливостей розвитку школярів, а
вчителі недостатньо підготовлені до діяльності з формування, зміцнення та збереження здоров’я учнів. На жаль,
діти та їхні батьки пасивно ставляться до власного
здоров’я.
У зв’язку з погіршенням здоров’я вчені багатьох
країн звертають увагу на проблему адаптації дітей та
молоді до умов навчання у школах і вищих навчальних
закладах. Особливості адаптації та дезадаптації різного
віку дітей досліджували у своїх працях вітчизняні вчені,
зокрема, С. Аксеньєв, Ю. Александровський, Б. Ананьєв,
О. Боделан, Г. Бурменська, Л. Здункевич, Л. Дзюбко,
Л. Закутська, В. Каган, Л. Калініна, І. Коробейников,
В. Лебединський, Л. Лідерс, Н. Луськанова, О. Новикова, П. Просецький, О. Ушанкова, О. Фурман, Ю. Шевченко, О. Яковлєва та ін. Вони зазначають, що під час
тривалого навчання у школі значно збільшується кількість різних захворювань, а на стан здоров’я дітей впливає так званий шкільний фактор. Індивідуальна, розумова та фізична працездатність у 70% учнів початкових
класів не відповідає їхньому шкільному навантаженню.
В учнів продовж п’яти років навчання в школі у два рази
підвищується патологія органів зору та нервової системи, у 3–4 рази – органів травлення [1;3;4].
Значне переважання у школярів зрушень артеріального тиску у бік гіпотонії до кінця навчального року

можна пояснити втомою, яка розвивається в процесі
навчання під впливом значного сумарного, і в першу
чергу статичного, навантаження. Як підвищені, так і
знижені показники тиску нерідко є причиною зниження
працездатності школярів і на тлі тривалого навчального
процесу призводять до ще більшого погіршення стану
їхнього здоров’я.
За даними вчених, які надзвичайно суперечливі, частота нервово-психічних розладів у школярів складає від
5–6 до 60%. Неточність відомостей пов’язана з різними
підходами до питання діагностики нервово-психічних
розладів, а також із завданнями, які ставлять перед собою дослідники. Як правило, при активному виявленні
нервово-психічних розладів їх знаходять у середньому у
30% школярів. Серед причин велике значення мають
чинники як біологічного, так і соціального характеру,
особливо алкоголізм батьків, конфліктні ситуації в сім’ї,
бездоглядність, неповні сім’ї, недостатність емоційного
спілкування, нагляду, надмірна опіка та ін. З усіх психотравмуючих ситуацій найбільш важкою для зростаючого
організму є сімейна психотравма. Встановлено, що кожні четверо з п’яти учнів, страждають невротичними розладами, виховувалися в сім’ях, що відрізняються напруженими міжособистісними відносинами. У 33–67% дітей
причинами нервово-психічних розладів були несприятливі сімейні умови та конфліктна обстановка в сім’ї, у
50% – алкоголізм батьків. Поєднання несприятливих
біологічних і соціальних чинників особливо на тлі різного ступеня ураження головного мозку на ранніх етапах розвитку є основним показником виникнення у дітей
нервово-психічних порушень і призводить спочатку до
шкільної дезадаптації, а потім за відсутності своєчасної
корекції до більш важкого порушення формування особистості та асоціальних форм поведінки [6;7;8].
Серед різних проявів нервово-психічних розладів
проміжного характеру найчастіше зустрічаються дратівливість, порушення сну, нетримання сечі, заїкання та ін.
Діти, що мають нервово-психічні розлади, складають
групу ризику з розвитку шкільної дезадаптації. Причинами неуспішності цих учнів часто є: емоційна незрілість, знижена працездатність через поєднання невисокого рівня інтелектуальних передумов з нервовопсихічними порушеннями різного характеру. На перший
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план у них виступають егоцентричність, нездатність
поєднувати свої інтереси з інтересами колективу, слабкість вольових зусиль.
У першокласників прояви шкільної дезадаптації проявляються через декілька місяців навчання. У них погіршується самопочуття, з’являються різноманітні скарги,
зокрема, проявляється швидка втома (50,7%), пригніченість настрою (49,3%), підвищена дратівливість (47,2%),
головна біль (43,2%), порушення сну (40,7%), періодична біль у животі (38,6%) та зниження апетиту (36,8%) [1;
2;5].
У дітей із шкільною дезадаптацією, викликаною мікросоціальними та психологічними факторами, спостерігаються зміни в мотиваційній формі. Синдром шкільної
дезадаптації поділяється на декілька етапів: І – зниження
успішності та зростаюча втрата зацікавленості до занять;
ІІ – значне відставання від шкільної програми; ІІІ – прояв
асоціальних форм поведінки. Необхідно зазначити, що
за даними багатьох досліджень, при вступі до школи всі
діти вважаються практично здоровими, однак із початком навчання виявляється, що деякі з них не можуть
засвоювати навчальний матеріал. Причини поля-гають в
зростаючій кількості інформації, інтенсифікації розвитку
абстрактного мислення і як наслідок інтелектуальне та
емоційне перенапруження, психічна втома, а потім і
виникнення неврозів. Найбільший ризик розвитку нервопсихічних розладів відзначається в певні періоди
навчання, коли ламається життєвий стереотип і підвищується психічне навантаження. Це припадає на вік
6–7 років [2; 4].
Вивчення працездатності, уваги і емоційної сфери дітей в умовах класного навчання, при дії стресорів невдачі і нав’язаного високого темпу (стресори звичайного
життя) виявило у дітей синдромом шкільної дезадаптації
два типи реакцій: I – капітуляції (млявість, пасивність,
загальмованість), II – боротьби (зростання мовно-рухової активності з агресивними тенденціями). У більшості
школярів, особливо з наслідками черепно-мозкової травми, проявами церебрастенічного синдрому, психопатоподібної поведінки, відзначалося збільшення виділення адреналіну на 31%, що свідчить про стресовий
вплив на них ситуації невдачі і нав’язаного високого
темпу навчання. При цьому у дітей значно знижується
увага, збільшується кількість помилок в роботах. У післястресовий день стан ще більше погіршується. При
синдромі шкільної дезадаптації внаслідок соціальнопедагогічної занедбаності стресова ситуація не викликає
ніяких проявів емоційної реакції. На третій день відзначається збільшення норадреналіну (на 38%) і зниження
адреналіну.
У усіх дітей із синдромом шкільної дезадаптації на
перший план виступає різко негативне відношення до
повторних занять в класі, це супроводжується у них реакціями активного протесту, зниженням інтересу до
навчання, негативними емоційними реакціями. Так,
порівняльна характеристика мотивації 6-річних учнів, їх
відношення до школи, до занять також показали тісний
зв’язок з умовами організації навчання.
Більшість дітей в дошкільному навчальному закладі
позитивно відносяться до школи, у них є бажання вчи-
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тися, набувати нові знання та вміння. При цьому майже
половина вихованців дошкільного навчального закладу
вважають школу здатною забезпечити умови для ігор,
прогулянок, спілкування з однолітками. У кінці навчального року відношення першокласників до школи змінюється і у них різко знижується прагнення вчитися. У
школах, де умови навчання не відповідають функціональним можливостям дітей 6–7 років, таких першокласників 85%. У школах з умовами, наближеними до дошкільного навчального закладу – 50%.
Можемо виділити групу учнів, яка при загальному
позитивному відношенні до навчання проявляє інтерес
не стільки до навчального процесу, скільки до ігор, прогулянок, розваг. У школах, де не дотримується раціональний режим, їх біля 30%, за сприятливих умов навчання – біля 10%. Проведені нами дослідження показали,
що першокласники виділяють дві особливості шкільного
життя – навчання і гра. Таке сприйняття школи у дітей
зберігається і в II класі, а інтерес до навчання і гри залежить від міри збільшення навчального навантаження.
Так, за умови раціональної організації діяльності за навчальне заняття висловилися 95% дітей, а при умовах,
прирівняних до традиційного навчання в I класі – 60%.
Жоден з першокласників, що навчається за режимом і
програмою звичайної школи, не назвав своїм улюбленим
предметом математику або письмо, тоді як серед 6-річних учнів, займаються за режимом, наближеним до дошкільного навчального закладу, ці предмети виділили в
якості улюблених 69% школярів.
Виявлене до кінця навчального року у дітей неухильне зниження навчальних інтересів суперечить класичному варіанту розвитку пізнавальної мотивації молодших школярів. Раніше падіння інтересу до навчання
зазвичай відзначалося у них, як правило, на межі ІІІ–IV
класів. Зараз це можна спостерігати вже після першого
року навчання. Зміни проходять зазвичай на фоні емоційного негативного або індиферентного відношення до
школи. Очевидно, що в наступні роки це може несприятливо вплинути на розвиток у дітей школо-важливих
інтересів. Наявність у школі великої кількості учнів з
різними відхиленнями у стані здоров’я висуває на перше
місце проблему охорони та зміцнення здоров’я різних
вікових груп. Велика роль у справі охорони здоров’я
дітей, в проведенні оздоровчих заходів належить медичним працівникам школи. Уся діяльність медичного персоналу повинна здійснюватись у тісному контакті як з
лікарями дитячої поліклініки, так і з адміністрацією
школи, вчителями і громадськими організаціями. Лікар є
членом педагогічної ради школи. Медичні працівники та
адміністрація школи повинні розробляти спільні конкретні заходи з охорони здоров’я дітей. У медичному кабінеті необхідно мати план роботи на поточний рік, який
затверджується головним лікарем дитячої поліклініки та
погоджується з директором школи. Цей план доводиться
до відома педагогічного колективу.
Одним з основних завдань медичного персоналу є
проведення щорічного поглибленого медичного огляду
усіх школярів. У результаті огляду лікар дає комплексний висновок про стан здоров’я кожного учня (з урахуванням даних лікарів-спеціалістів), визначає медичну
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групу для заняття фізичною культурою і призначає лікувально-оздоровчі заходи. Результати кожного поглибленого огляду розглядаються детально на педагогічній
раді, при цьому лікар дає конкретні поради і вказівки
про необхідні оздоровчі заходи. Усі результати поглиблених медичних оглядів учнів знаходять своє відображення в індивідуальній карті дитини (форма № 26/У).
Під особливим, диспансерним наглядом знаходяться
ослаблені діти та ті, які страждають різними хронічними
захворюваннями (ревматизм, хронічний тонзиліт та
ін.) [6;9].
Медичні працівники повинні здійснювати постійний
контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічного
режиму в школі, за санітарним станом здоров’я працівників харчоблоку, відмічаючи результати обстеження в
спеціальних журналах. У їх обов’язки входить облік та
ізоляція захворілих школярів і проведення всіх необхідних заходів при появі інфекційних захворювань. Лікар і
медсестра здійснють контроль за фізичним вихованням,
роботою спортивних секцій.
Велике місце в діяльності медичного персоналу
школи займає санітарно-просвітницька робота, яка проводиться серед батьків, учителів, учнів. Лекції та бесіди,
що проводяться, охоплюють широке коло питань: виховання гігієнічних навичок, статеве виховання, значення
правильної организації режиму дня, профілактика простудних захворювань, правильна організація робочого
місця, профілактика шлунково-кишкових захворювань і
т. д. У школі необхідно регулярно проводити заняття
санітарного гуртка, організовувати роботу санітарних
постів. Постійне спостереження за станом здоров’я учнів
школи впродовж навчального року та кожного року дає
можливість вирішувати питання про відповідність режиму і вживати педагогічні засоби, що відповідають
віковим можливостям учнів.
У школах продовженого дня варто бути організовувати фізіотерапевтичні кабінети, які допоможуть своєчасно проводити консервативне лікування дітей, що
страждають хронічними захворюваннями носоглотки.
Це призведе до зниження захворюваності хроничним
тонзилітом і гострими респіраторними інфекціями. Велика робота повинна проводитися з охорони зору школярів. Окулісти зобов’язані стежити за освітленістю
робочих місць учнів, вести з батьками роз’яснювальну
роботу з питань гігієни зору, а за наявності у школярів
короткозорості використовувати стимулюючу терапію
(алое, фібс, вітаміни), офтальмотренаж.
Великого значення потрібно надавати штучному ультрафіолетовому опроміненню. У школах можна використовувати фотарії або ультрафіолетове опромінення
молодших школярів, яке проводити в актових чи спортивних залах. Практично в усіх школах здійснюється
постійна щорічна санація порожнини рота. Постійне
спостереження за станом здоров’я учнів школи впродовж
навчального року і кожного року дозволяє вирішувати
питання про відповідність різних режимів навчання
віковим можливостям дітей. Успішність навчання, пристосування до шкільного режиму та навантаження залежать від вихідного рівня стану здоров’я учнів.

Висновки. Отже, здорові діти з нормальним рівнем
функцій та гармонійним фізичним розвитком легше
переносять період вступу в школу та в подальшому, в
процесі навчання, краще справляються з розумовим і
фізичним навантаженням.
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SCHOOL DISADAPTATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
The main factors of formation of functional disorders, school maladaptation syndrome, as well as deviations in physical
development are considered in the article. The author notes that among the factors that contribute to the deterioration of the
health of primary school children, the workload is of great importance, and its stressful effect leads to the development of
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ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ
У РІЧНОМУ ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЦИКЛІ
При тренуванні бігунів на середні дистанції важливе місце посідає раціональний розподіл навантаження у
річному циклі тренувального процесу, а саме: співвідношення обсягу і інтенсивності та динаміка
навантаження тренування у річному циклі.
Ключові слова: навантаження бігунів, бігові дистанції, змагальний, підготовчий і перехідний періоди,
цикли.
Постановка проблеми. Сучасний рівень спортивних
результатів вимагає неухильного поліпшення системи
побудови тренувального процесу протягом річного циклу. У практиці спорту прийнято вважати, що спортивний
результат у бігові на середні дистанції, в основному,
визначається рівнем розвитку спеціальної витривалості,
яка залежить у першу чергу, від енергетичного потенціалу організму та можливостей аеробної та анаеробної
системи енергозабезпечення, які об’єднуються поняттям
«функціональної підготовленості» [1].
Тренування бігунів на середні дистанції представляє
собою складний і багатогранний процес, спрямований на
розвиток функціональних можливостей організму і оволодіння технікою бігу, яка необхідна для досягнення
запланованого результату. У процесі тренування бігуни
на середні дистанції досягають високого результату
за,рахунок загальної та спеціальної підготовленості. Збільшення рівня фізичної підготовленості є головним завданням спортивного тренування, при цьому фізична
підготовленість збільшується під дією тренувальних
навантажень. Особливо актуальним є питання про обсяг
тренувальних навантажень.
Метою нашого дослідження є раціональний розподіл
фізичного навантаження бігунів на середні дистанції у
річному циклі тренувального процесу, а саме: співвідношення обсягу і інтенсивності та динаміка навантаження тренування в річному циклі.
Методика дослідження. Для вирішення поставлених
завдань нами були використані вітчизняні і зарубіжні
літературні джерела з питань методики спортивного
тренування використані щоденники тренерів і спортсменів.
Спостереження проводились з метою вивчення реакції організму спортсменів на фізичне навантаження за
ознаками втоми, щоб дати оцінку даним отриманим за
допомогою інших методів дослідження. При порівняння результатів дослідження експериментальної та контрольної груп в усіх зонах обсягу і інтенсивності
навантаження.
Дослідженні взяло участь 18 спортсменів, які були
розподілені на 2 групи (експериментальну та контрольну) по 9 осіб у кожній. Рівень підготовленості юнаків
обох груп був практично однаковим, відхилень в стані

здоров’я у легкоатлетів обох груп не виявлено. Рівень
спортивної підготовки бігунів знаходився в межах ІІІ-го
та ІІ-го спортивного розряду Єдиної спортивної класифікації України, стаж занять легкою атлетикою становив
від 3 до 5 років, вік юнаків 15–17 років.
Спортсмени експериментальної групи більше уваги
приділяли засобам розвитку спеціальної підготовки, а
спортсмени контрольної групи тренувались на загальноприйнятої системи підготовки.
Спортсменам планувалась участь у зимових та весняних змаганнях, основним вважався весняний змагальний період.
Спортсмени, як експериментальної так і контрольної
груп мали однаковий календар змагань. За період дослідження спортсменам планувався виступ у семи змаганнях, чотирьох на основній дистанції (800 м) і трьох на
суміжних. З них одні змагання проводились на зимовому
етапі і два на весняному, які вважалися контрольними
для обох груп. Решта змагань носили тренувальний характер, завданням яких було «підведення» спортсменів
до основних змагань.
Зимовий змагальний період (з 25 грудня по 18 січня)
спортсмени обох груп виступали на двох змаганнях,
останні з них вважались основними. Весняний змагальний період (з 25 березня по 29 квітня) легкоатлети змагались у чотирьох змаганнях, два останні були основними,
на яких спортсмени намагалися показати максимальні
результати.
Крім змагань на основній дистанції 800 м спортсмени
брали участь на суміжних дистанціях – 400 м і 1500 м.
Підготовчому періоді зі спортсменами обох груп
проводились п’ять тренувальних занять на тиждень: перші 3 дні проводились тренування, потім – день відпочинку, далі – 2 дні тренування і знову – день відпочинку [2].
Змагальному періоді зі спортсменами обох груп проводились чотири або п’ять тренувальних занять на тиждень. В залежності від календаря змагань: якщо графік
змагань був напруженим, то перший день тижня спортсмени відпочивали.
Результати досліджень піддавались математичній
статистиці, де були визначені середні показники окремо
для експериментальної та контрольної груп [3].
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Виклад основного матеріалу. Річний цикл тренування поділяється на окремі періоди, кожен з яких має
мету, завдання, комплекс засобів і методів тренування,
специфічну динаміку тренувального навантаження і інші
компоненти тренувального процесу.
Аналіз результатів наукових обстежень показали що
нормативні показники об’єму тренувальних навантажень юних спортсменів знаходився на відповідному рівні.
Річний цикл тренування для обох груп складався з
35 мікроциклів (тижнів) і тривав з 1 вересня по 30 квітня.
У свою чергу річний цикл спортсменів експериментальної та контрольної груп поділявся на два макроцикла, тобто мав два підготовчих і два змагальних періоди.
Перший підготовчий період для експериментальної та
контрольної груп складався з 14 мікроциклів: 4 тижні
«втягуючий» мезоцикл і 10 – базовий. Перший змагальний період, тривалістю в 7 мікроциклів, складався з перед змагального мезоциклу (3 тижні) і змагального
(4 тижні).
Другий підготовчий період другого макроциклу
складався з 6 мікроциклів (базовий мезоцикл). Другий
змагальний період також другого макроциклу тривав у
8 мікроциклів, він складався з передзмагального (3 тижні) і змагального (5 тижнів) мезоциклів.
Зміст роботи в експериментальній групі передбачав
значне збільшення обсягу спеціальної витривалості. Зміст
тижневого мікроциклу підготовчого періоду (загальнопідвідного етапу) був однаковим, лише різниця була в
плануванні роботи на спеціально- підготовчому етапі.
Перед початком дослідження рівень спортивних результатів приблизно був однаковим в межах 2.15.4 –
2.16.6 с. на 800 м. Всі дослідження проводились в другій
половині дня, під час спортивного тренування.
Тренувальні навантаження різних зон інтенсивності в
річному циклі були розподілені таким чином:
1. Загальний обсяг навантаження для обох груп складав 2115 км.
2. Обсяг роботи в аеробному режимі (І і II зони інтенсивності) для експериментальної групи склав 1449 км
(68% від загального обсягу навантажень), а для контрольної групи 1678 км (79% ).
3. Обсяг роботи в змішаному аеробно – анаеробному
режимі (III–IV зони) для експериментальної склав 508 км
(24% від загального обсягу навантажень), а для контрольної склав 319 км (15%)
4. Обсяг бігу в анаеробному режимі (V зона) склав
для обох груп 80 км (38% від загального обсягу навантажень).
5. Крім того 58 км склав для обох груп обсяг швидкісно – силової роботи (1,8% від загального обсягу навантажень) спеціальні вправи бігуна, стрибкові вправи.
Загальний обсяг роботи по кожній зоні інтенсивності
окремо для обох груп був однаковим в річному циклі,
але відмінність була в розподілі навантаження по зонах.
Загальний обсяг бігу, який виконали спортсмени експериментальної групи склав 1325 км. З них 1037 км
(78,3%) припало на І і II зони навантаження, 220 км
(16,6%) припало на III та IV зони інтенсивності навантаження, 40 км (3%) на V зону і 28 км (2,1%) склав обсяг
силового характеру (спеціальні вправи бігуна та стрибкові вправи).
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Для спортсменів контрольної групи загальний обсяг
бігу в перший період склав 1249 км (59,1%).
З них 1031 км (82,5%) припав на І і II зону навантаження, 150 км (12%>) на III і IV зону навантаження, і
лише 40 км (3,2%) на V зону навантаження. Крім того
28 км (2,3%) припало на вправи силового характеру.
Порівнюючи показники обох груп за перший період
(вересень – січень) можна зробити висновки що: обсяг
роботи 1-ї і ІІ-Ї зони навантаження спортсмени контрольної групи перевищували експериментальну групу на
4,2%, а загальний обсяг експериментальна група перевищувала контрольну групу на 3,5%).
Щодо обсягу ІІІ-Ї і IV-Ї зон навантаження то експериментальна група перевищувала контрольну на 4,6%.
Обсяг бігу в V зоні та силового характеру був однаковим
б обох групах.
Результати, отримані після зимового змагального періоду (грудень-січень) показали, що вдаліше виступали
спортсмени експериментальної групи, середній час про
бігання дистанції яких поліпшився на 3,8 с порівняно з
попередніми результатами, а у спортсменів контрольної
групи лише на 0,9 с.
За наступні три з половиною місяці (січень-квітень)
ми отримали такі дані: Загальний обсяг роботи спортсменів експериментальної групи склав 790 км (37,4%).
Найбільший відсоток в ньому займає навантаження в І–
II зонах і складає 452 км (57,2%). Робота в III і IV зонах
досягла величини 288 км (36,5%), а в V зоні сягнула
40 км (5,1%). Крім того 10 км (1,3%) склала лише вправи
силового характеру.
Порівнюючи показники експериментальної групи
ІІ-го періоду з показниками 1-го періоду можна сказати,
що зросла процентна доля навантаження в III і IV зонах
на 19,9%, і в V зоні на 2,1%, а в І і II зонах обсяг навантаження зменшився на 21,1%, а вправи силового характеру майже в однаковому співвідношенні.
Спортсмени контрольної групи в другій половині виконали таку роботу, загальний обсяг якої склав 866 км
(40,9%), 647 км (74,7%) припав на І і II зони навантаження. 169 км (19,5%) на III і IV зона навантаження і
лише 40 км (4,6%) на V зону навантаження. Обсяг вправ
силового характеру склала 10 км (1,2%) від загального
об’єму.
Порівнюючи показники контрольної групи II періоду
з показниками І періоду можна сказати, що зросла процентна доля навантаження в III і IV зоні на 7,5%, і в
V зоні 1,4%. А в І і II зонах обсяг навантаження зменшився на 7,8% від загального об’єму.
Порівнюючи показники обох груп за другий період
(січень – квітень) можна зробити висновок: обсяг роботи
І і II зони навантаження спортсмени контрольної перевищували експериментальну на 17,5%).
Щодо III і IV зон навантаження, то найбільших величин досягла експериментальна група, яка перевищувала
контрольну групу на 17%, також обсяг бігової роботи в
V зоні був вищим в експериментальній групі ніж в контрольній групі на 0,5%. Обсяг вправ силового характеру
був однаковим.
Весняний змагальний період спортсмени як експериментальної так і контрольної груп показали свої найвищі
результати за весь річний цикл. Спортсмени контрольної
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групи підвищили свої результати відносно попередніх (зимових) в середньому на 1,6 с., і за весь річний цикл на 2,5 с.
Спортсмени експериментальної групи підвищили
свої результати відносно попередніх (зимових) в середньому на 3,2 с., і за весь річний цикл на 6,9 с.
Як видно, загальний приріст результатів вищий у експериментальної групи ніж контрольній групи на 4,4 с.
Методом математичної статистики ми визначили, що
між середніми значеннями двох вибірок встановлена
статистично достовірна різниця Р(1:)>0,05.
Висновки. Доступній нам методичній літератури є
досить багато матеріалу щодо розподілу головних засобів тренування в макро-, мезо-, і мікроциклах згідно
зонах навантаження які потребують корегування щодо
врахування розподілу тренувальних засобів з врахуванням фізіологічної зони навантаження.
Певний перерозподіл засобів фізичної підготовки позитивно впливає на зростання результатів юних спортсменів.
Правильний перерозподіл засобів тренування в річному циклі суттєво вплинув на досягнення підвищених
результатів у юних спортсменів.
Збільшення обсягу тренувальних навантажень в III і
IV зоні (аеробно – анаеробному режимі) без збільшення
загального об’єму роботи сприяє підвищенню спортивних результатів.
Значне підвищення загального обсягу тренувальних
навантажень не є оправданим, що вказує на те що значне
збільшення обсягу тренувальних навантажень негативно
впливає на організм юних спортсменів.
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PHYSICAL LOAD OF MIDDLE DISTANCE RUNNERS IN THE ANNUAL TRAINING CYCLE
While training of middle distance runners the important place takes rational distribution of load in the annual cycle of
training process, in particular balance of volume and intensity and dynamics of load of training in the annual cycle.
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ДО ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ
Метою дослідження є визначення дидактичних засад, теоретичне обґрунтування навчання
української мови як іноземної студентів вищих навчальних закладів із застосуванням технологічних
інновацій. Методи дослідження – спостереження, індукції, дедукції, описовий, контекстуальноінтерпретаційний та компонентний аналіз.
Сучасне суспільство вимагає від викладача ВНЗ, який навчає студентів української мови як іноземної,
постійного розвитку його когнітивних здатностей, систематичного оновлення інтелектуального,
творчого потенціалу в сучасному суспільстві. У складі інноваційної компетентності викладача
виділяють низку важливих умінь. Технологічний компонент, наявний у структурі інноваційної
компетентності викладача, зумовлює логічність та оптимальність його діяльності у напрямі
запровадження інноваційних технологій у процесі навчання мови.
Ключові слова: інноваційна компетентність, освітній процес, принципи інноваційної освіти,
інноваційні технології навчання, сучасна освіта.
Постановка проблеми. Сьогодні інноваційна
діяльність викладачів ВНЗ стає основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного
розвитку України загалом. Головна проблема реформування сучасної освіти полягає в отриманні студентами
умінь і навичок саморозвитку, що вирішується завдяки
впровадженню інноваційних технологій організації процесу навчання.
До основних принципів інноваційної освіти належить
засвоєння знань у системі, креативність, різні нетрадиційні форми занять, широке використання наочності.
Інноваційне навчання – це новий погляд на навчальний
процес, коли основною метою навчання стає особистісно-діяльнісний підхід кожного здобувача освіти до
процесу навчання, творчість і зацікавленість стають
потребою уроку. Метою сучасного заняття є не накопичення інформації, знань, а пошукова діяльність здобувача освіти, спрямованість на формування навичок та
умінь орієнтації в сучасному інфопросторі.
В умовах гуманізації, гуманітаризації освіти та стрімкого розвитку полікультурного суспільства культурноціннісні орієнтири у вищій освіті України переосмислюються, що значною мірою актуалізує потребу в підготовці висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, які будуть здатними до кроскультурної комунікації
та спілкування засобами іноземної мови в інноваційнотехнологічному просторі, здійснення ефективної професійної діяльності. Викладач виступає одним із основних
носіїв мови, інформації про зміни в системі мови і культурні особливості країни, мова якої вивчається: саме
завдяки його діяльності має реалізуватися державна
політика плюралінгвізму, формується інтелектуальний
та культурний потенціал держави. Це зумовлює пошук
нових освітніх парадигм і концепцій, принципів та підходів до організації освітнього процесу, а також методів,
форм і засобів навчання студентів, упровадження техно-

логічних інновацій у процесі навчання, що сприятливо
відображається на підвищенні якості освіти. Організація
навчання студентів із застосуванням технологічних
інновацій позитивно впливає на формування базових
компетентностей, готовності студентів до застосування
технологічних інновацій у їхній майбутній професійній
діяльності, загалом розвиткові універсальних соціальних
навичок європейського рівня. Стратегічні напрями реформування вищої освіти в контексті реалізації освітніх
інновацій визначені в нормативно-правових документах,
зокрема в Законах України «Про інноваційну діяльність»
(2002 р.), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (2003 р.), «Про засади державної мовної
політики» (2012 р.), «Про вищу освіту (2014 р.), «Про
освіту» (2017 р.), Програмному документі «Біла книга
національної освіти України» (2009 р.), Концепції мовної освіти (2011 р.), Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» (2016 р.), Національній рамці
кваліфікацій (2011 р.), а також у нормативно-правових
актах ЮНЕСКО, Загальноєвропейських рекомендаціях
із мовної освіти (2003 р.), у яких наголошується на розвитку інноваційної діяльності в іншомовній освіті, запровадженні інноваційних технологій з метою підвищення її якості.
Питання упровадження інноваційних технологій в
освітньому процесі були предметом аналізу в багатьох
наукових публікаціях. Водночас, незважаючи на конструктивні досягнення, у сучасному науковому просторі
ще недостатньо висвітленою є проблема навчання із застосуванням технологічних інновацій. Актуальність
дослідження посилюється також потребою розв’язання
наявних суперечностей між важливістю, необхідністю
модернізувати вищу освіту України на засадах інноваційного підходу, що зумовлено переходом від індустріального типу суспільного укладу до сучасного суспільства, і традиційним розумінням функцій закладів вищої
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педагогічної освіти; новими уявленнями європейської
спільноти про педагогічну діяльність, розвиток інноваційної компетентності і відсутністю розробки концепції
формування конкурентоздатного фахівця в умовах сучасного інноваційного середовища; аксіологічними пріоритетами розвитку національних систем освіти в країнах
Європейського Союзу, що окреслено у парадигмі європейського виміру в освіті, і домінантною роллю соціоцентричного підходу в методології, теорії та практиці
підготовки фахівців; об’єктивною потребою суспільства
у фахівцях із високим рівнем готовності до інноваційної
діяльності та реальним станом її сформованості у випускників закладів вищої освіти; спрямованістю державних
освітніх стандартів на інноваційність у професійній діяльності та недостатньою розробленістю дидактичних
засад навчання із застосуванням технологічних інновацій; сучасними вимогами до рівня мовної компетентності згідно з рекомендаціями Європейського парламенту
та Ради (ЄС) для навчання впродовж життя й відсутністю розробленого механізму навчання української мови
як іноземної із застосуванням технологічних інновацій;
наявністю широкого спектру технологічних інновацій та
не досить високим рівнем знань педагогів щодо їх ефективного використання у процесі навчання; прагненням
студентів до самовираження, реалізації власних творчих
здібностей та обмеженим досвідом їх включення до
інноваційної діяльності.
Метою дослідження є визначення інноваційних компетенцій викладача ВНЗ, теоретичне обґрунтування
навчання української мови як іноземної студентів вищих
навчальних закладів із застосуванням технологічних
інновацій. Завдання дослідження: виявити особливості
використання технологічних інновацій у сучасних умовах розвитку вищої освіти та розкрити їх дидактичні
можливості в процесі навчання української мови як іноземної. Об’єкт дослідження – застосування інноватики в
педагогіці, у процесі навчання української мови як іноземної у закладах вищої освіти. Предмет дослідження –
інноваційна компетентність викладача української мови
як іноземної.
Виклад основного матеріалу. Виходячи з сьогоденних реалій і вимог сучасного суспільства, провідним
завданням професійно-педагогічної підготовки фахівця є
формування і розвиток його особистості, здатної до
суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі організації навчального простору, створення інтелектуальної творчої
атмосфери, використання інноваційних технологій навчання. Тому, відповідно, значно посилюється значення
інноваційної складової професійної компетентності
майбутнього спеціаліста, що дає нам можливість відзначити особливу роль інноваційної компетентності в умовах сучасної освіти. Наголошуючи на важливості інноваційної компетентності майбутнього фахівця, Л. Штефан зазначає, що її відсутність затримує професійний
розвиток висококваліфікованого фахівця [1]. У процесі
дослідження виявлено, що у наукових колах спостерігаються різні підходи щодо визначення сутності інноваційної компетентності фахівця. Так, І. Дичківська трактує інноваційну компетентність педагога як систему
мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей
педагога, що зумовлюють продуктивність запрова-

дження нових технологій навчання у процесі педагогічної діяльності [2]. Однак, на думку Л. Штефан [1], відсутність у такому визначенні компоненту формування
інновацій в освітньому процесі значно спрощує її значення.
Найбільш вдалою, на наш погляд, є дефініція В. Позднякова, яка ґрунтується на поступовому ускладненні та
розширенні її змісту. На думку вченого, в основі інноваційної компетентності лежить наявність інноваційного
сприйняття суб’єкта. Конкретизуючи цей процес, автор
виділяє такі його види: розпізнавання загальних інновацій та власних інноваційних продуктів або відкриттів,
здатність визначати елементи новизни у відносному стабільному та здатність знаходити нові, нетрадиційні підходи до розв’язання завдань. Таке поетапне збільшення
потенціалу інноваційної компетентності забезпечує широке розуміння досліджуваного поняття. Важливо, що
вчений наголошує на підпорядкованості її складу інноваційній спрямованості педагогічної діяльності [3].
Інноваційна компетентність педагога виступає однією із підсистем його загальної професійно-педагогічної
компетентності. У контексті організації смарт-навчання
сформованість інноваційної компетентності педагога
забезпечує відповідність загальним і специфічним вимогам, що висуваються до діяльності педагога на всіх етапах реалізації «розумного» навчання. Структура інноваційної компетентності педагога представлена зовнішніми (мета, засоби, об’єкт, суб’єкт, результат) і внутрішніми (мотивація, зміст, операції) компонентами, які забезпечують здійснення педагогічної діяльності на основі
принципів, стандартів і технологій сучасної освіти. Зміст
знань, умінь, навичок, що забезпечують ефективне використання технологічних інновацій, сприяють ефективній
реалізації функцій інноваційної діяльності (гностичної,
прогностичної, проектувальної, конструктивної, комунікативної, організаторської) відповідно до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства. До основних ознак інноваційної компетентності педагога в умовах
сучасного інформаційного середовища сучасні вчені
(О. Дубасенюк, І. Зязюн, І. Коновальчук, В. Сластьонін,
Л. Подимова та ін.) відносять: прагнення особистості до
здобуття нових знань, готовність до змін способу і характеру діяльності, стилю мислення; суб’єктність цілепокладання; усвідомлення соціальної значущості інноваційних змін в стратегії педагогічного управління процесом
навчання в сучасному смарт-суспільстві, включення у
соціальну творчість; оволодіння способами здобуття
нових знань за допомогою цифрових технологій; генерування нових ідей і знань; володіння ефективними способами формування знань, умінь, навичок на всіх етапах
інноваційної діяльності, здатність креативно, творчо
вирішувати нестандартні професійні завдання; наявність
цілісного комплексу компетенцій, що в сукупності становлять інноваційну компетентність як системне явище;
високий рівень професійно-педагогічної майстерності,
що ґрунтується на формуванні інтелектуально активної
особистості, здатної до вдосконалення власного професійного досвіду [4;5;6;7].
І. Коновальчук виділяє такі критерії оцінки інноваційної компетентності педагога: індивідуальна готовність до прояву професійно-педагогічної майстерності
під час вирішення стандартних і нестандартних завдань;
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мотиваційно-ціннісне ставлення до технологічних інновацій; рівень пристосування до нових умов функціонування і розвитку суспільства та сучасних вимог до фахівців відповідної галузі; наявність системи теоретичних
знань і комплексу практичних умінь; досвід застосування знань в реальних ситуаціях педагогічного процесу; здатність до творчого вирішення проблемних
ситуацій, володіння сучасними інноваційними технологіями навчання; усвідомлення та адекватна самооцінка
свого рівня знань, умінь, навичок, можливостей, потрібних для ефективного здійснення інноваційної діяльності;
здатність до саморефлексії і самокорекції власної інноваційної діяльності [6].
Когнітивна компетентність у структурі інноваційної
компетентності викладача визначається наявністю сукупності знань щодо технологічних інновацій, які використовуються в ході розв’язання проблемних завдань засобами мови в різних умовах професійно-педагогічної
взаємодії. Знання викладача про зміст та особливості
інноваційної діяльності виступають основою при розробці й обґрунтуванні педагогом інноваційних технологій
навчання української мови як іноземної в умовах сучасної освіти. Для вибору вже наявних ефективних технологічних інновацій, оновлення наявних або проектування власних технологій навчання української мови як
іноземної педагог повинен мати ґрунтовні знання інноваційних педагогічних технологій, механізму їх функціонування, інноваційних підходів, концепцій навчання
української мови як іноземної, що забезпечує розвиток
творчих здібностей, критичного мислення, міжкультурну комунікацію, здатність активно діяти і конкурувати
на ринку праці в умовах інноваційного навчального
середовища. Сучасне суспільство вимагає від викладача
ВНЗ, який навчає студентів української мови як іноземної, постійного розвитку його когнітивних здатностей,
систематичного оновлення інтелектуального, творчого
потенціалу в сучасному суспільстві.
У складі інноваційної компетентності викладача
виділяють низку важливих умінь. Діагностичні уміння
передбачають збір та аналіз інформації щодо інноваційних технологій навчання української мови як іноземної.
Проектувальні уміння забезпечують розробку та проектування технологічних інновацій у процесі навчання
іноземної мови. Конструктивні уміння дозволяють усвідомлено виконувати дії щодо раціональної реалізації
технологічних інновацій у процесі навчання української
мови як іноземної. Комунікативні вміння включають
здатність викладача творчо, емоційно викладати матеріал, вести мовний педагогічний дискурс, ефективно
вирішувати комунікативні завдання у процесі інноваційної педагогічної діяльності. Організаторська діяльність
виражається в створенні умов для оптимальної суб’єктсуб’єктної взаємодії учасників з використанням інтерактивних технологій навчання, засобами Інтернет-ресурсів, різноманіття мультимедійного інструментарію. Технологічний компонент, наявний у структурі інноваційної
компетентності викладача, зумовлює логічність та оптимальність його діяльності у напрямі запровадження
інноваційних технологій у процесі навчання мови [8; 5;
9]. Як відомо, протягом останніх років новітні технології
привнесли в сучасну освіту багато інформаційно-кому-
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нікаційних та технічних можливостей, що дає змогу використовувати для освітніх цілей дистанційні програми,
цифрові технології, новітні інформаційно-комунікаційні
програми тощо. Виділення цифрової компетентності у
складі інноваційної компетентності викладача зумовлюється потребою сучасного суспільства у критичному та
відповідальному використанні та взаємодії педагога з
цифровими технологіями з метою створення сприятливих умов для вивчення української мови як іноземної та
участі у полікультурному суспільстві. Цифрова компетентність пов’язана з уміннями фахівця використовувати
дидактичні можливості цифрових технологій у процесі
здійснення освітньої діяльності, обмінюватися досвідом,
інформацією у глобальному освітньому середовищі,
створювати і поширювати цифровий контент тощо. Сучасний конкурентоспроможний успішний викладач
повинен демонструвати стійкі навички використання
цифрових технологій, які забезпечують інтерактивність
процесу навчання української мови як іноземної, підвищують доступність подання здобувачам освіти навчального матеріалу, сприяють формуванню навичок
виконання комплексних міждисциплінарних завдань,
сприяють підвищенню зацікавленості студентів у вивченні української мови, сприяють розвитку критичного
мислення. Отже, у контексті розвитку сучасного інформаційного суспільства цифрова компетентність є однією
із нових вимог щодо підготовки та перепідготовки викладацького персоналу у сфері сучасної освіти. Використання в освітньому процесі ідеології розумного навчання
вимагає також серйозного самоосмислення та самоаналізу інноваційної педагогічної діяльності з метою з’ясування основних недоліків, бар’єрів у процесі такої діяльності, їх усунення та коригування подальших способів
організації навчання. Відповідно до цього вважаємо за
доцільне виокремлення рефлексивно-регулятивної компетентності як складової інноваційної компетентності
викладача, що виражається у самоконтролі, самоаналізі
й самооцінці результатів запровадження технологічних
інновацій, умінні виявляти причини досягнень та невдач
і вчасно коригувати способи інноваційної навчальної
діяльності. Як слушно зазначає В. Докучаєва, набуття
інноваційного досвіду є непростим процесом, оскільки
обов’язково вимагає здійснення рефлексивної діяльності
набутого досвіду [10, с.340]. І. Коновальчук підкреслює
важливість рефлексивного компоненту у процесі реалізації інноваційних технологій навчання і визначає його
як «регулятор особистісних досягнень» [6]. Рефлексія
навчальної інноваційної діяльності викладача дозволяє
накреслити шляхи власного розвитку та корекції самоосвіти, допомагає пошуку особистісної значимості у професійно-педагогічній діяльності, а також стимулює до
самопізнання, сприяє вдосконаленню професійно-педагогічної майстерності та формуванню індивідуального
стилю інноваційної діяльності в умовах сучасної освіти.
Висновки. У процесі рефлексії та самоаналізу викладач може отримати нові знання, які допомагають йому
керувати стратегією саморозвитку, стимулює до здійснення творчого пошуку, досягаючи нового рівня свого
професійно-педагогічного самовдосконалення. Так відбувається формування інноваційної компетентності викладача ВНЗ в умовах сучасного суспільства.
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The aim of the research is to determine the didactic principles, theoretical substantiation of teaching the Ukrainian
language as a foreign language to students of higher educational institutions with the use of technological innovations.
Research methods are observation, induction, deduction, descriptive, contextual-interpretation and component analysis.
Modern society requires from a university teacher who teaches students Ukrainian as a foreign language, the constant
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ
ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
У статті розглядаються теоретичні основи формування творчого потенціалу студентів мистецького
профілю як психолого-педагогічна проблема. Визначається сутність та педагогічні умови розвитку
творчого потенціалу студентів мистецького профілю в процесі вивчення декоративно-прикладного
мистецтва в умовах професійного навчання.
Творчий потенціал майбутніх учителів образотворчих дисциплін розглядається як комплекс
мотиваційно-ціннісного, когнітивно-креативного та рефлексивно-діяльнісного компонентів.
Ключові слова: творчий потенціал, декоративно-прикладне мистецтво, творчість, майбутній вчитель
образотворчих дисциплін, студенти мистецького профілю.
Постановка проблеми. Швидкий світовий розвиток призвів до прогресивних та регресивних моментів,
які обумовили тривалі кризи різних масштабів. Для
успішного подолання кризових явищ варто використовувати як класичні методи, так і здійснювати пошуки
нових. В умовах гуманізації й оновлення сучасного освітньо-виховного процесу у закладах вищої освіти, розвиток творчих здібностей й креативного мислення у майбутніх учителів образотворчих дисциплін, забезпечення
ефективних умов формування їх творчого потенціалу є
пріоритетним завданням сучасної арт-педагогіки. Заохочення студентів до творчої діяльності, призведе до більшої реалізації та формування їх творчого потенціалу [1,
с.13].
Дослідження творчого потенціалу особистості є багатоплановою проблемою для педагогічної науки. Формування у студентів творчого потенціалу вимагає впровадження в освітній процес нових технологій, що будуть
сприяти їх творчій активності. Наразі зростає зацікавленість до творчої самореалізації педагога та розкриття
його індивідуальності, тому потрібно ретельно та змістовно підходити до аналізу різноманітних методів для
підготовки майбутніх учителів образотворчих дисциплін. Сучасний педагог мистецтва повинен досконало
володіти новітніми технологіями та вправно використовувати їх на практиці, щоб розвинути в учнів вміння
систематизувати та використовувати набуті знання та
творчі якості у житті.
Креативність та вміння творити сьогодні є чи не основним компонентом професійної компетентності сучасного вчителя, адже ми живемо у світі глобальних змін
та інтеграційних процесів, в час надзвичайно стрімкого
розвитку техніки та інформаційних ресурсів. У контексті
таких підходів особливої актуальності набуває декоративно-прикладна творчість, оскільки її зміст спрямований на перетворення освітньо-виховного процесу на
творчий діалог та творчу діяльність.

Учитель завжди залишається у пошуку сучасних педагогічних технологій, оптимальних, дієвих шляхів
впливу на дитину. На уроці вчитель не тільки викладає
новий матеріал, а й впливає на уяву, увагу, художньопізнавальну діяльність учнів. Уся його педагогічна діяльність на уроці стає творчим процесом.
Саме декоративно-прикладне мистецтво виконує пізнавальну, естетичну та комунікативну функції, а тому
розглядається як важлива художня цінність.
Вивчення декоративно-прикладного мистецтва є
неодмінною частиною системи професійної підготовки
майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Воно
стає образною основою життя, формує естетичні погляди особистості, розкриває її творчий потенціал.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування творчого потенціалу, розвитку творчості та творчих здібностей особистості досліджена у
працях Д. Богоявленської, А. Брушлінського, І. Волкова,
Г. Глотової, А. Коваленко, Н. Кузьміної, І. Куришевої,
А. Лука, В. Моляко, І. Манохи, А. Поденка, С. Симоненка, О. Яковлєвої та інших. Вивчаючи особливості
структури творчості, вчені досліджують потенційні
можливості, здібності, властивості, характерні риси як
компоненти творчого потенціалу особистості.
Застосування креативних методів для розвитку творчого потенціалу молодого покоління представлено
у дослідженнях таких зарубіжних науковців, як
Дж.Л. Адамс, Е. де Боно, Р. Ділтс, Х. Йоас, Б. Клег,
Р. Крачвілд,
М. Микалко,
М. Ньольке,
П. Слоан,
С. Торп, Й. Шерер та інші.
Теоретико-методичні фактори розвитку творчого
потенціалу студентів обґрунтовуються у педагогічних
дослідженнях низки науковців: Г. Альтшуллер, В. Воєводін, В. Глазков, М. Коновальчук, С. Коновець, О. Кучерявий, В. Лихвар, Л. Масол, О. Матюшкіна, Н. Миропольська, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька,
А. Сологуб, М. Ткач, А. Хуторськой, О. Щолокова та
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інші. У своїх працях автори обґрунтовують ефективні
шляхи і методи розвитку творчої особистості в умовах
естетичної діяльності, акцентують увагу на актуальності
формування духовного потенціалу студентської молоді у
процесі професійної підготовки.
У науково-педагогічних дослідженнях акцентується
увага на природних задатках, якими наділена людина, і
розглядають їх як цілісну й універсальну «якість особистості, змістовна визначеність якої виявляється у творчій
діяльності шляхом створення матеріально-духовних
цінностей, саморозвитку і самореалізації особистості,
концентруючи для цього фізичні, психологічні і духовні
ресурси» [2, с.35].
Технологічні аспекти вивчення різних видів декоративно-прикладного мистецтва розглядали М. Дараган,
А. Малиніна, Ю. Мохірєва, О. Найден, Т. Придатко,
Т. Саєнко, С. Танадайчук.
У ході дослідження було з’ясовано, що проблема
розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя
образотворчого мистецтва в умовах професійної підготовки залишається актуальною проблемою сучасної
мистецької освіти. Підготовка творчих учителів, які в
умовах динамічних подій XXI століття будуть здійснювати естетичне і художнє виховання молоді, виявляти
творчі можливості своїх вихованців досліджується у
вітчизняних та зарубіжних дослідженнях з позиції професійної підготовки майбутнього педагога (В. Вертегел,
Н. Калашнік, Ф. Ковальов, В. Партола, М. Ростовцев,
С. Сисоєва, В. Чурсіна, Є. Шорохов, О. Щіпанов). Вчені
визначають творчий потенціал особистості вчителя, як
якість особистості, що в повній мірі залежить від природних задатків та культури соціуму, який формується й
розкривається в процесі професійної підготовки та у
подальшій його діяльності, дозволяють вирішувати завдання нестандартними методами педагогічного впливу
та засобами мистецтва.
Велика увага науковців і практиків до формування
творчого потенціалу майбутніх учителів мистецького
профілю доводить актуальність окресленої проблеми й
потребує активного пошуку нових засобів підвищення
рівня креативності студентів засобами декоративної творчості. Тому метою дослідження є визначення сутності
поняття та вивчення досвіду формування творчого потенціалу студентів мистецького профілю засобами декоративно-прикладного мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Творчий потенціал
майбутніх учителів образотворчих дисциплін займає
особливу та значиму роль у становленні його висококультурного розвитку та конкурентоспроможності.
Творчий потенціал – це складна система, до якої належать професійно-педагогічні, культурологічні знання,
сукупність здібностей та властивостей для здійснення
творчої діяльності, ерудиція, образне мислення, вміння
використовувати творчі стратегії для знаходження та
розв’язання проблем цікавим способом, а також прагнення особистості до самореалізації та саморозвитку.
Формування творчого потенціалу студентів є важливою особливістю в умовах професійної підготовки майбутніх учителів творчих дисциплін. Від самої особистості залежить розкриття її творчого потенціалу, передусім
від самореалізації потенційних ресурсів та можливостей,

від подій, які можуть сприяти або уповільнювати активність особи, суспільного фону, забезпечувати або не забезпечувати можливості для практичної реалізації потенціалу. Саморозвиток сприяє розкриттю потенціалу
особистості – свідомого, активного процесу реалізації
власних ресурсів [3].
Інтерес до процесу та результату своєї роботи активізує у студентів пізнавальну мотивацію та творчу активність. У творчій активності та спілкуванні проявляється
творчий потенціал. Студенти мають проявляти наполегливість при виконанні завдань, цілеспрямованість при
пошуках цікавих ідей, щоб у них сформувались стійкі
інтереси до творчості.
Творчість – це людська діяльність, завдяки якій натхнення втілюється у мистецький твір і не тільки. Творчість стимулює розвиток важливих якостей особистості,
а саме оригінальність, ініціативність, креативність, сміливість, працелюбність.
Передумовою будь-якої творчої діяльності є творча
спрямованість людини, в ході якої розвиваються творчі
здібності. Саме наполегливе, старанне, цілеспрямоване
та плідне навчання приведе до формування та розкриття
усіх творчих можливостей та здібностей студента. Для
цього заклад вищої освіти повинен створити усі відповідні умови. У творчій та позитивній атмосфері, прагнення
студентів до навчання та відкриття чогось нового буде
тільки посилюватися.
Розвитку творчого потенціалу сприяють такі засоби
удосконалення навчального процесу як оновлення змісту
навчальних курсів, урізноманітнення методів навчання,
впровадження нових форм самостійної роботи.
Аналіз науково-педагогічних досліджень дозволив
з’ясувати, що творчий потенціал майбутнього вчителя
образотворчого мистецтва – це інтегральна властивість
особистості, побудована на здібностях та набутих знаннях, уміннях і навичках, що дає змогу здійснювати художньо-професійну діяльність. Творчий потенціал особистості має складну структуру, що включає емоційну
культуру, систему культурологічних, професійно-педагогічних знань, широку загальнокультурну ерудицію,
генетичне задане обдарування, гуманітарний світогляд,
образне мислення, здатність моделювати різноманітні
способи творчої діяльності, креативність.
Педагогічними умовами ефективного розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів образотворчого
мистецтва є стимулювання розвитку творчого потенціалу особистості шляхом створення необхідного середовища й застосування ефективних методів і форм
організації їх творчої діяльності.
Творчий потенціал формується та розвивається поступово, поетапно, через збагачення творчого досвіду,
послідовне спрямування на творчу діяльність.
До творчого потенціалу належить комплекс природних задатків людини, а також психологічні новоутворення особи, які накопичувались протягом її вікового
дозрівання. Він «ґрунтується на уявленні та фантазії,
емоційній різноманітності, асоціативних зв’язках, які
здійснюються у процесі творчої діяльності» [4, с.141].
Від розкриття закладених можливостей у майбутніх
учителів образотворчих дисциплін залежить розвиток
художньо-творчого потенціалу. Можливості кожної осо-
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бистості показують її рівень художньо-творчої діяльності та загальну культуру. В процесі педагогічної підготовки основою для активізації творчого потенціалу є
рівень знань, інтелект, фантазія та емоції.
Саме декоративно-прикладне мистецтво активно
впливає на емоції людини та формує естетичні погляди.
Це найдавніша галузь художньої діяльності, яка є відображенням емоційного, художнього досвіду людства.
Вплив декоративно-прикладного мистецтва формує у
студентів вміння осмислювати історію, традиції, духовні
цінності народу, допомагає усвідомити своє прагнення
творити та навчати, відкривати та засвоювати певні техніки виконання декоративних творів. Декоративно-художня творчість сприяє формуванню у студента естетичної
культури та становлення його як творчої особистості.
Декоративно-прикладне мистецтво містить у собі
великий виховний потенціал, що дозволяє розвинути у
людини любов до традицій свого народу, шанобливе
ставлення до національних цінностей та зберегти свою
творчу індивідуальність.
С. Коновець називає декоративно-прикладне мистецтво «живою пам’яттю про витоки культури народів», що
передається людством від покоління до покоління. Воно
зберігає свою ідентичність, стиль, способи виготовлення,
естетико-художні та світоглядні особливості [5, с.135].
Декоративно-прикладне мистецтво виражає ідеал
духовного, інтелектуального, соціального повсякденного
життя минулих поколінь. Воно сприяє самовираженню
особистості у різноманітних видах діяльності та дає
можливість реалізувати індивідуальні творчі потреби.
Тому саме завдяки таким видам мистецтва формується і
розвивається творчий потенціал.
З огляду на зазначене, студентам пропонується вивчення курсу «Декоративно-прикладне мистецтво», метою якого є надання професійних знань і навичок майбутньому педагогу, розвиток його творчих здібностей у
сфері декоративно-прикладного мистецтва, підготовка
до самостійної творчої і навчально-виховної роботи в
загальноосвітній школі; формування готовності до забезпечення естетичних основ власної художньо-творчої
практичної діяльності; формування здатності до грамотного, вільного і повного сприйняття та аналізу різноманітних естетичних явищ, уміння адекватно оцінювати і
класифікувати їх.
Зміст курсу спрямований на формування й розвиток
творчого потенціалу майбутніх учителів образотворчих
дисциплін і розрахований на вирішення таких завдань:
– ознайомлення студентів із закoнoмірнoстями й засобами композиції в декoративнo-прикладнoму мистецтві, з привідними принципами фoрмoутвoрення естетичнoгo середовища;
– формування сoціальнo-твoрчoї активності студентів
засобами декoративнoї творчості;
– розкриття перед студентами історичних витоків
і ролі народної творчості, сучасного декoративнoприкладнoгo мистецтва у духовному становленні особистості;
– виховання активного естетичнoгo ставлення до
творів мистецтва, навколишньої дійсності, явищ худoжньoї культури, народних художніх традицій;
– oзнайoмлення студентів з сучасними матеріалами,
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їх властивостями та особливостями худoжньo-oбразнoї
мови;
– формування практичних навичок роботи з художніми матеріалами та інструментами;
– розвиток творчої активності, худoжньo-твoрчих
здібностей, естетичнoгo смаку, формування творчого
ставлення до художньо-педагогічної діяльності;
– оволодіння практичними методами і техніками
створення творів декoративнo-прикладнoгo мистецтва.
Узагальнення досвіду вивчення декoративнo-прикладнoгo мистецтва у ЗВО дозволяє зробити висновок,
що худoжньo-практична діяльність у процесі пізнання і
освоєння видів сучасного й традиційного декоративного
мистецтва є основою для художньо-метoдичнoї підгoтoвки студентів, оскільки навчальнo-твoрчі завдання
мають чітко виражену педагогічну спрямованість:
– виконання завдань супроводжуються розробкою
методичний презентацій для можливого використання у
процесі навчання учнів ЗЗСО;
– у пoшукoвo-дoслідницькій роботі студентів формуються основи аналітичного й методичного мислення;
– творчі рoбoти студентів складають методичну наочну базу для навчання школярів у майбутній викладацькій діяльності.
Зміст курсу декоративнo-прикладнoгo мистецтва будується за принципами науковості, базується на положеннях й практичних розробках передового педагогічного досвіду;
– процес оволодіння oснoвами декоративного мистецтва розглядається у взаємозв’язку з розвитком художньo-практичних і методичних умінь студентів;
– зміст методичної підготовки спирається на специфічні особливості предмета «Декoративнo-прикладне
мистецтво» та методи залучення студентів до худoжньoї
творчості;
– методика навчання і виховання студентів засобами
декoративнoгo мистецтва будується на основі дидактичних принципів наступності та послідовнoсті навчання,
зв’язку теорії з практикoю, а такoж самoстійнoї творчої
діяльнoсті студентів;
– освітньo-вихoвний прoцес спирається на кoнкретний
матеріал традиційного та сучасного декoративнo-прикладнoгo мистецтва з урахуванням принципу пoслідoвнoсті [6].
Вивчення курсу спрямоване на вдoскoналення
прoфесійнoгo зростання майбутнього педагoга-худoжника, формування предметних кoмпетентнoстей на
основі виконання творчих завдань щодо створення декоративних творів в традиційних і сучасних техніках на
прикладі творів різних видів нарoднoгo мистецтва, розвитку на цій основі творчого потенціалу студентів ЗВO.
Студент, який має власну думку, переконання, почуття відповідальності та гідності, певний багаж знань
та умінь, креативне мислення та високий рівень творчого потенціалу цілком впевнено може іти до поставленої мети.
Висновки. Розвиток творчого потенціалу студентів
мистецького профілю має бути цілеспрямованим та методично обґрунтованим. Саме відповідальна організація
навчального процесу дає ефективність, результативність
та успішність розвитку творчого потенціалу майбутніх
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вчителів образотворчих дисциплін. Від того, як викладач
та студент будуть взаємодіяти між собою та використовувати педагогічні прийоми у навчальній діяльності,
залежить рівень професіоналізму та моральної підготовленості майбутнього фахівця до реалізації завдань професійної художньо-педагогічної діяльності.
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ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ПІДЛІТКІВ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
В даній роботі проведено аналітичний огляд сучасних вітчизняних і зарубіжних публікацій по проблемі
модернізації сучасного фізичного виховання підлітків у школах. Основна мета модернізації фізичного
виховання – особова орієнтація на дитину, облік її індивідуальних особливостей, можливостей оволодіння
знань та умінь у власному темпі. Одним з перспективних напрямків модернізації системи фізичного
виховання підлітків є реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освіті фізичного виховання. У
статті виявлено основні концептуальні підходи до модернізації, розглянуто шляхи удосконалення
організації фізичного виховання в системі шкільної освіти.
Ключові слова: модернізація, фізичне виховання, підлітки, особистісно-орієнтований підхід, напрями
модернізації.
Постановка проблеми. Найважливішим показником добробуту суспільства є здоров’я людини як один з
чинників національної безпеки держави. За останні роки
в Україні спостерігається негативна тенденція в динамці
показників здоров’я більшості сучасних школярів, зниження у них рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості, а також зростання шкідливих звичок (куріння,
алкоголізм, вживання наркотичних речовин). Серед факторів, що впливають на рівень фізичного здоров’я учнів
(екологічних, біологічних, соціально-економічних та
ін.), значне місце займає існуюча система фізкультурної
освіти та виховання.
Багато хто з авторів у своїх працях підкреслюють необхідність перегляду підходів до фізичного виховання,
побудови їх як комплексну, ефективну і сучасну систему
і вказують на те, що особливостями нових підходів до
фізкультурно-оздоровчої роботи є їх гуманістична спрямованість, застосування особистісно-орієнтованих форм
і методів навчання, задоволення інтересів кожного, комплексний характер виховного впливу [1;3;4]. Дана ситуація висуває на порядок денний проблему модернізації
сучасної системи фізичного виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні
10 років в нашій країні і за кордоном збільшилась кількість наукових робіт, що свідчать про погіршення фізичної підготовленості молодого покоління, про сталий
процес дефіциту рухової активності [1;2;7;8;10]. В них
також відображаються спроби удосконалення та оновлення фізичного виховання школярів в сучасних умовах,
пропонуються різноманітні підходи до змісту, побудови
і організації фізичного виховання, тобто ми можемо говорити про його модернізацію.
Існує багато визначень терміну «модернізація». В перекладі з англійської (modernisation) та німецької
(Modernisiurung) мов він означає надання сучасного характеру чому-небудь, пристосування до сучасних стилів,
поглядів, ідей, уподобань, потреб. Сам термін стався від
французького слова «moderne», що означає «сучасний»,
«новітній».
На думку видатного польського соціолога П. Штомпка, модернізація – це синонім всіх прогресивних соціа-

льних змін, коли суспільство рухається вперед. Ще одне
визначення терміну «модернізація» за П. Штомпка визначається як перехід від традиційного суспільства до
сучасного, тобто орієнтація на інновації, переважання
інновацій над традицією.
Отже під модернізацією розуміється процес оновлення у відповідності з новими сучасними вимогами.
Таке визначення модернізації можна віднести не тільки
до соціальної, політичної, але й до культурної сфер
життя. У тому числі можна говорити й про модернізацію
фізичної культури та фізичного виховання.
За останні десятиліття у нашій країні і за кордоном
усе частіше спостерігається критика сучасного фізичного виховання, особливо його організації і результатів в
навчальних закладах. Деякі автори навіть висловлюють
таку думку, що багато шкільних програм фізичного виховання перебувають у глибокій кризі [4;6;7;9]. Стан
здоров’я школярів, низький рівень рухової активності та
смертельні випадки під час занять фізичною культурою
та спортом стали передумовою для модернізації фізичного виховання.
Основна мета модернізації фізичного виховання –
особова орієнтація на дитину, облік її індивідуальних
особливостей, можливостей оволодіння знань та умінь у
власному темпі. Тож можна сказати, що одним з перспективних напрямків модернізації системи фізичного виховання підлітків у XXI сторіччі є реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освіті фізичного виховання.
Питаннями модернізації фізичного виховання в Україні та реалізацією особистісно-орієнтованого підходу з
врахуванням індивідуальних особливостей підлітків
науковці займаються не один рік. Значну увагу аналізу
напрямків модернізації фізичного виховання приділяли
у своїх працях Т. Круцевич, Є. Вільчковський, М. Булатова, О. Отравенко, Б. Москаленко, П. Мухін, В. Платонов, Б. Шиян та ін. Одні науковці віддають перевагу
оздоровчому направленню, другі – спортивно-орієнтованому, треті – освітньому. На сьогоднішній день внаслідок недостатності уваги до загальноосвітньої спрямованості предмета «Фізична культура» відбувається його
«випадіння» із системи загальної освіти. В той же час
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завдання уроку фізичної культури вирішується не в повному обсязі, що позначається на результативності фізичної культури у школі (С. Євсєєв, А. Грудок, В. Лук’яненко). На думку деяких фахівців (А. Тихонов, В. Лук’яненко, Т. Віленська) визначальним у модернізації фізкультурної освіти є підвищення навчального потенціалу
предмета «Фізична культура». Серед ідей модернізації
теорії і практики шкільної фізичної культури вони виділяють дві домінуючі тенденції. Одна з них – орієнтація
змісту предмета на підвищення освітньої спрямованості
дисципліни та формування особистості учня засобами
фізичної культури, інша – підвищення тренувального
ефекту навчально-виховного процесу. В. Лук’яненко
вважає, що у заняттях з фізичної культури, крім освітньої
складової, має бути присутнім і оздоровча спрямованість,
і тренувальний підхід, тому заняття з фізичної культури
мають бути: теоретичними, практико-методичними,
практичними [4]. Провідні вчені та фахівці (Т. Круцевич,
В. Бальсевич, К. Лубишева, В. Лях, А. Лісовський та ін.)
єдині в думці, що сучасна система фізичного виховання у
загальноосвітніх школах потребує оновлення, як у
змістовному, так і в технологічному планах.
Мета дослідження – провести аналітичний огляд
сучасних вітчизняних і зарубіжних публікацій із проблеми модернізації сучасного фізичного виховання в загальноосвітніх закладах, виявити основні концептуальні
підходи до модернізації.
Відповідно до мети в дослідженні були поставлені
наступні завдання.
Проаналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження.
Вивчити сучасний міжнародний досвід модернізації
фізичного виховання підлітків.
Визначити найбільш сучасні напрями модернізації
фізичного виховання школярів в Україні і Польщі.
Результати дослідження та їх обговорення. У
2000 році почався процес модернізації системи освіти
України. Реформа була необхідна, оскільки стан української освіти нормальним назвати було не можна. Цей
процес торкнувся також і системи фізичного виховання.
Турбота про фізичне виховання людини займала і займає
одне з провідних місць на всіх історичних етапах розвитку людського суспільства. У процесі фізичного виховання школярів вирішуються різноманітні питання: виховуються морально – вольові якості особистості;
виробляється необхідність в повсякденних заняттях фізичними вправами; формуються життєво важливі рухові
дії та вміння виконувати їх в різноманітних умовах; розвиваються рухові якості, необхідні в праці та захисті
Батьківщини.
Сучасна концепція фізичного виховання характеризується посиленням його освітньої і виховної спрямованості як визначальної умови успішності формування
фізичної культури школяра. В період інтенсивного реформування освіти, виникає необхідність в перегляді
традиційних засобів і методик викладання фізичної культури школі. Зазвичай процес фізичного виховання в
освітньому закладі зводиться до формування фізичного
розвитку школярів, їх рухових умінь і навичок. Але фізичне виховання людини включає в себе три основні
складові: соціально-психологічну, інтелектуальну і ру-

хову. Соціально-психологічне виховання зводиться до
формування життєвої філософії кожного підлітка, його
переконаності і уважного ставлення до здорового способу життя. Інтелектуальне виховання передбачає формування у дитини комплексу теоретичних знань, що
охоплюють психолого-педагогічні, медико – біологічні
та інші аспекти, пов’язані зі знаннями по фізичній культурі. Рухова складова фізичного виховання дає можливість вирішити ряд завдань – формування фізичних якостей, умінь та навичок управління рухами. Звичайно,
дуже важко під час уроків фізичної культури одночасно
в рівній можливості працювати з вищеперерахованими
складовими фізичного виховання. Тому важливо утворити в школі єдиний виховний простір з будь-якої складової виховання.
Останнім часом серед фахівців відбуваються бурхливі
дискусії з приводу вдосконалення процесу фізичного
виховання школярів. В. Бальсевич вважає, що основою
підвищення ефективності обов’язкового фізичного виховання дітей, підлітків є використання технологій
оздоровчого, кондиційного і спортивного тренування.
При цьому кожен хто займається повинен мати максимально можливу свободу вибору виду фізичної активності, її форми.
Програма фізичного виховання школярів передбачає
різні форми організації занять, які можуть певною мірою
компенсувати дефіцит рухової активності, що виникає в
умовах насиченого загальноосвітнього процесу. До програми включені також і позакласні форми занять фізичною культурою і спортом. Однак в реальних умовах
функціонує тільки одна форма – урок фізкультури, що
проводиться для школярів 5–6 класів тричі на тиждень
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН
України від 17.05.2013 № 551. Але через недостачу часу,
що по плану відводиться на фізичне виховання, вирішити
ці питання тільки зусиллями школи не можливо. Доповненням до занять з фізичної культури є самостійні заняття
фізичними вправами, що здійснюються стихійно у
вигляді рухливих і спортивних ігор. З огляду на це, окрім
шкільних та позакласних занять фізичною культурою
необхідно залучати школярів до позашкільних занять у
спортивних секціях, гуртках для придбання навичок у них
здорового способу життя, свідомого і відповідального
ставлення до власного здоров’я, вдосконалення фізичного
розвитку. Позашкільні установи мають більше можливостей для впровадження інноваційних підходів у сфері
фізичного виховання завдяки своїй мобільності, адаптації
до контингенту тих, хто займається. Важливість цілеспрямованого вирішення цих завдань підкреслюється в Законі
України «Про позашкільну освіту».
Вивчення досвіду фізичного виховання провідних
світових країн може допомогти вирішити низку проблем, які на сьогодні постали перед вітчизняними науковцями та педагогами, а також стимулювати вдосконалення національної системи фізичного виховання. Багато
авторів (T. Lasota, P. Wrуblewski, K Weller, W. Barbuto,
P. Rymarczyk, J. Owsiański) протягом останнього часу
досліджували широкий спектр питань, пов’язаних з різними складовими процесу фізичного виховання в різних
країнах світу.
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В. Пасічник у своїй роботі зробив аналіз сучасного
стану фізичного виховання у навчальних закладах
Польщі, висвітив зміни, які відбулися у польській шкільній освіті, і які стосувалися також модернізації системи фізичного виховання дітей та підлітків [5]. У
1996 році парламентом Польщі був прийнятий Закон про
фізичну культуру де було зазначено про поступове збільшення уроків з фізичного виховання до п’яти на тиждень, що поклало початок процесу модернізації фізичного виховання школах всіх типів. В більшості польських
шкіл за розкладом уроків передбачено 3 години фізичного виховання. Інші 2 години проводяться з учнями у
позаурочний час і також є обов’язковими. Кожен учень
сам обирає заняття, які він відвідуватиме у позакласні
години. Також В. Пасічник підкреслив, що за останні
десять років однією із суттєвих проблем шкільної освіти
в Польщі є втрата інтересу до занять фізкультурою і
спортом сучасною молоддю. Це пов’язано з одного боку
із зменшенням фінансування на розвиток дитячого та
юнацького спорту, а з іншого з тим, що значний час
школярі витрачають на навчальні заняття і підготовку
домашніх завдань, які вимагають значних психічних і
фізичних зусиль, а також на телебачення та Інтернет.
Система фізичного виховання підлітків польських
шкіл, незважаючи на ряд недоліків, має достатній потенціал, як кадровий, так і науково-методичний для
успішного проведення її модернізації, тобто пристосування системи фізичного виховання до індивідуальних
потреб та інтересів учнів, а також відповідності її сучасним нормам і критеріям фізичного виховання школярів
країн Євросоюзу, до якого Польща вступила у травні
2004 року.
Висновки. Аналіз науково-методичної літератури,
присвяченої питанням модернізації фізичного виховання
у загальноосвітніх школах виявив низку проблем, які
необхідно вирішувати для покращення якості проведення уроку з фізичного виховання:
– питання підвищення ефективності фізичного виховання школярів за останні роки не втратили своєї актуальності, про що свідчить значна кількість дисертаційних
робіт і наукових публікацій;
– рівень фізичної підготовленості і стан здоров’я
школярів в останні роки мають тенденцію до зниження,
що відзначається багатьма дослідниками;
– процес вдосконалення фізичного виховання школярів, поліпшення їх фізичної підготовленості, в основному будується на основі інтуїції вчителів, а також на
основі використання закономірностей загальної теорії
фізичного виховання. При цьому, як правило, не враховуються індивідуальні особливості школяра.
На наш погляд, серед багатьох причин, що не дозволяють прийняти адекватні рішення щодо вдосконалення
процесу фізичного виховання, є відсутність в освітніх
установах практики вивчення інтересів, схильності учнів
до певного виду рухової діяльності та спорту. Тому у
вирішенні проблеми модернізації фізичного виховання
учнів загальноосвітніх шкіл необхідно йти шляхом подальшого підвищення якості уроків фізичної культури, з
одного боку, а з іншого, інтеграції їх з позакласними та
позашкільними формами побудови занять. Це забезпечить участь школярів у різноманітних формах рухової
активності з урахуванням їх інтересів, стану здоров’я,
віку, статі, фізичної і спортивної підготовленості.
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The article makes an analytical of some modern domestic and foreign publications on the problem of modernization of
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ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ФОРМУВАННЯ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ВЕЛИКОГО МІСТА
Статтю присвячено пошуку шляхів підготовки молоді до формування соціокультурної ситуації в
освітньому середовищі великого міста. Відзначено роль соціокультурних процесів у модернізації ситуації
освітнього середовища, яке проводили українські вчені. Визначено, що для пошуку шляхів підготовки молоді
до формування соціокультурної ситуації в освітньому середовищі великого міста необхідне чітке розуміння
соціально-педагогічних термінів та явищ, таких як молодь, молодість, соціокультурна ситуація, освітнє
середовище великого міста.
Ключові слова: молодь, молодість, соціокультурна ситуація, освітнє середовище великого міста.
Постановка проблеми. Розбудова національної
системи освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах соціокультурного життя,
педагогічних викликів XXI століття вимагає критичного
осмислення досягнутого і зосередження зусиль та ресурсів на пошук шляхів підготовки молоді до формування
соціокультурної ситуації в освітньому середовищі великого міста, тим самим підвищити розвиток і створити
можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну
нинішній соціо-історичній епосі.
Визначений напрям дослідження зумовив необхідність удосконалення соціокультурного суспільства, який
варто взяти за основу для оновлення всього освітнього
середовища, зокрема великого міста. З метою зменшення існуючих ризиків суспільного розвитку на чільне
місце соціокультурної модернізації освітнього середовища виноситься проблема розробки стандартних шляхів як провідних норм, що відображають соціальні очікування щодо розвитку молоді. Сьогодні в основі
розробки стандартів є розуміння освітнього середовища
як провідного інституту соціалізації молоді, що забезпечує залучення нового покоління до базових цінностей
вітчизняної та світової соціальної культури, формування
громадянської ідентичності та солідарності великого
міста; оволодіння універсальними шляхами підготовки
молоді до формування соціокультурної ситуації на різних етапах вікового розвитку особистості. Саме тому
актуальність наукових праць відносно соціокультурних
проблем освітнього середовища привертає увагу чимало
дослідників. Та попри існування чималої кількості дослідницьких підходів (В. Астахова, В. Вікторов, Д. Дзвінчук), більшість із них не враховують особливості впливу
великого міста на освітню ситуацію молоді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ролі соціокультурних процесів у модернізації
ситуації освітнього середовища проводили українські
вчені, зокрема В. Андрущенко, В. Кремень, Є. Пінчук,
Ю. Ткачук, Л. Хижняк та ін. Вивченням впливу та пошуками шляхів підготовки молоді до соціокультурної,
економічної та політичної складових розвитку суспільства на вищу освіту та систему управління нею займались
С. Андрейчук, І. Дичківська, М. Дмитриченко, І. Доб-

рянський, К. Корсак, В. Крижко, В. Луговий, П. Петровський, М. Романенко, Ю. Шаров та багато інших.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є розкрити
сутність та шляхи підготовки молоді до формування
соціокультурної ситуації в освітньому середовищі великого міста.
Виклад основного матеріалу. Підготовка молоді до
формування соціокультурної ситуації в освітньому середовищі необхідна як загалом людям, що населяють місто, так і окремому індивідууму, що прагне гармонійного
соціокультурного перебування в цьому місті. Сучасний
стан суспільства характеризується його переходом на
новий, більш високий рівень соціокультурного розвитку,
тому соціокультурна ситуація в освітньому середовищі є
головною у процесі підготовки молодих людей, які перебувають у великому місті.
Визначення поняття молодь було дано соціологом
І.С. Коном: «молодь – соціально-демографічна група, що
виділяється на основі сукупності вікових характеристик,
особливостей соціального положення і обумовлених тим
чи іншим складом соціально-психологічних властивостей. Саме це визначення згодом стало основним в соціології молоді. Молодість як певна фаза, етап життєвого
циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові
рамки, пов’язаний з нею соціальний статус і соціальнопсихологічні особливості мають соціально-історичну
природу і залежать від суспільного устрою, культури і
властивих даному суспільству закономірностей соціалізації» [1, с.298]. Традиційним є стратифікаційний підхід,
при якому молодь визначається як особлива соціальнодемографічна група, обмежена віковими рамками, специфічними соціальними ролями, статусом і соціальними
позиціями.
У психолого-педагогічному підході молодь – це певний вік зі своїми біологічними і психологічними стосунками, і тому вона має всі особливості вікового класу.
Згідно соціологічного підходу молодь – це важкий, повний стресів і надзвичайно важливий період життя. У
рольовому підході молодь – це особлива поведінкова
фаза в житті, коли вони більше не грають (дитячих) ролей і в той же час не є повноправними носіями ролей
дорослого. В рамках субкультурного підходу молодь –
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це група зі своїм специфічним способом життя, стилем
поведінки, культурними нормами і цінностями. У соціалізаційному підході молодь – це період соціального зростання, первинної соціалізації, головна мета молоді –
самовизначення, персоналізація. Згідно інтеракціоністському підходу молодь – це один з трьох станів душі,
властивих кожній людині. На відміну від стану «батько»
(орієнтація на нормативну поведінку) і «дорослий» (орієнтація на розумні рішення) воно виявляється в спонтанності, безпосередності, нестандартності поведінки. У
суб’єктивному підході молодь – спрямованість в майбутнє, оптимізм, життєлюбність, жадання діяльності, відчуття себе (енергійним) молодим незалежно від реального віку. В межах процесуального підходу молодь – це
ті, хто не досконалий, не інтегрований, знаходяться в
стані становлення, формування.
Молодь історично завжди виступає носієм соціальних змін. Коли говорять про те, що держава, суспільство
повинні організовувати молодь, підсвідомо робиться
установка, що молодь треба інкорпорувати в системи,
що склалися. Але саме молодь і є носієм і активним учасником соціокультурних перетворень, тобто змінює ситуацію у великому місті [7, с.11-30].
Аналіз соціокультурної ситуації, яка склалася протягом ХХ століття, переконує: вся сукупність кризових
явищ тією чи іншою мірою замикається молодій людині.
Саме вона опинилася в центрі соціокультурної ситуації.
Враховуючи, що ця ситуація свідчить не лише про вичерпність певного способу буття людини, але й окреслює
орієнтири майбутнього, стає зрозумілим, що смислова
перспектива поступу людства висуває на перший план
суспільного світу особистість та особистісну модальність ставлення молодої людини до дійсності. Отже,
подальший пошук шляхів підготовки молоді до формування соціокультурної ситуації в освітньому середовищі
великого міста повинен отримати особистісний вимір,
що зумовлено непорушним улаштуванням самої соціокультурної ситуації, де будь-які історичні події завжди
здійснюються через особистість. Остання їх продукуюча
i рушійна сила [3, с.703].
Досліджуючи поняття молоді, доцільно звернути
увагу на енциклопедичне трактування поняття «середовище» яке розглядається як те, що знаходиться між
об’єктами та виступає «посередником» між ними [8,
с.3-8]. Доцільно звернути увагу на думку І. Слободчикова, який пропонує два відображення контексту даного
поняття, розглядаючи середовище: а) як сукупність
умов, обставин, обстановка, яка оточує індивіда; б) як
середину – серцевину – засіб – посередництво [9, с.4-24].
Окрім поняття середовище стосовно закладів освіти в
наукових дослідженнях використовуються синонімічні
поняття «освітній простір» (О. Бурим), «простір світу
дорослих» (І. Кон), «пізнавальний простір» (О. Газман)
тощо [4, с.38]. Так, О. Бурим наголошуючи на значенні
освітнього простору в процесі соціалізації особистості
пропонує розглядати його як межі гармонізованого
середовища, що підпорядковано завданням розвитку
особистості і пропонує термін «школа соціального досвіду» [5, с.312].
Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема
освітнього середовища розглядалася багатоаспектно: в

контексті гуманізації середовища (Є. Шиянов) та взаємодії різних типів середовищ (Н. Юнова); виявлялися
способи конструювання середовищ з різною спрямованістю – на розвиток обдарованості (Н. Гафурова), з полікультурної (О. Гукаленко) та професійної (Т. Чернікова)
спрямованістю; розроблялося створення комфортної,
адаптивної, діалогічної (С. Бєлова) та ін середовищ.
Водночас досліджувалася методологія середовищного
підходу (Ю. Мануйлов, В. Сєріков) [6, с.11-30].
До факторів освітнього середовища належить сукупність явищ і процесів, які в предметно-рекреаційному,
просторово-часовому, інформаційному, комунікативнодіяльнісної, морально-психологічному або будь-яких
інших аспектах пов’язані з освітнім процесом, виступають як його умова, передумова, предметно-подієва оболонка. У цьому сенсі проектування і створення освітнього середовища включає систему цілеспрямованих дій
щодо актуалізації предметно-інформаційно-психологічних факторів, що забезпечують підтримку цілеспрямованої науково-педагогічної діяльності викладачів і саморозвитку студентів [10, с.160].
Узагальнюючи представлені підходи до тлумачення
поняття «освітнє середовище», варто констатувати, що
більшість науковців під освітнім середовищем розуміють багаторівневу систему умов/ обставин/ чинників/
можливостей, що визначає забезпечення оптимальних
параметрів освітньої діяльності певного освітнього
суб’єкту в усіх аспектах – цільовому, змістовому, процесуальному, результативному, ресурсному[11, с.160].
Сутність та специфіка освітнього середовища великого міста знайшли відображення в працях Д. Бєляєва,
В. Біблера, В. Бочарової, Ю. Бродського, Р. Вендровскої,
З. Галагузова, Ю. Майнулова, Л. Новікової, В. Петровського, В. Слободчикова, Р. Шакурова, В. Ясвіна. Однак,
незважаючи на значне число наукових публікацій з
окремих аспектів проблеми підготовки молоді до формування соціокультурної ситуації в освітньому середовищі великого міста, його функцій і структури, багато
істотних питань залишаються невирішеними, серед них і
питання про шляхи підготовки молоді.
Проте, не варто розглядати освітнє середовище великого міста, як однобічний вплив спеціально організованого освітнього середовища. Функціональну природу
освітнього простору закладу освіти визначає оптимально
побудована педагогічна взаємодія, в якій особистість
студента не лише сприймає вплив суб’єктів освітнього
простору, а і набуває якостей суб’єкта, обумовлюючи
тим самим стан, тактику розвитку освітнього вузівського
середовища.
Освітнє середовище великого міста в соціально-педагогічному ракурсі являє собою багатофакторну структуру, що акумулює цілеспрямовано створювані умови
взаємодії суб’єктивного світу особистості, що розвивається з його унікальними характеристиками (вибірковість переживань, пошук сенсів, потреба в самореалізації)
і об’єктивного світу освітньої установи (індивідуальності викладачів і студентів, науково-педагогічні школи,
предметно-просторове оточення, інформаційні потоки),
в яких метою і цінністю стає підвищення власної суб’єктності на основі знаходження можливостей для реалізації особистісного потенціалу.
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У структурі середовища закладу вищої освіти за
М. Братко виділені фактори прямої дії (джерела інформації, навчальне обладнання, що використовується в
лабораторному практикумі, системи підтримки навчальної діяльності та спілкування), які при цьому стають
тотожними засобам навчання, і фактори непрямої дії, що
опосередковано впливають на засвоєння знань і розвиток студентів (наприклад, температура в приміщенні,
освітлення та ергономічне устаткування навчального
місця) [4, с.11]. Серед факторів, які діють поза рамками
освітнього середовища дослідниця виокремлює просторово-предметну організацію середовища (наприклад,
оформлення рекреації картинами художників), так і особливо потужний фактор – спілкування в неформальній
атмосфері з вченими, прилучення до наукових шкіл і корпоративних традицій, взаємодія студентів один з одним.
Натомість Р. Вайнола визначає освітній простір закладу вищої освіти як педагогічно організовану, особистісно-орієнтовану форму особистісного розвитку майбутнього фахівця [2, с.460].
У сучасних наукових джерелах висвітлено два підходи щодо визначення структури освітнього середовища: логічний та екстралогічний. За логічним підходом
розглядають структури освітнього середовища – утворюючі середовища (навчальне, науководослідне, соціокультурне, квазіпрофесійне тощо) або компоненти
(суб’єктний, ціннісно-цільовий, комунікативний, діяльністний, інформаційнознаннєвий, ресурсний, інноваційний, організаційно-управлінський). Екстралогічний підхід передбачає аналіз структури освітнього середовища
за якісними характеристиками (дух, атмосфера, клімат,
комфортність, доброзичливість, тощо).
Висновки і пропозиції. Узагальнюючи вищенаведені підходи М. Братко пропонує такі структурні компоненти освітнього середовища: особистісний, аксіологічно-смисловий, інформаційно-змістовий, організаційнодіяльнісний, просторово-предметний. Авторка наголошує, що особлива увага має приділятись створенню
можливостей для формування і розвитку якостей особистості, які необхідні для побудови та реалізації успішної
життєвої траекторії: мотивація досягнення успіху, подолання труднощів, активної життєвої позиції.
Таким чином, було здійснено огляд та узагальнення
шляхів підготовки молоді до формування соціокультурної ситуації в освітньому середовищі (М. Братко,
Р. Вайнола, С. Савченко), що дозволило розглянути його
як цілісну єдність соціально створених умов-можливостей та ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних,
технологічних, організаційних, репутаційних) для освіти
молоді, що склались цілеспрямовано в установі, яка виконує освітні функції, забезпечує набуття соціального
досвіду, професійну та особистісну самореалізацію та
самовираження.
Пошук шляхів підготовки молоді до формування соціокультурної ситуації в освітньому середовищі великого міста дозволило узагальнити освітнє середовище
великого міста як процес засвоєння, прийняття та особистісної трансформації молоді соціокультурних цiнностей, зразкiв поведiнки, що забезпечує ефективну підготовку етнокультурну ідентифікацію, самовизначення
та толератність в соціокультурному середовищі закладу
вищої освіти.
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WAYS OF PREPARING YOUNG PEOPLE FOR THE FORMATION
OF SOCIO-CULTURAL SITUATION IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A BIG CITY
The article is devoted to finding ways to prepare young people for the formation of the socio-cultural situation in the
educational environment of a large city. The role of socio-cultural processes in the modernization of the educational
environment conducted by Ukrainian scientists is noted. It is determined that to find ways to prepare young people for the
formation of socio-cultural situation in the educational environment of a large city requires a clear understanding of sociopedagogical terms and phenomena such as youth, youth, socio-cultural situation, educational environment of a large city.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ
ПРИРОДНИЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
У статті представлено особливості використання проєктних технологій у процесі природничої
підготовки майбутніх фахівців початкової освіти, розкрито особливості методу проєктів в умовах
впровадження в закладі вищої освіти: підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу,
формування творчого мислення, розвиток професійних якостей та збільшення потреби у
самовдосконаленні. Наведено дослідницький проєкт «Захисти довкілля Миколаєва» студентів
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського в межах курсу «Теорія і технологія
природничої освіти в початковій школі».
Ключові слова: проєктна технологія, природнича підготовка, освітнє середовище, майбутній фахівець
початкової освіти.
Постановка проблеми. В умовах євроінтеграційної трансформації культурної, соціальної та політичної
сфер життя, змінилася роль вищої освіти. Педагогічна
освіта нині не є відособленою галуззю підготовки, а виступає як суттєва складова вищої освіти й науки, що має
значний вплив на підготовку конкурентоспроможного
фахівця.
Оскільки вчитель є ключовою фігурою освітньої
сфери, то від рівня його особистісно-професійного профілю залежить успішність школяра.
Основні вимоги до професійної компетентності вчителя початкової ланки середньої школи базуються наразі
на застосуванні інтегрованого підходу, отож актуальною
нині є проблема модернізації природничої підготовки
майбутніх фахівців початкової освіти.
Незважаючи на значну кількість наукових праць, які
розкривають певні аспекти проблеми природничої
підготовки майбутніх учителів початкової школи, вона
потребує подальшого і всебічного обґрунтування у параметрах саме сучасного наукового знання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення
психолого-педагогічних наукових джерел й методичних
праць дає можливість зробити висновок, що проблема
підготовки майбутнього вчителя є актуальною.
З позицій сучасної психолого-педагогічної науки
природнича підготовка вчителя є складним поняттям.
Дослідження науково-педагогічної літератури показало,
що серед дослідників ще й досі не склалось єдиного
висновку щодо змістового наповнення поняття «природнича підготовка».
Зокрема, науковому розв’язанню питання вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, сприяв науковий доробок як вітчизняних, так і зарубіжних науковців.
Фундаментальні дослідження дидактичної проблематики початкової освіти системно висвітлені у роботах
Т. Байбари, М. Вашуленко, Н. Глузман, С. Мартиненко,
М. Марусинець, О. Савченко, С. Сисоєвої та інших.
Вітчизняний науковий доробок у царині нової освітньої методології природничо-наукової підготовки май-

бутніх учителів початкових класів презентований у працях А. Алексюка, Л. Бордонської, Н. Бібік, О. Біди,
О. Голубєвої, В. Данильчук, Т. Зоріної, С. Клепко,
Л. Коваль, Н. Ничкало, О. Савченко, С. Семерікова,
В. Симонова, О. Суханова, Г. Тарасенка та ін.
Останнім часом у науково-освітньому середовищі
країн Західної Європи поширюються погляди щодо
об’єднання фахових дисциплін на якісно новому рівні, а
саме, навколо фундаментальних природничо-наукових
парадигм. Вчені (А. Бальоха, Г. Білецька, Л. Нікітченко,
С. Рябченко, А. Пайкуш, І. Фурса та ін.) переконані, що
без природничої підготовки неможливо розв’язати жодної
глобальної проблеми людства, а процеси модернізації,
які відбуваються на рівні початкової школи, активізують
пошуки, спрямовані на осучаснення знань традиційної
змістової моделі підготовки фахівців та запровадження
нових.
Теоретичне обґрунтування методу проєктів надано
зарубіжними (Д. Дьюї, У. Кілпатрик, М. Кнолл (M. Knoll),
Є. Коллінгс та ін.) та вітчизняними (І. Єрмаков, О. Кайдановська, О. Падалка, О. Пєхота, С. Сисоєва та ін.)
педагогами. Різні аспекти педагогічного проєктування
розглядають у своїх роботах В. Беспалько, К. Приходченко, А. Цимбалару, В. Юсупов, О. Ярошинська та ін.,
а дослідження особливостей проєктувальної функції
педагогічної діяльності здійснювали Н. Кузьміна, В. Монахов, В. Сластьонін та ін. [3].
Численні запропоновані визначення проєктних технологій дають підстави стверджувати про відсутність
єдиної та чіткої парадигми серед науковців.
Мета статті: розкрити особливості використання
проєктних технологій у процесі природничої підготовки
майбутніх фахівців початкової освіти.
Виклад основного матеріалу. Одним із ключових
принципів Державного стандарту початкової загальної
освіти є «забезпечення радості пізнання через дослідницьке та проєктне навчання» [2]. У зв’язку з цими програмними вимогами курсу «Природознавство» передбачено залучення школярів до проєктної діяльності, яка «у
сучасній початковій школі втілює ідею індивідуалізації
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навчального процесу та розвивального навчання. Саме в
процесі проєктної діяльності на уроках природознавства
формуються міжпредметні (дослідницька, формування
наукової картини світу) та ключові (уміння вчитися, інформаційно-комунікативна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, здоров’язбережувальна) компетентності» [5].
Важливу роль у формуванні природничої компетентності здобувача початкової освіти відіграє компетентнісно орієнтований учитель. Створити ж відповідні умови
для підготовки такого фахівця повинні викладачі вишу.
Одним із чинників, що позитивно вплине на ефективність природничої підготовки майбутнього фахівця
початкової освіти є запровадження в освітнє середовище
ЗВО технологій проєктного навчання. Така практика
підготовки майбутнього вчителя забезпечить розв’язання проблеми формування природничої компетентності
як необхідного компонента його професійної готовності
до формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів.
Відповідно до психологічної теорії Джона Равена
щодо особливості формування фахової компетентності
вчителя, природнича підготовка майбутніх учителів
початкової школи характеризується реалізацією гуманістичних та природоохоронних мотивів суб’єкта, адже
вони відіграють важливу роль у цілеспрямованому формуванні професійно важливих якостей майбутнього вчителя, його професійної свідомості й поведінки, а також
сприяють розвитку індивідуальності. К. Роджерс відзначав, що екологічні цінності є важливою складовою частиною в системі професійної підготовки, зокрема природничої [1].
На сучасному етапі ефективним є використання технологій, які дозволяють посилити професійну спрямованість освітнього процесу. Однією з таких технологій є
проєктна технологія, яка є універсальною для опанування будь-якими навчальними дисциплінами, а також
забезпечує здобуття студентами досвіду, необхідного у
подальшій професійній діяльності.
Варто відзначити значні можливості щодо використання проєктної технології науково-дослідницької роботи студентів. Останнім часом на факультеті соціальної
і педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського студенти-магістранти в межах курсу «Теорія і технологія природничої
освіти в початковій школі» виконують індивідуальні
проєкти. Теми таких проєктів найчастіше студенти обирають самостійно, або за порадою наукового керівника.
Під час роботи над дослідницьким проєктом студенти
вчаться узагальнювати, систематизувати матеріал, проводити експериментальне дослідження та описувати
його результати, грамотно оформлювати створений проєкт.
Мета проєкту «Захисти довкілля Миколаєва» – формувати екологічну свідомість, культуру та екологічно
доцільну поведінку.
Завдання проєкту:
1. Формувати у студентів поняття «екологія», «екологічна свідомість», «екологічна культура», «екологічна
поведінка», її значення.
2. Розвивати екологічну свідомість особистості (усвідомлення себе як частини довкілля).

3. Створення особистісних ціннісних орієнтацій
щодо ставлення до довкілля.
4. Здійснювати корекцію екологічних установок особистості щодо ставлення до природних об’єктів.
5. Сприяти особистому зростанню та саморозкриттю
творчого потенціалу студента.
Етапи реалізації:
І етап «Соціальний моніторинг» – вивчення рівня
екологічної свідомості, екологічної культури студентської молоді.
ІІ етап «Захист довкілля – справа кожного» – проведення тематичних виховних заходів, акцій, волонтерська
діяльність.
ІІІ етап «Нехай кожен почує голос Землі!» – підготовка інформаційних матеріалів, написання статей до миколаївських ЗМІ, створення веб-сторінок.
ІV етап «Презентація результатів» – повторне анкетування, порівняння отриманих результатів діяльності з
очікуваними.
Напрямки діяльності:
– інформаційна діяльність;
– волонтерська робота;
– проведення масових заходів.
Місце проведення: Центральний район м. Миколаєва.
Час проведення: березень – травень 2019 р.
Очікувані результати:
– підвищення екологічної культури і соціальної активності студентської молоді;
– залучення
студентів
до
природоохоронної
діяльності;
– виявлення інтелектуального і творчого потенціалу
студентів.
Заходи при реалізації проєкту:
– Облагородження території університету (прибирання, озеленення тощо)
– Випуск листівок з інформацією населення про екологічні проблеми міста
– Виготовлення соціальної рекламної продукції (бігборд «Екологія – наш спільний біль»)
– Організація конкурсу студентських рекламних проєктів «Стан довкілля»
– Організація міської студентської акції по озелененню м. Миколаєва «Подаруй місту ковток кисню»
– Підготовка матеріалів до миколаївських ЗМІ
«Земля – наш дім»
– Оформлення інформаційного стенду «Екологія і ми»
– Відвідування мальовничих екологічно чистих куточків міста і області
– Проведення виховного заходу «Зупинись! Суд іде»
– Проведення виховного заходу «З природою живи у
дружбі»
– Проведення акції «Захисти довкілля м. Миколаєва»
– Створення календаря екологічних подій
– Підбиття підсумків за результатами проєкту
Важливим етапом проєктної діяльності є презентація,
під час якої студенти представляють результати своєї
роботи, розкривають особливості своєї діяльності, можливі труднощі. Презентація може здійснюватись у різноманітних формах: доповідь на науково-практичній
конференції, презентація посібника, системи вправ, опорних схем, колажів тощо. Після презентації важливо
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здійснити аналіз та обговорення результатів проєктної
діяльності студентів.
АНКЕТА
1. Чи вважаєте ви, що природа нашої планети в
небезпеці?
а) так
Чому? _____________________________
б) так, але не знаю чому;
в) ні.
2. Чи вважаєте ви, що в сучасному світі існують екологічні проблеми?
а) так
Які саме? _____________________________
б) так, але не знаю, які саме;
в) ні.
3. Як ви вважаєте, транспорт впливає на організм
людини?
а) так;
Як саме? _____________________________
б) має незначний вплив;
в) ні.
4. Як ви вважаєте, чи відіграють якусь роль для нашого довкілля зелені насадження?
а) так;
Яку саме? _____________________________
б) слугують як окраса довкілля;
в) байдуже.
5. Чи знаєте ви, як впливають кислотні дощі на навколишнє середовище?
а) так;
Як саме? _____________________________
б) знаю, що впливають, але не знаю, яким чином;
в) ні, не знаю.
6. Чи знаєте ви, які природоохоронні території є на
Миколаївщині?
а) так;
Які саме? _____________________________
б) знаю, але не пам’ятаю які;
в) ні, не знаю.
7. Чи брали ви особисту участь у заходах щодо покращення стану довкілля?
а) так;
Які саме заходи? _____________________________
б) ще ні, але планую;
Що саме? _____________________________
в) ні.
Для успішного вирішення завдань були використані
такі методи: метод бесіди; групова дискусія – розвиває
вміння слухати і взаємодіяти між собою; метод аналізу
ситуацій – стимулює звертання до досвіду інших та свого
(метод екологічної рефлексії, метод екологічної емпатії,
метод екологічних асоціацій); ігрові методи (ситуаційнорольові, дидактичні, творчі, імітаційні, ділові ігри); години
вільного висловлювання; спеціальні методики на екологічну тематику (анкета й тест для діагностики рівня сформованості екологічної культури); читання літератури
для розвитку екологічної свідомості; майстер-класи зі
створення робіт на екологічну тематику («Творча терапія»); екологічні вікторини та конкурси; екскурсії [6].
Практична цінність використання методу проєктів у
підготовці майбутніх фахівців полягає в його розвиваль-
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ній сутності: студенти вчаться використовувати різноманітні джерела інформації для розв’язання проєктного
завдання, набувають навичок командної роботи, удосконалюють уміння представляти й аргументувати свої позиції щодо поставлених завдань, відтак розвивають свої
комунікативні здібності; включені в процес інтегрування
знань (внутрі- та міжпредметного); удосконалюють здатність застосовувати теоретичні знання на практиці; розвивають творчі здібності.
Проєктна технологія передбачає наявність проблеми,
розв’язання якої потребує інтегрованих знань та дослідницького пошуку. Результат діяльності повинен бути
теоретично і практично значущим. Відтак виконання
навчального проєкту надає змогу магістрантам детально
вивчити проблему, виявити суперечності та віднайти
способи її практичного розв’язання, запропонувати власні алгоритми й технології її розв’язання, знайти оригінальні способи репрезентування результатів власної
праці.
Разом із тим, проєктна діяльність сприяє вдосконаленню умінь планувати власну діяльність, визначати
основні етапи роботи над розробленням проєкту, аналізувати та раціонально розподіляти час і особистісні
ресурси, мобілізувати власні зусилля на виконання першорядних завдань, аналізувати результати власної діяльності та оцінювати ефективність дій під час створення
проєкту. Відтак студенти магістратури удосконалюють
здатність до особистісної самоорганізації та раціональної організації своєї праці.
У процесі розроблення проєктів теоретичні знання
студентів поєднуються з практичною діяльністю; процедура створення проєкту спонукає до аналізу й прогнозування власних здобутків, оволодіння методами самоосвіти та самовдосконалення, складання індивідуальних
програм саморозвитку. Розробники проєктів комплексно
використовують загальнопедагогічні, дидактичні та спеціальні знання; на основі аналізу навчальної ситуації та
власного досвіду визначають перспективи самоосвітнього пошуку, розширюють і поглиблюють коло гностичних, проєктувальних, організаційних та конструктивних умінь.
Однак поряд з суттєвими перевагами проєктної технології, вона має й певні недоліки, а саме: підготовка
проєктних завдань часто є довготривалою, потребує значних зусиль студентів, що може призвести до надмірного перевантаження їх; презентація результатів виконання проєктних завдань займає багато часу; нерідко
викладачу складно оцінити результати виконання студентами групових проєктів (виявити особистий внесок
кожного студента в загальний результат роботи групи).
Відтак, не варто надмірно захоплюватися використанням
цієї технології, а під час вибору студентами тем проєктів
та складу груп враховувати їхні індивідуальні особливості [3].
Висновки та перспективи подальшої розробки.
Використання методу проєктів при вивченні навчальних
дисциплін професійно-педагогічного спрямування у підготовці майбутніх викладачів вищої школи сприяє створенню умов для інформаційного пошуку й засвоєння чи
поглиблення фахових знань, вироблення умінь і навичок
самоорганізації у професійно-педагогічній діяльності;
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розвиває критичність і гнучкість мислення; формує здатність до творчого пошуку та інноваційної діяльності.
Проблема застосування методу проєктів у професійно-педагогічній підготовці фахівців не є вичерпною.
Подальшого обґрунтування потребує результативність
розроблення міждисциплінарних проєктів, що ґрунтується на використанні міжпредметних зв’язків та розширює перспективу проєктного методу.
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THE USE OF PROJECT TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF NATURAL TRAINING
OF FUTURE PRIMARY EDUCATION SPECIALISTS
In the context of European integration transformation of cultural, social and political spheres of life, the role of higher
education has changed. Since the teacher is a key figure in the educational sphere, the success of the student depends on the
level of his personal and professional profile.
The main requirements for the professional competence of primary school teachers are currently based on the application
of an integrated approach, so the problem of modernizing the natural training of future primary education professionals is
relevant today.
The study of psychological and pedagogical scientific sources and methodological works makes it possible to conclude that
the problem of training future teachers is relevant.
The purpose of the article is to reveal the features of the use of project technologies in the process of natural training of
future primary education specialists.
One of the factors that will positively affect the effectiveness of natural training of future primary education specialists is
the introduction of project-based learning technologies in the educational environment of free economic education. This
practice of training future teachers will provide a solution to the problem of forming natural competence as a necessary
component of his professional readiness to form the subject of natural science competence of primary school students.
Significant opportunities for the introduction of project technologies are used during the research work of students within
the course «Theory and Technology of Natural Education in Primary School». While working on a research project, students
learn to summarize, systematize the material, conduct experimental research and describe its results, competently design the
project. Such an example is the project «Environmental Protection of Mykolaiv», the purpose of which is the formation of
ecological consciousness, culture and ecologically appropriate behavior of the individual.
Thus, the use of the project method in the study of disciplines of professional and pedagogical orientation in the training of
future teachers of higher education contributes to the creation of conditions for information retrieval and assimilation or
deepening of professional knowledge, skills and self-organization in professional and pedagogical activities; develops critical
thinking and flexibility of thinking; forms the ability to creative search and innovation.
Key words: project technology, natural preparation, educational environment, future specialist of primary education.
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РОЗШИРЕННЯ ОСВІТНЬОГО МОВЛЕННЄВОГО ПРОСТОРУ
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ
ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті йдеться про феномен інтегративності та супутні поняття в навчальному процесі.
Окреслено основні характеристики кейс-методу й актуалізовано особливості його використання при
навчанні іноземній мові у закладах загальної середньої освіти. Установлено основні переваги та недоліки
кейс-методу. Визначено особливості стратегії розширення мовленнєвого простору на уроці. Актуалізовано
ефективність кейс-методу при вирішенні ситуативних завдань як запоруки соціального виховання.
Ілюстровано специфіку використання кейс-методу ситуативними завданнями, що розроблені із залученням
відеофрагменту.
Ключові слова: інтегративність, міжпредметність, координація, кейс-метод, мовленнєвий простір,
відеофрагмент.
Постановка проблеми. Успішний процес навчання і виховання вимагає постійного удосконалення методів і технологій викладання. На сучасному етапі розвитку методики навчання іноземній мові акцентують на
важливості індивідуальної спрямованості освіти та мають на меті забезпечити варіативність доступних методик. Саме тому проблема розширення мовленнєвого
простору на уроках іноземної мови залишається актуальною, адже, як твердять у своїй розвідці В.П. Сідєльніков й І.М. Сушинська, «сучасна комунікативно-мовна
свідомість є результатом мовно-комунікативної культури, яку формують мови, що використовуються тим
або іншим людським суспільством у різних сферах спілкування» [1].
Важливим етапом у підготовці до освітнього процесу
є вибір методик та прийомів навчання, що відповідають
потребам, рівню розвитку кожного учня та сприяють
розширенню мовленнєвого простору на уроці. На сьогодні існує велика кількість інноваційних технологій, метою яких є підвищення ефективності формування мовної
особистості учнів. Однак, великої уваги заслуговують
інтегративні технології навчання іноземної мови.
Аналіз досліджень цієї проблеми. На сьогоднішній
день питання використання інтегративних технологій у
освітньому процесі є досить актуальним, тому кількість
наукових досліджень з даного питання зростає. Так, загальним питанням інтегративних технологій в процесі
навчання та виховання присвячують свої роботи
С.Д. Постіл, Н.С. Козак, Н.А. Литовченко та інші. Дослідники О.А. Гончарова та А.І. Ібієва висвітлювали питання міжпредметних зв’язків на уроках англійської
мови [2]. Професори Н.О. Терентьєва і Д.В. Недашківська акцентували на дослідженні основних аспектів
кейс-методу [3], а дослідник А.Ю. Знанецький окреслював використання методу вирішення ситуативних завдань в процесі комунікативно орієнтованого навчання [4].

Мета роботи. З огляду на існуючі дослідження в
контексті залучення інтегративних технологій до процесу навчання іноземним мовам метою цієї розвідки є
встановлення основних характеристик інтегративних
технологій в освітньому процесі, аналіз кейс-методу та
його особливостей при вивченні іноземної мови у закладах загальної середньої освіти.
Виклад основного матеріалу. Освітній процес характеризується своєю складністю та взаємопов’язаністю,
результативність якого залежить від його організації, яка
вимагає системного підходу. Дослідники, зазвичай, мають на увазі такий процес навчання і виховання, при
якому всі компоненти перебувають у взаємозумовленості, створенні таких умов, що забезпечують досягнення
його результативності, формування позитивних якостей
особистості учнів, які дозволятимуть їм нестандартно
мислити.
На сьогоднішній день, системний підхід перебуває на
інтеграційній стадії розвитку. Інтегративності властиві
об’єднання окремих елементів, функцій та частин несхожих систем за допомогою однієї освітньої ситуації
[5]. Слід відмітити, що вирішальна роль у її формуванні
відводиться педагогу.
Інтегративність системного підходу визначається рядом новітніх тенденцій, серед яких слід відзначити міжпредметність. Уважають, що міжпредметні зв’язки – це
педагогічна категорія, що позначає синтез інтеграційних
відносин між об’єктами, явищами та процесами реальної
дійсності, що відображено у змісті, формах і методах
процесу навчання і виховання та є важливим засобом
формування комунікативної компетентності учнів [6,
с.9]. Міжпредметність спостерігається у таких комплексних проявах, як: 1) взаємозбагачення, взаємопроникнення підходів та методів різних дисциплін; 2) виявлення, розпізнання, сприйняття того, що було невідомим
у надрах окремо взятої науки, за умови використання
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методів інших наук; 3) отримання здатності отримати те,
що було недоступним у межах окремої дисципліни з її
специфічним об’єктом, предметом та методами дослідження; 4) розширення зв’язків, сфери наукових досліджень, проблематики одного предмету; 5) запозичення
взаємопов’язаними науками методів, прийомів, результатів дослідження, категорій, понять, моделей, інтеграція яких дозволяє отримати нове наукове знання [5].
Говорячи про використання міжпредметних зв’язків
на уроках англійської мови, варто відзначити спрямованість на переорієнтацію освітнього процесу, на розвиток
особистості учня та формування у нього самостійності
для отримання нових знань. Реалізація між предметних
зв’язків у процесі вивчення іноземної мови сприяє більш
науковій організації навчання і виховання та є стимулом
для її опанування [2].
Розглядаючи процес інтеграції необхідно згадати і
про координацію. У контексті управління освітнім процесом координація – це узгодження навчальних програм
за суміжними дисциплінами з огляду на спільність трактування досліджуваних понять, явищ, процесів і часу
їхнього вивчення, тобто ретельно розроблений взаємозв’язок навчальних предметів, що сприяє інтеграції
знань [7].
Координацію сприймають як систему для формування цілісних уявлень про культуру різних народів, що
має на меті охопити всі особливості предмету, явища чи
процесу. Цей процес може бути основою формування
міжкультурної компетенції через методично аргументоване інтегроване використання різноманітних методів
навчання, дисциплін та дидактичних матеріалів [8].
Таким чином, визнаємо, що процеси інтеграції, міжпредметності та координації є взаємопов’язаними і взаємоузгодженими. Їхній синтез підтримує ефективне підвищення якості процесу навчання та виховання. Правильна їх взаємодія сприяє розширенню мовленнєвого
простору на уроках англійської мови.
Одним із ефективних методів для формування іншомовної комунікативної компетенції, що враховує індивідуальні особливості школярів, є кейс-метод (CaseCognitive Acceleration Through Science Education). Його
суть полягає в тому, що учні отримують для осмислення
реальну життєву ситуацію, характеристика якої відображає не лише якусь практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, необхідний для засвоєння
під час вирішення поставленої проблеми. Важливо також відмітити, що визначена проблема не має однозначних рішень [9].
Задля успішного використання методу вирішення ситуативних завдань радять дослухатися низки методичних порад:
1. Матеріал повинен містити проблеми, з якими учні
можуть зустрітися у реальному житті. Він не повинен їх
перевантажувати, проте має містити всю необхідну інформацію.
2. Ситуація, що обговорюється повинна бути достатньо складною і мати декілька альтернатив розв’язання.
3. Якщо кількість учасників групи є великою, доцільним є застосування декількох варіантів розгляду проблемних ситуацій або внесення елементів змагання [3].

Як і будь-яка інша методика, кейс-метод має свої переваги і недоліки. До переваг відносять те, що метод
вирішення ситуативних завдань дає унікальну можливість опрацювати складні питання у емоційно сприятливій атмосфері та використати набутий досвід у реальній
практиці. Водночас, застосування даної методики доповнює теоретичні аспекти проблеми, адже завдяки комунікативній природі кейс-методу у здобувачів освіти є
можливість здійснити швидку та змістовну оцінку обговорюваних питань і запропонованих рішень [3].
Щодо недоліків можна відзначити необхідність аналізувати, виявляти та прораховувати кожен крок у процесі вирішення певної отриманої проблеми [3]. Опинившись у подібній ситуації в реальному житті, коли
потрібно швидко знайти рішення, учень може зволікати
та не пригадати отриманий досвід і відчути розчарування та дискомфорт. Щоб цього уникнути необхідно
усе пояснити учням та стимулювати їх до активної індивідуальної роботи в межах визначеної групи і обмін
практичними рекомендаціями. Цей процес формує нормативну поведінку у соціумі.
Таким чином, визнають, що важливу роль під час
аналізу проблем займає емоційно-моральний аспект. Це
визначає великий, порівняно із іншими методиками,
педагогічний потенціал кейс-методу. Постійна взаємодія
у процесі аналізу та вирішення проблеми створює реальні труднощі перед емоційною, етичною та мотиваційною сферами особистості членів групи, стимулюючи
стрімкий розвиток мотивації, емоцій та етики. Зважаючи
на це, кейс-метод можна вважати не тільки способом
навчання, а й способом виховання [4].
З точки зору методології, кейс-метод розглядається
як складна система із інтегрованими у неї більш простими методами, такими як дискусія, «мозковий штурм»,
проблемний метод, ігрові методи, моделювання та інші.
Гносеологічна діяльність у кейс-методі орієнтована на
отримання знань, забезпечення доступу учнів до відомої
істини. До найважливіших гносеологічних особливостей
методу відносять: 1) неоднозначність отриманого знання
(що є одним із варіантів ситуативного знання); 2) розмаїття джерел знань (зокрема теоретичне знання, а
також висловлювання інших учасників обговорювання);
3) творчий процес пізнання (здійснюється завдяки вільній можливості висловлювання ідей на основі включення індивідуальної творчості учнів у колективну діяльність групи; 4) колективний характер пізнавальної
діяльності (фундамент синергетичного ефекту – множення одержаного пізнавального результату за рахунок
множення зусиль учасників навчання, якому сприяє велика різноманітність форм, прийомів та засобів навчання); вимушений процес одержання знань завдяки
цілковитому зануренню у ситуацію [4].
Сама ситуація може бути представлена у письмовій
формі або ж у якості відео. У такому разі цей метод найчастіше використовується на старшому етапі, адже дозволяє задіяти усі види мовленнєвої діяльності: слухання
(у випадку, коли ситуація подається в усній формі), читання (у письмовій формі), письмо (написання на основі
проаналізованої ситуації есе або ж доповіді), говоріння
(обговорення та дискусія). Ситуацію розглядають в
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трьох етапах: ознайомлювальний; дослідницький; презентаційний [10].
Обговорення є основним елементом методу вирішення ситуативних завдань. Педагог може давати перелік певних граматичних, лексичних структур учням для
застосування у процесі вирішення певних проблем. В
такому випадку учні працюють у групах чи парах задля
знаходження виходу із даних ситуацій, обговорюючи
можливі вирішення.
Скориставшись відео фрагментами [11,12], пропонуємо три кейси, що покликані розвинути нестандартне
мислення й креативність. Дотримуємось запропонованої
класифікації кейсів, що визнає структуровані кейси, неструктуровані кейси й кейси першовідкривачів. Перший
запропонований кейс знайомить із мінімальною кількістю інформації та передбачає визначену кількість правильних відповідей або чіткий алгоритм розв’язання
ситуативного завдання:
Пропонуємо учням допомогти головним персонажам
анімованого відео. Роботу плануємо в двох командах, які
упродовж перегляду відео фрагменту працюють із завданням своєї групи, а саме мають визначитися із
обов’язками архітектора (команда 1 – “An Architect”) та
ландшафтного архітектора (команда 2 – “A Landscape
Architect”). Для точності виконання пропонуємо перелік
опцій вибору:

“to be an architect of the countryside, to make drawings
of schools, to create playgrounds, to plan the zoo, to make
the projects of green roofs, to be eco-friendly, to support the
community, to build houses, to create towns and cities, to
make super top buildings”
Наступний етап роботи передбачає докладний аналіз
і коментар кожної команди про те, що вони вже зробили
в місті й як це сприяє життю громади. Працюючи із ситуацією учні перш за все повинні проаналізувати відеофрагмент та зрозуміти завдання. Після цього необхідно
знайти необхідну інформацію та довести користь своєї
роботи.

People have comfortable dwelling because we built
many nice cottages. We planted many trees and now
people can relax in the shade.
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На завершальному етапі пропонуємо командам попрацювати разом над їх новим проектом, а саме створити
план реорганізації пришкільної території. Така робота
сприятиме міжособистісній комунікації, вдосконалить
навички кооперації, розвиватиме критичне мислення.
Водночас, завдання реалізують наскрізні змістові лінії
[13], адже екологічні питання поєднано із облаштуванням безпечного середовища для проживання/навчання,
формуванням лідерських ініціатив та відповідальності
громадянина.
Висновки. Отже, проаналізувавши поняття інтеграції, міжпредметності, координації, розглянувши основні
характеристики кейс-методу у процесі навчання, відзначаємо, що цей метод стимулює розвиток критичного
мислення, комунікативних навичок здобувачів освіти,
посилює динамічність уроку. Використання методу вирішення ситуативних завдань є доцільним при вивченні
іноземних мов, адже його комунікативний характер
сприяє розширенню мовленнєвого простору на уроці, а
учні отримують можливість поринути в атмосферу реальних мовленнєвих ситуацій, що підвищує ефективність
засвоєння матеріалу.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо в дослідженні інтегрованого підходу при вивченні англійської мови в 5–6 класах нової української школи.
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INTEGRATIVE TECHNOLOGIES AS THE WAY TO EXTEND
THE COMMUNICATION LEARNING ENVIRONMENT AT THE ENGLISH LESSONS
The article deals with the phenomenon of integrativity and its related concepts in the educational process. The case method
has been accentuated and its characteristic features have been described. The main advantages and disadvantages of this
method have been outlined. The article determines the peculiarities of the case method as a teaching strategy. The importance
of the case method to solve contextual problems has been argued and its correlation with social education has been
established. The samples of contextual tasks have been suggested and a video segment has been involved in order to illustrate
the case method.
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МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У РОКИ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (2014–2018)
Охарактеризовано особливості миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України у
період російсько-української війни. Констатовано, що військовослужбовці під час миротворчих операцій
здебільшого проводили патрулювання в зонах відповідальності, займалися перевезенням персоналу ООН,
здійснювали супровід гуманітарних вантажів, контроль за припиненням вогню, а також відводом і
виводом військ. Відзначено, що міжнародні миротворчі операції різняться тривалістю (від декількох
місяців до 2–3 років), обсягом фінансування і кількістю залученого персоналу. Зауважено, що зазвичай
результати виконання завдань українськими миротворцями отримували високу оцінку від керівництва
міжнародних безпекових організацій. Основна мета статті – охарактеризувати миротворчу діяльність
Збройних Сил України на сучасному етапі українського державотворення.
Ключові слова: Збройні Сили, НАТО, миротворчі операції, ООН, український контингент.
Постановка проблеми. Важливе значення для
нашої держави має участь військовослужбовців Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки [1]. Міжнародна миротворча діяльність позитивно впливає на зміцнення авторитету та
поліпшення іміджу України на світовій арені як надійного, передбачуваного партнера і контрибутора міжнародної безпеки та стабільності, сприятиме подальшому
розвитку співробітництва з євроатлантичними та регіональними структурами безпеки [1].
Проблема участі України в миротворчих операціях
НАТО розглядалася як в спеціальних вузько тематичних
наукових працях, так і дослідженнях, які присвячувалися відносинам Україна з НАТО. Зокрема, заслуговують на увагу роботи, підготовлені К. Білою [2], О. Бодруком [3], В. Кремінем і В. Ткаченком [4], В. Ліканом
[5], А. Лазарєвою [6], А. Крамаревським [7], О. Маначинським і В. Богдановичем [8], Ю. Недзельським [9],
С. Пирожковим і В. Чумаком [10], В. Радецьким [11],
С. Речичем [12], В. Тертичним [13], І. Храбаном [14],
В. Шкідченком [15] та ін. ученими, громадсько-політичними діячами та військовими. Основна мета статті – охарактеризувати миротворчу діяльність Збройних Сил
України на сучасному етапі українського державотворення.
Мета статті – охарактеризувати миротворчу діяльність Збройних Сил України на сучасному етапі українського державотворення.
Виклад основного матеріалу. В умовах російськоукраїнської війни у 2014 р. Міністерством оборони
України було організовано та практично проведено
більше 50 планових ротацій національного контингенту і
персоналу та забезпечено їх діяльність в районах виконання завдань. Протягом року було оптимізовано формат участі Збройних Сил України у міжнародних операціях та їх представництво було зменшено на 193 особи.

Разом з тим було додатково направлено для виконання
завдань трьох українських офіцерів до складу штабів
Операції ООН у Кот-д’Івуарі (дві особи) та Місії ООН зі
стабілізації у Демократичній Республіці Конго (одна
особа) [16].
Головні зусилля Міністерства оборони та Генерального штабу у сфері миротворчої діяльності у 2015 р.
були спрямовані на збереження існуючого формату
представництва у міжнародних місіях та продовження
виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань із
залученням мінімально-необхідної кількості матеріальних та фінансових ресурсів. У 2015 р. близько 1 тис.
військовослужбовців Збройних Сил України у складі
національних контингентів та національного персоналу
взяли участь у 10 міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі
спільних миротворчих сил на території 8 країн світу та
районі у Аб’єй [17].
У 2015 році організовано та практично проведено
3 планових ротації українських національних контингентів та 52 осіб українського національного персоналу.
Для розширення представництва Збройних Сил України
в органах управління місій під проводом ООН додатково
направлено одного українського військовослужбовця
(офіцера-аналітика Об’єднаного аналітичного центру (SO
JMAC (G-2)) до складу Операції ООН у Кот-д’Івуарі [17].
Міністерство оборони України повідомляло, що у
2016 р. близько 1 тис. військовослужбовців Збройних
Сил України у складі трьох національних контингентів
та національного персоналу взяли участь у 10 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил
на території 8 країн світу та у районі Аб’єй. Результати
виконання завдань українськими миротворцями отримали високу оцінку від керівництва міжнародних безпекових організацій [18].
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У цей період організовано та практично проведено
три планових ротації національних контингентів та забезпечено участь 43 осіб національного персоналу у
складі МОПМБ. Водночас, зважаючи на стабілізацію
ситуацій у Кот-д’Івуарі та Ліберії, відповідно до положень резолюцій РБ ООН N 2226, 2239 у 2016 р. було
скорочено частину 56-го окремого вертолітного загону
Місії ООН у Ліберії та авіаційну групу зі складу цього ж
загону, яка виконувала завдання у складі Операції ООН
у Кот-д’Івуарі [18].
Особовий склад національних контингентів та персоналу протягом 2016 р. успішно виконував визначені
завдання у складі МОПМБ та з гідністю і честю представляв Збройні Сили України на міжнародній арені.
Незважаючи на складну військово-політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, вдалося забезпечити функціонування національних контингентів та персоналу на високому рівні, зберегти належний рівень
представництва Збройних Сил України у складі МОПМБ
із залученням мінімально необхідної кількості матеріальних та фінансових ресурсів [18].
У 2017 р. близько 1000 військовослужбовців Збройних Сил України у складі трьох національних контингентів та національного персоналу взяли участь у
9 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
(далі – МОПМБ) під проводом ООН, НАТО та у складі
спільних миротворчих сил на території 7 країн світу та у
районі Аб’єй. Результати виконання завдань українськими миротворцями отримали високу оцінку від керівництва міжнародних безпекових організацій [19].
Враховуючи заплановане Секретаріатом ООН повне
виведення всіх військових компонентів Місії ООН у
Ліберії (Резолюція Ради Безпеки ООН 2333 (2016), протягом 2017 р. п’ять осіб національного персоналу ЗС
України завершили виконання завдань у складі згаданої
Місії. Крім цього у зв’язку з повним завершенням Операції ООН у Кот-д’Івуарі у квітні 2017 р. в Україну повернувся останній представник Збройних Сил, який виконував завдання у складі згаданої місії [19].
Основні зусилля у 2018 р. у сфері миротворчої діяльності були спрямовані на збереження існуючого рівня
представництва у міжнародних місіях та продовження
виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань із
залученням мінімально-необхідної кількості матеріальних та фінансових ресурсів [20].
Водночас, у рамках планового завершення Місії ООН
у Ліберії та відповідно до рішення Президента України у
2018 р. в Україну було повернено 56 окремий вертолітний загін та національний персонал зі складу Місії ООН
у Ліберії. Крім цього, у зв’язку з рішенням словацької
сторони та на виконання резолюції Ради Безпеки ООН
від 30.01.2018 N 2398 у вересні 2018 р. повернулися в
Україну два представника Збройних Сил України, які
виконували завдання у складі словацького військового
контингенту Cил ООН з підтримання миру на Кіпрі [20].
У липні 2018 р. Генеральний штаб повідомив, що
Міністерство оборони вирішило додатково направити до
Афганістану 16 українських військовослужбовців для
участі в миротворчій місії, а також ще двох військових –
до Малі. Станом на липень 2018 р. у 8 миротворчих місіях брали участь 338 наших військових. Українці пред-

ставлені в місіях в Демократичній Республіці Конго і
Південному Судані, в Афганістані, Косово (Республіка
Сербія), на Кіпрі і в інших країнах. Про те, як готують
військових до миротворчих місій, як вибудовується
співпраця та наскільки для України є актуальною участь
в подібних операціях, «Українські Новини» розмовляли
з тимчасово виконуючим обов’язки начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил
України полковником Валентином Левчиком [21].
Упродовж 2018 року було організовано та практично
проведено ротації 4 національних контингентів та
39 осіб національного персоналу у складі МОПМБ.
Участь України в МОПМБ залишається дієвим інструментом нарощування оперативних спроможностей визначених сил та засобів Збройних Сил, досягнення ними
оптимального рівня взаємосумісності з підрозділами
провідних країн, а також дає змогу підтримувати активну позицію держави у міжнародних зусиллях із забезпечення миру і стабільності у світі [21].
Висновки. У 2014–2018 рр. Українська держава
(Збройні Сили) брала / бере участь у численних міжнародних місіях, що високо цінується світовою громадськістю. На сьогодні багато операцій завершили виконання
своїх мандатів, включаючи місію ООН в Центральноафриканській Республіці і Чаді, Конго, в Бурунді, СьєрраЛеоне, Ефіопії та Еритреї, Судані та Кот-д’Івуарі. В
умовах російсько-української війни, військові Збройних
Сил України продовжують залучатися міжнародними
безпековими організаціями до миротворчої діяльності,
що, як уже зазначалося, впливає на зміцнення авторитету та поліпшення іміджу України на світовій арені.
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PEACEKEEPING ACTIVITIES OF SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE DURING THE
RUSSIAN-UKRAINIAN WAR (2014–2018)
The peculiarities of peacekeeping activities of servicemen of the Armed Forces of Ukraine during the Russian-Ukrainian
war are described. It was established that during the peacekeeping operations, the servicemen mostly patrolled the areas of
responsibility, were engaged in the transportation of UN personnel, convoyed humanitarian supplies, monitored the ceasefire,
as well as the withdrawal of forces and military pullout. It is noted that international peacekeeping operations differ in
duration (from several months to 2–3 years), the amount of financing and the number of involved personnel. It should be
mentioned that usually the results of tasks performed by Ukrainian peacekeepers were highly evaluated by the leadership of
international security organizations. The main purpose of the article is to characterize the peacekeeping activities of the
Armed Forces of Ukraine at the present stage of Ukrainian state formation.
Key words: Armed Forces, NATO, peacekeeping operations, UNO, Ukrainian contingent.
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ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ВОЛИНСЬКОЇ ШЛЯХТИ ТА ЇЇ КООПТАЦІЯ
ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОГО ДВОРЯНСТВА
НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.
У статті проаналізовано основні причини та характер процесу легітимації та декласації волинської
шляхти в ході другого та третього поділів Речі Посполитої. Проаналізовано нормативно-правові підстави
та процедуру отримання дворянського статусу мешканцями Правобережної України. Розглянуто підстави,
що давали право волинському шляхтичу наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. отримати російське
дворянство.
Ключові слова: губернія, дворянське зібрання, декласація, інкорпорація, інтеграція, кооптація,
легітимізація, шляхта.
Постановка проблеми. Кінець ХVІІІ ст. для Волині
як і для більшості земель українського Правобережжя
був часом значних політичних, соціально-економічних
та культурних змін. Внаслідок другого та третього поділів Речі Посполитої Волинське воєводство було включено до складу Російської імперії.
В ході інтеграції земель Речі Посполитої, російська
влада постала перед серйозною проблемою: як приєднати до Російської імперії регіони з самостійною
станово-корпоративною організацією, своїм правовим
укладом і політичною традицією? За таких умов вирішального значення набула проблема можливості та способів
порозуміння з місцевою елітою – польською та сполонізованою шляхтою. Реалізовуючи масштабні перетворення, російський уряд мав, в тому числі, визначити політичний і соціальний статус польської шляхти, загалом,
та чиновницько-бюрократичної еліти, зокрема.
Мета статті полягає в аналізі головних чинників та
внутрішніх механізмів процесу легітимації та декласації
волинської шляхти в ході якого визначалися правові
підстави, що давали можливість волинському шляхтичу
кооптуватися до складу російського дворянства.
Виклад основного матеріалу. В 1793 р. за другим
поділом Польщі до складу Росії увійшла східна частина
Волинського воєводства. Кордон між нею та Річчю Посполитою проліг через Луцький і Кременецький повіти,
причому так, що їхні центри лишилися за Польщею.
Дана частина Волинського воєводства увійшла до
складу Ізяславського намісництва Російської імперії.
Внаслідок третього поділу Речі Посполитої до Росії відійшла решта воєводства. З цього часу й до кінця 1796 р.
вся територія колишнього воєводства адміністративно
входила до Волинської та Подільської губерній, які були
створені з розформованого Ізяславського намісництва, а
з кінця 1796 р. – лише до новоствореної Волинської
губернії.
З початку Катерина ІІ не гарантувала новим підданим
жодних особливих прав, а лише обіцяла їм «усі ті права,
вольності й привілеї, що мають її давні піддані». Проте
на регіональному рівні Росія змушена була звернутися
до досвіду місцевої шляхти (переважно польської) і при-

значала на більшість урядових посад її представників. В
урядовій та судовій сферах було збережено ділову польську мову, а також підтверджено дію третього Литовського Статуту. Це була свого роду серйозна поступка
шляхті Волині та Правобережної України, загалом, бо,
наприклад, у Східній Білорусі, яка трактувалася як російська область ще від першого поділу Польщі, в 1778 р.
запровадили російську мову та російські судові палати.
Проте й тут місцевий рівень самоврядування залишився
під наглядом місцевої шляхти. В період правління імператора Павла І (1796–1801) відновили свою роботу навіть шляхетські сеймики, хоч їхня компетенція з 1802 р.
була обмежена [7, с.67].
Прихильність місцевої знаті нова влада намагалася
здобути завдяки поширенню на неї станово-корпоративних привілеїв, прописаних у «Дарованій грамоті дворянству» від 21 квітня 1785 р., в якій стверджувалося, що
дворянський статус походив від «…качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших
себя заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное» [4, с.26].
Маніфестом від 27 березня 1793 р. було проголошено
зрівняння шляхти новоприєднаних земель у правах з
російським дворянством. Шляхетству гарантувалися
права, які воно отримало згідно конституцій Речі Посполитої й на нього поширювалася дія «Дарованої грамоти
дворянству» за якою воно звільнялося від сплати державних податків та від військової служби, отримувало
право дворянського самоврядування й право власності
на землю та кріпаків. Російська імператриця пообіцяла
визнати шляхетське звання всіх, хто складе присягу на
вірність престолу та зможе довести своє походження
відповідними документами [10].
До кінця 1796 р. було видано ще кілька нормативних
актів, які мали за мету заспокоїти шляхту й переконати,
що особливих змін її соціального становища в нових
державних кордонах не відбудеться.
Загалом, соціальний статус волинської шляхти відповідав статусові російського дворянства. Отож, лояльні
шляхтичі кооптувалися до складу імперської знаті, але
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за це потрібно було заплатити принесенням присяги
російській імператриці. В маніфесті від 27 березня
1793 р. зазначалося: «…И потому имеют все и каждый,
начиная от знатнейшего дворянства, чиновников и до
последнего, кому надлежит, учинить в течении одного
месяца торжественную присягу в верности, при свидетельстве определенных от меня к тому нарочных людей.
Если же кто из дворянства и из другого состояния, владеющий недвижимым имением, небрежа о собственном
благополучии, не захочет присягать, тому дозволяется
на продажу недвижимого своего имения и добровольный выезд вне границ в трехмесячный срок, по пришествию которого все остающееся имение его секвестровано и в казну взято быть имеет…» [11].
Таким чином кожний волинський шляхтич мав подати у відповідні установи особистий присяжний лист, або
залишити тепер уже російську територію й виїхати за
кордон.
Важливою проблемою для російської влади була
значна кількість та соціальна диференціація шляхтичів:
на кінець ХVІІІ ст., порівняно з приблизно 150 тис. російських дворян, у Російській імперії з’явилася незрівнянно більша кількість переважно польської шляхти з
областей, які колись входили до складу Речі Посполитої.
Виникало питання, чи належить кооптувати в родову
знать також і ту масу незаможних шляхтичів, які не
мали підданих, а часто й землі, й тим самим не відповідали російському уявленню про помісне дворянство.
Своєрідну оцінку цим подіям дав російський історик
другої половини ХІХ ст. А. Романов-Славятинський,
який вважав, що «…польське дворянство в своїй переважній більшості не піддавалося асиміляції. Воно взагалі
не було єдиним і розпадалося на вище дворянство – магнатів, і нижче – власне шляхту. Більшість польської
шляхти походила або від офіціалістів, які служили при
дворі магнатів, або мала підроблені документи про шляхетське достоїнство. Власне кажучи на російське дворянство мали право магнати і лише деякі представники
нижчого шляхетства. Але за непорозумінням, російський уряд включив в ряди дворянства імперії всю шляхту,
яка скоріш за все мала право на включення до стану одновірців та міщан. Така ситуація невдовзі привела до
важливих наслідків: в західно-російських губерніях був
створений привілейований пролетаріат, без матеріальних засобів, але зі становими претензіями – причина
багатьох смут, які невдовзі охопили край» [12, с.250].
За таких умов тисячі волинських шляхтичів почали
претендувати на отримання дворянства й користування
становими привілеями головними з яких були: соціальний і політичний статус, що дозволяв брати участь тепер
уже в російських органах влади, податковий імунітет,
право власності на землю та селян-кріпаків, можливість
реалізовувати свої інтереси через судову систему та ін.
Кількість бажаючих скористатися такими пільгами
виявилася несподівано великою для російської влади й
вона змушена була висунути для кандидатів у дворянство своєрідний майновий ценз. Імператриця Катерина II
(а потім і її наступники) запропонувала розібратися в
самому статусі шляхти і визнати дворянами лише тих із
них, хто зможе документально довести своє шляхетство
та хто володіє певною власністю. До речі, цього вима-
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гали й положення «Дарованої грамоти дворянству», відповідно до яких російські дворяни при внесені їхнього
імені у родовідну книгу губернії також повинні були
подавати докази свого дворянства.
Отож, основними умовами для надання волинським
шляхтичам статусу російського дворянина були визнані
дві: наявність документу (офіційної грамоти про шляхетство) та наявність маєтку, землі й власних селянкріпаків. Без спадкової власності шляхтич не міг розраховувати на те щоб стати дворянином, попри те, що
грамоту про шляхетство можна було підробити. І чим
більшими були маєтки та кількість селян, тим швидше
шляхтич отримував статус російського дворянина.
Висунувши майновий ценз для кандидатів у дворянство, російська влада в першу чергу прагнула створити
перепони на шляху до привілейованого становища чиншовикам – найбіднішій частині шляхти, яка мала власність на правах оренди, щорічно сплачуючи податок –
чинш.
Як і російські дворяни, шляхтичі Волині та інших
правобережних губерній перед входженням у дворянський стан мусили навести докази свого благородного
походження. Перевірка інформації та пов’язані з цим
процеси нерідко затягувалися на десятиліття, так що на
сьогоднішній день непросто відтворити чітку картину
результатів.
Багато безземельних волинських шляхтичів, залежних переважно від магнатів, ще в середині 90-х років
ХVІІІ ст. за своїм соціальним статусом були віднесені до
рівня тих, хто відбував феодальні повинності. Деякі,
щоправда, намагалися засвідчити своє благородне походження, але, як правило, безуспішно, причому проти
надання немайновій шляхті дворянства виступали не
лише російські власті, а й польські магнати. Численні
незаможні, в першу чергу сполонізовані волинські шляхтичі, були декласованими і мали сплачувати податки й
постачати рекрутів. Незважаючи на зменшення своєї
кількості, будучи кооптованими в імперську знать, вони
й далі становили, порівняно із загальною кількістю
населення, набагато численнішу групу, ніж російське
дворянство. Вирішальною ж силою в соціальному, економічному, політичному плані залишався невеликий
прошарок магнатів і російському урядові вдалося переконати багатьох із них піти на співпрацю [7, с.69].
Зрозуміло, що саме від співпраці зі знаттю залежало,
наскільки зміцниться та легітимізується нова влада на
набутих територіях, тому самодержавство прагнуло
продемонструвати їй свою прихильність. Росія показувала, що особливих змін соціального становища шляхти
у нових державних кордонах не відбудеться – російські
закони в українському Правобережжі запроваджувалися
Катериною ІІ досить повільно й плавно, без різких кардинальних змін в установленому житті місцевої знаті.
Доказом цього стали узаконення 1793–1795 років, які
дали відповідь на основні запитання щодо легітимізації
знаті приєднаних земель – волинська шляхта в значній
мірі була кооптована в російське дворянство і ставала
його складовою частиною [6, с.82]. Це означало поширення на неї права користування усіма привілеями російського дворянства: місцеві шляхтичі продовжували
володіти населеними маєтками, звільнялися від обов’яз-
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кової служби, рекрутчини та тілесних покарань. Надаючи такі права, верховна влада сподівалася на співпрацю з
місцевою елітою й прагнула в такий спосіб зберегти
соціальну стабільність в регіоні. Згідно «Установлення»
1775 р. місцеві дворяни мали право обирати чиновників
на державні судові та поліційні посади, що означало
зосередження в їх руках повітової та губернської влади.
Надаючи місцевій шляхті прав та повноважень російського дворянства, Катерина ІІ дозволила їм мати власну
корпоративну організацію та свої представницькі інституції, створювані за зразком великоросійських губерній.
Відповідно до «Дарованої грамоти дворянству» волинські дворяни отримали право на зібрання в своїй
губернії «по позыву и дозволению генерал-губернатора,
или губернатора, как для вверенных дворянству выборов, так и для выслушивания предложений генералгубернатора или губернатора, всякие три года в зимнее
время. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать губернского предводителя дворянства
губернии; и для того собранию дворянства всякие три
года представить из уездных дворянских предводителей
двух государеву наместнику или правителю, и которого
из сих генерал-губернатор и губернатор назначит, тому
и бать губернским предводителем той губернии» [4, с.32].
Перше дворянське зібрання в Волинській губернії,
що мало сприяти переходу польської шляхти в російське
дворянство, відбулося наприкінці липня 1796 р. і передувало урочистому відкриттю Волинської губернії [6,
с.83]. Підготовка до першого засідання була показовою
й помпезною Ще за рік до відкриття дворянського зібрання Волинської губернії в Житомирі почали споруджувати приміщення де воно мало засідати. Вже самим
процесом підготовки до відкриття дворянського зібрання та будівництва його приміщення російська влада
хотіла показати велич самодержавства та підкреслити
роль і місце волинської знаті в місцевому управлінні.
Двоповерховий будинок волинського дворянського зібрання мав три просторі зали, велику галерею для оркестрантів та 60 кімнат різного розміру. Коштом державної
казни були придбані розкішні меблі, дзеркала, срібний
посуд, прикраси на суму біля 300 тисяч рублів [9, с.364388; 415-418].
Загалом, еліті Речі Посполитої від самого початку
російської анексії було надано достатньо ліберальні
умови приєднання. Проте більшість шляхти не змирилася з втратою своєї державності, що виявилося у польському повстанні під проводом Тадеуша Костюшка.
Патріотичні кола польської шляхти 24 березня
1794 р. підняли повстання, яке розпочалося з Кракова.
Незабаром по всій Польщі було утворено «повстанські
клуби», почали поширюватися селянські заворушення й
бунти городян. Волинську шляхту очолив шляхти Дзялинський, власник містечка Шумська. Його помічниками були поміщики Чацькі, Яблоновські, Коссовські;
прихильно поставився до повстання і Адам Чарторийський. З’їхавшись на початку 1794 р. до м. Дубно на контракти, волинська шляхта виробила свій план участі в
повстанні [2, с.232].
Проте повстання було придушене царськими військами. Поразка поклала край сподіванням частини поляків на відновлення польської державності й привела до

певного перегляду ліберальної політики російського
уряду в «польському питанні», особливо в соціальнополітичному аспекті.
Спеціально створена урядова комісія повинна була
відстежити, хто з шляхтичів і в якій мірі брав участь у
повстанні, а також визначити для них міру покарання.
Значна частина шляхти змушена була ще раз доводити
свою лояльність і присягати на вірність російській імперії.
До з’ясування міри участі в повстанні підозрюваних,
на їхні маєтки накладався секвестр, в учасників повстання вони конфіскувалися і передавалися до російської
казни, а через деякий час «верным сынам Отечества».
Таким чином великими землевласниками на Волині
стали М. Голенищев-Кутузов, П. Рум’янцев, Т. Тутолмін
та інші російські вельможі. Загалом окрім значних земельних угідь у власність 65 високопоставлених царських
чиновників та генералів потрапило 79 550 душ селян.
Указом Катерини ІІ від 19 квітня 1794 р. рекомендувалося добиватися успіху в краї не лише російською зброєю,
а й тією обставиною, що «черный народ обитающий в
областях наших» належить до однієї віри з росіянами і
панів-поляків не любить. Це була вже апробована в підкоренні неросійських народів імперська політика – розділяй і владарюй. На Волині вона також практикувалася,
особливо тоді, коли потрібно було використати селянство для приборкання шляхти й навпаки [15, с.12].
В ході ревізії шляхту записали в окремі від інших
станів відомості. Засвідчені виписки з них в майбутньому стали одним із головних доказів шляхетського
походження.
Фактично з цього часу розпочалася реальна багаторічна робота по кооптації шляхетства в російське дворянство. Шляхетські зібрання волинських повітів були зобов’язані подати губернаторам списки всіх шляхтичів. У
свою чергу російські чиновники почали складати не
лише списки шляхти, а й робити опис їх майна для
з’ясування майнового стану кожної особи та правового
статусу її землеволодінь. Це викликало значні проблеми
в першу чергу в дрібної шляхти для якої дуже гостро
постала проблема збирання доказів дворянського походження. Не маючи значних родових архівів, будучи відірваними від свої родових маєтків, де в основному зберігалися такі важливі для них документи чи їх копії,
дрібна шляхта мала небагато можливостей виконати
необхідні для отримання дворянства вимоги [8, с.19].
Політика російського уряду змінилася, коли російський престол зайняв імператор Павло І. На його думку
поляки зазнали багато утисків від його матері, і почав
скасовувати багато обмежень Катерини ІІ щодо польського населення. Найперше він повернув всіх польських
засланців із Сибіру, висланих туди Катериною ІІ за
участь у костюшківському повстанні 1794 р., дарував їм
волю й деяким повернув маєтності, безземельній шляхті
було надано виборне право, якого не мало навіть російське дворянство.
Разом з тим, зі вступом на трон Павла І дворянські
зібрання були позбавлені права визнавати дворянське
походження та видавати про це грамоти. Дворянські
депутатські зібрання Волинської та інших правобережних губерній отримали указ про необхідність скрупульозного ведення родовідних книг, копії з яких вони повин-
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ні були щорічно надсилати у Герольдію. Крім того, на
дворянські станові органи покладався обов’язок збирання відомостей про дворян, які впродовж останніх
років поселилися на підконтрольній їм території, та
новонароджених у дворянських родинах. Копії виданих
дворянськими депутатськими зібраннями свідоцтв про
місце проживання дворян і їхнє нерухоме майно також
повинні були надсилатися у Герольдію.
З приходом до влади 1801 р. Олександра І процес
легітимації волинської шляхти значно активізувався.
Новий імператор підтвердив дію «Дарованої грамоти
дворянству» й скасував ті укази Павла І, які їй суперечили. Він відновив чинність законодавчо встановленого
порядку визнання дворянського походження та користування всіма привілеями, які воно надавало. Це дало дрібній шляхті певну надію на зміни в політиці щодо визнання їх статусу. Наприклад, Волинське дворянське
депутатське зібрання лише впродовж 1801 р. визнало
дворянські права 74 родин [5, с.159]. Впродовж кількох
наступних років до дворянського стану було інкорпоровано більшість дрібної волинської шляхти.
Статус міст після включення Волині до складу Російської імперії практично не змінився. Росія підтвердила
станово-корпоративну організацію міста, яка надалі
мала поєднуватися з новим міським устроєм, встановленим «Дарованою грамотою містам» 1785 р. Містам дозволялося користуватися своїми давніми привілеями, але
підтвердження їм належало тепер просити в російської
імператриці. Нових підданих до 1795 р. було звільнено
від сплати в казну подушного податку з дозволом облаштування на ці кошти новостворюваних губернських
установ. Суди й магістрати поверталися до судочинства,
яке діяло тут до прийняття польської Конституції
3 травня 1791 р., з тією лише різницею, що тепер воно
здійснювалося від імені її імператорської величності, яка
запропонувала відмінити тортури та смертну кару. Не
зачіпалося спочатку також і правове та соціальне становище городян. Купці й підприємці, зокрема євреї, за
лояльне до них ставлення так само мали віддавати свої
здібності та зусилля на службу Росії.
Висновки. Загалом політика російського уряду щодо
визначення соціально-політичного статусу волинської
шляхти як і шляхти інших українських земель приєднаних в результаті поділів Речі Посполитої наприкінці
XVIII ст. була спрямована в першу чергу на поступову
ліквідацію регіональних традицій місцевих еліт. В той
же час Росія мала небагато фахівців і продовжувала
залежати від неросійських еліт: вони повинні були контролювати окраїнні землі та їх населення й управляти
ними від імені імперської влади. За це Росія підтверджувала їхні привілеї, станові права й маєтності, прагнула
до плідної співпраці з шляхтою краю та до лояльності
неросійських підданих, що мало б забезпечити соціальну
й політичну стабільність, ліквідувати конфронтацію
самодержавної Росії зі станово-корпоративними організаціями та регіональними традиціями Заходу.
В той же час реалізація завдань щодо інтеграції західної периферії в суспільно-політичну систему централістської самодержавної Росії була ускладнена тим, що
польсько-литовська багатонаціональна держава була
екстремальним типом давньої станової організації в якій
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шляхта як стан мала значний вплив на королівську
владу. Ця система влади діаметрально відрізнялася від
системи абсолютистсько-самодержавної Російської імперії. Російський централізм розцінював це протиріччя
як перешкоду на шляху створення та розбудови централізованої унітарної імперії. Однак постійні військові
конфлікти Росії на Заході не дозволяли в період до
1815 р. різко прискорити інтеграційні процеси колишніх
територій Речі Посполитої.
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DETERMINATION OF THE SOCIAL AND LEGAL STATUS OF THE VOLYN NOBILITY
AND ITS COOPTATION TO THE COMPOSITION OF THE RUSSIAN NOBILITY
AT THE END OF 18 – AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY
The article analyzes the main reasons and nature of the process of legitimation and declassification of the Volyn nobility
during the second and third divisions of the Commonwealth. The normative-legal bases and procedure of obtaining the noble
status by the inhabitants of the Right-Bank Ukraine are analyzed. The grounds that gave the right to the Volyn nobleman in the
late XVIII – early XIX centuries are considered. to get the Russian nobility.
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ЗМІНИ МОВНОЇ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ
НОВИННИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ УКРАЇНИ
У ЛИСТОПАДІ 2019 – ЛЮТОМУ 2020 Р.
(ЗА ВМІСТОМ ВЕБПОРТАЛУ UKR.NET.)
Метою дослідження є виявлення змін у структурі інформаційного поля новинних інтернет-видань
України, що відбулися упродовж кількох місяців наприкінці 2019 р. та на початку 2020 р. Джерелом
дослідження є вміст веб-порталу «Ukr.net» за дві доби. Застосовано математичні методи, а також
метод порівняння мовних структур новинних повідомлень за 6 листопада 2019 р. та 22 лютого 2020 р.
Виявлено ознаки зростання частки новин українською мовою, проте про наявність стійкої тенденції
говорити зарано.
Ключові слова: українська мова; мовна конкуренція; мовне російщення; веб-портал; новинне
повідомлення; портал «Ukr.net».
Постановка проблеми. Розширення функціонування української мови у різних сферах суспільного буття,
забезпечення державою законодавчих та інших умов
виконання українською мовою функції державної залишаються актуальними завданнями для всього українського суспільства. Розпочата у лютому 2014 р. збройна
агресія Російської Федерації проти України призвела до
зміни стратегічного цілепокладання багатьох українців
та перегляду ціннісних орієнтацій. Прямий зв’язок між
становищем української мови та рівнем національної
безпеки в українській державі став зрозуміліший громадянам. Необхідність активної підтримки української
мови стала очевидною для більшості суспільства. Воно
стало консолідованішим щодо напряму мовної політики
держави. Змінилося ставлення української влади до
російсько-української мовної конкуренції. Значно поліпшилась законодавча підтримка державної мови вперше
за всі роки після розпаду СРСР. Відповідно до законодавчих змін останніх років українська мова стає мовою
національної системи освіти та мовою засобів масової
інформації, які природно є одним з головних інструментів розширення функціонування української мови.
Важливу роль в одержанни новин почали відігравати
електронні ЗМІ, зокрема новинні вебресурси, кількість
користувачів якими швидко зростає у наш час в Україні.
Проте, їх діяльність, як і будь-яких ЗМІ, не зводиться до
виконання інформаційної функції у суспільстві. Вони є
чинником суспільного дискурсу, та значною мірою формують нову соціальну реальність. Новинні вебресурси
справляють вплив на вживання мов в українському суспільстві (де є велика частка людей, що володіють українською та російською мовами одночасно) вже одним
фактом наявності чи відсутності українського варіанту
видання. Актуальним науковим завданням є спостереження
за змінами відношення між кількістю інформації українською та російською мовами у новинних вебресурсах, а
також виявлення тенденцій розвитку мовної будови (структури) новинного поля українського сегмента Тенет.

Вебпортал «Ukr.net» [1-2] посідає в Україні чільне
місце на полі новин. Кілька наших публікацій відображали зміни мовної ситуації на полі новинних повідомлень вебпорталу «Ukr.net», що з’являлися упродовж
лютого – листопада 2019 р. [3-5]. У статті «Новинні
повідомлення порталу «ukr.net» у світлі соціолінгвістики
та етнокультурних процесів у сучасній Україні» [3] розглянуто зміст новинних повідомлень вебпорталу
«UKR.NET», що з’явилися упродовж однієї доби 16 лютого 2019 р. Насамперед визначено мову назви кожного
повідомлення, обчислено абсолютну кількість та частку
повідомлень українською і російською мовами серед усіх
повідомлень порталу за добу, а також серед повідомлень
усіх тематичних розділів (рубрик). Визначено кількість
повідомлень (вибірково за рубриками), наведених на
сторінці порталу російською мовою, що мають відповідник
українською мовою на первинній вебсторінці-джерелі.
Обчислено гіпотетичну частку повідомлень українською
мовою, за умови, якщо редакція порталу наводитиме
українською мовою назви всіх первинних повідомлень,
що мають дві мовні форми: українською та російською.
«Повідомлення українською мовою становили у різних тематичних розділах від 21% (від усіх повідомлень
рубрики «Авто») до 66% (від усіх повідомлень рубрики
«Головне»). Близько 62% назв усіх повідомлень за добу
наведено російською мовою [...] Проте велика частина
новин російською мовою має відповідник українською
мовою на веб-сторінці джерела і посилання на них може
бути наведене на сторінці порталу українською мовою.
За умови, якщо редакція порталу наводитиме українською мовою назви всіх первинних повідомлень, що мають дві мовні форми: українською та російською, гіпотетично частка повідомлень українською мовою може
становити сьогодні абсолютну більшість» [3, с.133] Ми
висловили тоді сподівання на те, що незабаром побачимо, як усі гіпертекстові назви порталу «Ukr.net» відсилають українського читача до українського тексту новин.
Мовну структуру новинних повідомлень порталу за
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станом на 7 вересня 2019 р. (коли минуло 6 місяців та
3 тижні після першого дослідження) ми висвітлили у
доповіді «Російщення українців триває (на прикладі роботи вебпорталу «ukr.net» [4]. Мовні структури новинних повідомлень порталу за 2 доби було порівняно у
контексті подолання наслідків мовного російщення
України. Зроблено загальний висновок про те, що вебпортал «Ukr.net» має велике значення у формуванні та
функціонуванні новинного середовища українською
мовою в Тенетах (Мережі), добираючи, систематизуючи,
оновлюючи вільно досяжні новини українською. «Але
сьогодні ще більше значення він має для збереження
домінування російської мови у новинних веб-ресурсах
України. [...] Впровадження української мови в українському сегменті веб-простору на сьогодні не призвело
не лише до домінування української мови (що було б
природним у переважно українськомовній країні), але
навіть до кількісно рівного з російською її вживання» [4,
с.248-249].
Надалі ми дослідили вміст порталу на 6 листопада
2019 р. Результати було оприлюднено у статті: «Мовна
конкуренція та кількісні диспропорції в українському
сегменті веб-простору на прикладі контенту новинного
порталу “ukr.net”» [5]. Дослідження показало, що є переконливі ознаки позитивної динаміки питомої ваги новинних повідомлень українською мовою в електронних
засобах масової інформації України, зменшення неприродних диспропорцій на користь новин російською мовою. Заголовки новин українською мовою становили
6 листопада майже половину, а серед головних новин –
дві третини. Ці корисні для України зміни відбувалися,
на нашу думку, «завдяки стимульованому російською
агресією зростанню національної самосвідомості великої
частини українських громадян та удосконаленню законодавчих умов для подолання наслідків тривалого мовного й культурного російщення населення України» [5,
с.14-15]. Відповідно до норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» [6]. усі веб-сайти за кілька років зобов’язані мати
базові версії українською мовою. Проте, через численні
неоднозначні, капітулянтські висловлювання, наміри та
дії владної групи президента України В. Зеленського,
з’явилася небезпека перегляду цього закону. «Як швидко
українська мова запанує у новинних повідомленнях електронних ЗМІ України залежить від багатьох чинників,
зокрема від мовної політики Українського Інтернет-холдингу ТОВ “Укрнет”» [5, с.15].
Одержані на 6 листопада 2019 р. кількісні показники
мовної структури повідомлень стали базою для порівняння у новому дослідженні. Тепер ми визначили мовну
структуру новинних повідомлень веб-порталу «Ukr.net»
загалом та окремих розділів порталу за контентом
22 лютого 2020 р. З’явилася можливість порівняти показники, одержані за станом порталу на цей день з показниками на 6 листопада 2019 р., а також спробувати виявити тенденцію мовних структурних зрушень вмісту
порталу, що відбулися за 3,5 місяці.
У дослідженні застосовано математичні методи, що
прийнятні для виявлення структурних зрушень у часі. За

межами нашої уваги залишено ті інформаційні повідомлення, які були приховані і приєднувалися додатково до
тематично подібних (які вже представлено у стрічці
новин на загальних засадах), а також усі повідомленнязаголовки регіональних новин. Цей підхід ми вже застосовували у попередніх працях. Він скоротив базу даних,
зменшив час, необхідний для обчислень і дав можливість одержати показники, які піддаються порівнюванню. Такий підхід, на нашу думку, не перешкоджає зіставляти показники за різний час та виявляти відмінності,
а також спостерігати за змінами мовної будови новинного вебресурсу в часі, за умови побудови достатнього
для цього динамічного ряду.
Мета роботи: на підставі порівняння новинного вмісту порталу «Ukr.net» за станом на дві доби (6.11.2019 та
16.02.2020) виявити структурні відмінності за ознакою
мови та оцінити їх на відповідність поміченим раніше
змінам. Припускати наявність тенденції зміни мовної
будови на користь української мови ми можемо на підставі раніше зроблених досліджень, а також у зв’язку із
змінами мовного законодавства, у тому числі щодо мови
веб-сайтів. Працю підготовлено на виконання НДР «Етнокультурні процеси в Україні (1985–2017)» предметом
дослідження якої є етнокультурні процеси в Україні у
період від середини 1980-х рр. до сьогодення.
Виклад основного матеріалу. З-поміж понад 6 тис.
переглянутих заголовків новин за 6 листопада 2019 р.
українською мовою наведено майже половину. Понад
половину від усіх новин розділу українською мовою
представлено у 5 тематичних розділах: «Головне» (66%),
«Політика» (59%), «Суспільство та культура» (58%),
«Відео» (54%), «Економіка» (53%). «Ще у двох тематичних розділах українські повідомлення становлять майже
половину: «Події» (49%), «Київські новини» (49%). У
чотирьох розділах повідомлення українською мовою не
надто поступалися кількісно повідомленням російською.
Вони становили понад 40%: «Наука» та «За кордоном»
(по 41% у кожній), «Авто» (45%), «Фоторепортаж» (46%).
У розділі – «Курйози» частка новин українською була
найменшою (19%). В решті чотирьох розділах заголовки
українською мовою становили від третини до 38%:
«Шоу-бізнес» та «Технології» (по 34%), «Здоров’я» (37%),
«Спорт» (38%)» [5, с.14].
З-поміж понад 4,5 тис. переглянутих заголовків новин
за 22 лютого 2020 р. українською мовою наведено 43%
(див. Табл.1). Понад половину від усіх новин розділу
українською мовою представлено у 4 тематичних розділах: «Головне» (74%), «Політика» (60%), «Суспільство
та культура» (54%), «Події» (52%). В одному розділі
повідомлення українською становлять майже половину:
«Економіка» (49%). У чотирьох розділах повідомлення
українською мовою не надто поступалися кількісно повідомленням російською: «Київські новини» (47%),
«Технології» та «Відео» (по 46%), «Здоров’я» (41%).
У 5 розділах заголовки українською мовою становили від 30 до 39% (за спаданням частки): «За кордоном» (39%), «Авто» (37%), «Шоу-бізнес» (33%), «Фоторепортаж» (32%), «Наука» (30%). У розділі – «Курйози»
частка новин українською була найменшою (лише 11%).
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Таблиця 1

Розподіл повідомлень порталу «Ukr.net» 22 лютого (субота)
2020 р. за мовою
ВСЬОГО
ПОВІДОМЛЕНЬ
ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ
НОВИН

КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ
ПЕВНОЮ МОВОЮ
укр. мовою

в абс-х
одиницях

у
%

Головне

34

Політика

рос.мовою

в абс-х
одиницях

у % до
всіх

в абс-х
одиницях

у % до
всіх

100

25

74

9

26

117

100

70

60

47

40

Економіка

195

100

95

49

100

51

Події

638

100

333

52

305

48

Суспільство та культура

213

100

116

54

97

46

Київські новини

171

100

80

47

91

53

Технології

255

100

117

46

138

54

Наука

50

100

15

30

35

70

Авто

136

100

50

37

86

63

Спорт

1120

100

422

38

698

62

Здоров’я

435

100

179

41

256

59

Шоу-бізнес

286

100

94

33

192

67

За кордоном

276

100

108

39

168

61

Курйози

36

100

4

11

32

89

Фоторепортаж

179

100

58

32

121

68

Відео

405

100

187

46

218

54

Всього за добу

4546

100

1953

43

2593

57

Кількість новинних повідомлень українською мовою
в абсолютних величинах 22.02.2020 р. суттєво менша,
ніж була на порталі 06.11.2019 р. – на 855 повідомлень
(див. Табл. 2). Відносна величина динаміки кількості
повідомлень становить 0,696. Кількість повідомлень
українською мовою, що з’явилися на порталі упродовж
22.02.2020 р., була меншою на 30,4%, ніж кількість повідомлень 06.11.2019 р. Це пов’язано з суттєвими коливаннями кількості всіх новинних повідомлень порталу,
що відбуваються постійно. Відзначимо, що 06.11.2019 р.
був робочий день, середа, а 22.02.2020 р. – субота.
Кількість новинних повідомлень українською та
російською мовою в абсолютних величинах також була
суттєво менша – на 1594 повідомлення (6140 повідомлень 06.11.2019 р. та 4546 повідомлень 22.02.2020 р.).
Відносна величина динаміки кількості всіх новинних
повідомлень порталу становила 0,7404. Тобто інтенсивність зменшення всіх повідомлень (українською та російською мовами) була трохи меншою за інтенсивність
зменшення повідомлень українською мовою, і становила
майже 26%. Відповідно кількість повідомлень російською
мовою зменшилась лише на 739, що становило 22,18%.

Менша інтенсивність зменшення кількості повідомлень російською мовою (22,2%) порівняно з інтенсивністю зменшення кількості повідомлень українською мовою (30,4) призвела до помітної зміни мовної структури
новинних повідомлень. Частка новинних повідомлень
українською мовою порталу «Ukr.net» 22 лютого 2020 р.
була меншою, ніж 6 листопада 2019 р., приблизно на
3 відсоткових пункти. Найбільшу різницю між частками,
у бік зменшення питомої ваги повідомлень українською,
ми виявили у 5 тематичних розділах: «Фоторепортаж»
(14 в. п.), «Наука» (11 в. п.), «Відео», «Курйози», «Авто»
(по 8 в. п. для кожного). Зменшення часток повідомлень
українською мовою відбулося також у таких розділах:
«Економіка», «Суспільство та культура», «Київські новини», «За кордоном», «Шоу-бізнес».
Найбільшу різницю між частками, у бік збільшення
питомої ваги повідомлень українською, спостерігаємо
для розділів «Технології» (12 в. п.) та «Головне» (8 в. п.).
Збільшення часток українських повідомлень відбулося
також у таких розділах: «Здоров’я», «Події», «Політика». У розділі «Спорт» частка українською майже не
змінилася.
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Таблиця 2
Порівняння кількості та часток повідомлень українською мовою
порталу «Ukr.net» 6 листопада 2019 р. та 22 лютого 2020 р.

ТЕМАТИЧНІ
РОЗДІЛИ НОВИН

РІЗНИЦЯ МІЖ
ПОКАЗНИКАМИ 22.02.2020 та
06.11.2019

КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
6.11.2019 р.

22.02.2020 р.

в абс-х
величинах

у відсотк.
пунктах

–14

8

60

–90

1

95

49

–298

–4

49

333

52

–167

3

163

58

116

54

–47

–4

Київські новини

187

49

80

47

–107

–2

Технології

117

34

117

46

0

12

Наука

41

41

15

30

–26

–11

Авто

97

45

50

37

–47

–8

Спорт

296

38

422

38

–126

менше 1,0

Здоров’я

123

37

179

41

56

4

Шоу-бізнес

137

34

94

33

–43

–1

За кордоном

163

41

108

39

–55

–2

Курйози

16

19

4

11

–12

–8

Фоторепортаж

79

46

58

32

–21

–14

Відео

297

54

187

46

–90

–8

Всього за добу

2808

46

1953

43

–855

–3

Головне

в абс-х
величинах
39

у % до
всіх
66

в абс-х
величинах
25

у % до
всіх
74

Політика

160

59

70

Економіка

393

53

Події

500

Суспільство та культура

Порівняння частки повідомлень українською мовою з
відповідним показником за станом на 16 лютого 2019 р.
показує збільшення частки новин українською мовою,
на 5 відсоткових пунктів (від 38% до 43%). На відповідну кількість відсоткових пунктів поступається частка
заголовків новинних повідомлень російською мовою.
Проте, незабаром ми виявили зворотні зміни – зменшення частки новин українською загалом та для більшості
розділів. Щоправда вони не були потужними. Помітне
зменшення ми пов’язуємо з суттєвим коливаннням кількості новинних повідомлень, зумовленим тим, що день
спостереження був неробочий.
Ми припускаємо наявність упродовж 2019–2020 рр. в
українському сегменті веб-простору стійкої тенденції
зростання сумарної частки новин, оприлюднених лише
українською мовою та одночасно двома мовами (українською і російською). І низка показників свідчить про це.
Але для переконливого доведення наявності цієї тенденції, або для її заперечення, необхідно побудувати довший динамічний ряд.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
На підставі порівняння новинного вмісту порталу
«Ukr.net» за станом на дві доби (6.11.2019 та 16.02.2020)
виявлено відмінності мовної будови назв-повідомлень

порталу та його тематичних розділів. Частка новинних
повідомлень українською мовою порталу «Ukr.net»
22 лютого 2020 р. була меншою, ніж 6 листопада
2019 р., приблизно на 3 відсоткових пункти. Це суперечить поміченим раніше змінам, але має логічне пояснення. Адже новинних повідомлень у неробочий день (у
суботу) на порталі було значно менше, ніж у робочий.
Ми маємо підстави припускати, що упродовж 2019–
2020 рр. на новинному вебпорталі «Ukr.net» існує стійка
тенденція зростання частки новин, представлених українською мовою. Одержаних на сьогодні даних недостатньо, аби доказово стверджувати про не циклічні, не
сезонні зміни мовної структури інформаційного поля
новинних інтернет-видань на рівні тенденції. Подальше
спостереження мовної будови новинних повідомлень
порталу дасть змогу продовжити динамічний ряд частки
повідомлень українською та підтвердити чи заперечити
зазначену тенденцію.
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CHANGES IN THE LINGUISTIC STRUCTURE OF THE INFORMATION FIELD
OF THE NEWS INTERNET PUBLICATIONS OF UKRAINE IN NOVEMBER 2019 – FEBRUARY 2020
(ACCORDING TO THE CONTENT OF WEB-PORTAL UKR.NET.)
The purpose of the research is to identify changes in the structure of the information field of news Internet editions of
Ukraine, which took place during the several months at the end of 2019 and at the beginning of 2020 the source of the
research is the content of Web-portal «Ukr.net» in two days. Mathematical methods have been applied, as well as the method
of comparison of news reports on November 6, 2019 and on February 22, 2020 revealed signs of growth in the share of news
in Ukrainian, but on the existence of steady trends speak early.
Key words: Ukrainian; language competition; linguistic russification; web portal; news message; portal «Ukr.net».
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ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО
РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
У статті досліджено особливості розвитку національного ринку медичних послуг, у розрізі
діяльності його суб’єктів: надавачів медичних послуг, споживачів та посередників. Визначено, що
медичні установи поділяються на державні, комунальні та приватні заклади охорони здоров’я; дано
визначення медичної послуги та її специфічних особливостей. Наведено кількісне співвідношення
медичних установ з урахуванням форм власності у 2012–2018 роках. та проаналізовано видатки на ринок
медичних послуг за період 2015–2019 років. Досліджено співвідношення кількості медичних закладів до
стану захворюваності населення за останні двадцять років. Зроблено висновок, що разом зі зменшенням
кількості медичних установ та збільшенням закладів, орієнтованих на догоспітальну допомогу, зростає
захворюваність населення. Проаналізовано необхідні заходи для підвищення якості медичної допомоги та
основні форми контролю за якістю її надання. Соціально-економічний рівень розвитку держави, в свою
чергу, впливає на стан ринку медичних послуг та якість послуг, що надаються. У сучасних умовах
особливий інтерес наукової спільноти викликає діяльність суб’єктів, що надають медичні послуги, їх
фінансового забезпечення, статистичний аналіз та оцінка діяльності. Актуальними є дослідження
реального стану ринку медичних послуг, кількості лікарень та їх стану, ступеня забезпеченості
населення медичними послугами, а також співвідношення лікарів та медичних сестер, які надають
медичну допомогу у медичних закладах усіх рівнів. Сьогодні існує об’єктивна закономірність щодо
перманентного зростання вартості медичних послуг та зменшення кількості лікарень, а також зміни їх
статусу та форм діяльності, що викликані впровадженою медичною реформою. Це суттєво актуалізує
обрану проблематику дослідження.
Ключові слова: ринок медичних послуг, суб’єкт ринку медичних послуг, лікарня, фінансування, койкомісце, медична реформа, захворюваність, платна та безоплатна медична допомога.

Постановка проблеми. Ринок медичних послуг є індикатором соціально-економічного розвитку держави та найбільш соціально важливим аспектом суспільного життя населення, адже охорона здоров’я
має значний вплив на якість та тривалість життя.
Останні дослідження та публікації. Проблеми функціонування ринку медичних послуг, його суб’єктів та
процеси удосконалення фінансового забезпечення галузі
досліджували багато науковців, серед яких можемо виділити: І. Агаркова, Дж. Бабджанов, Н. Болотіна, О. Виноградова, А. Зелінський, В. Лехан, М. Малаховська,
О. Темченко, Р. Стефанчук, Ф. Москаленко, З. Надюк,
Т Парсонс, В. Пономаренко та інших. Разом з тим, існує
багато нагальних та спірних питань, що потребують
подальшого вивчення, зокрема, виявлення негативних
тенденцій та проблем для подальшого усунення та підвищення конкурентоспроможності діяльності медичних
установ в сучасних умовах, форм співпраці між суб’єктами ринку медичних послуг тощо.
Метою роботи є вивчення поточного стану ринку
медичних послуг, діяльності його суб’єктів та особливостей фінансування і розвитку в умовах реформування.
Виклад основного матеріалу. Ринок медичних послуг є складною системою до якої належать державний,
муніципальний і приватний сектори, метою діяльності
яких є надання доступних та якісних медичних послуг
населенню. Держава є основним замовником медичних

послуг, оскільки відповідає за зміцнення здоров’я людей, покращення якості життя та сприяння національній
безпеці країни, здійснює регулювання ринку за допомогою
адміністративних, соціально-економічних інструментів.
Суб’єктами ринку є надавачі медичних послуг зокрема:
лікарні, амбулаторно-поліклінічні заклади, діагностичні
та реабілітаційні центри, санаторії, індивідуальні лікарі;
споживачі (індивідуальні й групові); посередники (наприклад, страхові компанії та благодійні організації).
Об’єкт – медичні послуги, що надаються на платній та
безоплатній основах.
До особливостей ринку медичних послуг можна віднести такі:
1. значна кількість державних та комунальних медичних установ із цінами на медичні послуги нижче собівартості, що обумовлено наявністю бюджетного фінансуванням;
2. обмежена кількість гравців ринку через складні
правила виходу на ринок;
3. індивідуальність, унікальність та неоднорідність
медичних послуг;
4. суб’єктивність та обмежене інформування споживачів про діяльність ринку;
5. неможливість і важкість порівняння ціни та якості
послуг, що надаються.
Медична послуга полягає у визначеній діяльності
медичного персоналу: здійснення заходів профілактики,
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діагностики, лікування, адміністративно-господарських,
управлінських та інших дій, спрямованих на збереження,
зміцнення, поліпшення, відтворення індивідуального та
громадського здоров’я [1, с.14]. Платність медичної послуги визначається ступенем її соціальної значущості та
доступності для споживача, з урахуванням ранжування
доходів населення [1, с.14]. До специфічних особливостей медичної послуги можна віднести:
– медична послуга – це професійна діяльність чи сукупність професійних дій суб’єкта ринку медичних послуг;
– медична діяльність повинна здійснюватися для
досягнення певної мети (усунення певних психофізіологічних негативних проявів організму хворого);
– медична послуга не має матеріального результату,
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але може бути поєднана зі створенням матеріального
компонента;
– як правило, результат послуги суб’єкт ринку медичних послуг не може гарантувати;
– медична послуга, як об’єкт цивільних прав, має
визначену вартість, тому її надання супроводжується
еквівалентним обов’язком з її оплати. До оплати входять
витрати виконавця на її надання та його винагорода [15,
с.214].
Серед видів медичних установ (суб’єктів надання
медичних послуг), що функціонують на ринку медичних
послуг залежно від форм власності є державні медичні
установи, комунальні та приватні медичні заклади. Їх
особливості наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Суб’єкти ринку медичних послуг – медичні установи (відповідно до законодавства України)
Державний заклад охорони здоров’я Комунальний заклад охорони здоров’я Приватний заклад охорони здоров’я
Належить до системи охорони здоров’я, Утворюється компетентним органом
Створюється відповідно до рішення
що не має права власності на закріплене місцевого самоврядування в
власника майна. Приватний заклад
за нею майно, яким вона володіє,
розпорядчому порядку на базі
охорони здоров’я вважається
користується та розпоряджається в
відокремленої частини комунальної
створеним і здобуває права суб’єкта
межах, визначених Цивільним кодексом власності і входить до сфери його
підприємництва з дня його державної
України.
управління.
реєстрації.
Джерело [18]
У сучасних умовах національна сфера медичних посПротягом 2012–2018 років в Україні спостерігалася
луг має такі особливості:
тенденція до збільшення кількості закладів медицини
– суттєве відставання за показниками тривалості
приватної форми власності (з 5,0% до 25,0%) та скорожиття та смертності від європейських країн;
чення державних медичних закладів з 93,0% до 70,0%,
– низький рівень валового внутрішнього продукту на
хоча, у загальній структурі медичних закладів вони все
душу населення, що, як наслідок, знижує рівень видатків
ще суттєво переважають над недержавними. Зміна струна медичну сферу;
ктури власності медичних закладів може свідчити про
– застарілість та неефективність ринку медичних
збільшення довіри споживачів медичних послуг до припослуг, значний рівень зловживань на всіх ланках, відватних закладів, і, як наслідок, зростання зацікавленості
сутність прозорого гарантованого державою пакету мез боку приватного сектору у їх наданні.
дичних послуг.
У минулі роки сфера медицини не була першочергоНа рисунку 1 представлено співвідношення кількості
вою у структурі державних видатків та не мала значної
медичних установ з урахуванням форм власності у 2012,
загальнодержавної підтримки. До прикладу, аналіз вида2015 та 2018 роках. За статистичними даними у більшотків передбачених на медичні послуги, освіту та соціасті європейських країн кількість приватних медичних
льне забезпечення вказує, що лідером державного фінаклінік перевищує 60%, а в Україні приватні медичні
нсування є соціальне забезпечення, зокрема: у 2019 році
установи складають менш ніж чверть, змішані – у межах
на соціальне забезпечення передбачалось 234,0 млн.
10%, а державні становлять понад 70% [3].
грн., а на охорону здоров’я – 91,69 млн. грн. (таблиця 2).
Таблиця 2
Витрати центральних органів
виконавчої влади (ЦОВВ), млрд. грн.
ЦОВВ
2015 2016
2017
2018 2019
Міністерство
охорони здо55,58 54,01 70,23
80,91 91,69
ров’я України
Міністерства
освіти і науки
66,29 62,39 76,06
85,82 101,85
України
Міністерство
соціальної полі- 105,78 151,95 145,22 162,86 234,40
тики України, у
тому числі пенсі- 94,81 143,01 133,69 149,97 166,51
йне забезпечення
Джерело [6]
Рис.1. Співвідношення медичних установ
З таблиці видно, що видатки Міністерства соціальної
з урахуванням форм власності у 2012, 2015, 2018 роках,
політики значно перевищують видатки Міністерства
% до загальної кількості установ
охорони здоров’я України, при цьому вагома їх частка
Джерело [3, 6]
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припадає на пенсійне забезпечення. Видатки Міністерства освіти і науки України також перевищують видатки
Міністерства охорони здоров’я України, і тут варто звернути увагу, що підготовка фахівців у сфері охорони
здоров’я є сферою відповідальності Міністерства охорони здоров’я України та фінансується відповідно з його
бюджету, тоді як інших спеціальностей – з бюджету
Міністерства освіти і науки України.
Дослідження загальної структури видатків бюджету
на сферу медицини, вказує, що найбільше видатків було
виділено на фінансування медичної субвенції місцевим
бюджетам: 57,4 млрд. грн. у 2018 році та 55,5 млрд. грн.
у 2019 році (рисунок 2) [10].

Рис.2. Динаміка видатків з державного бюджету
на фінансування охорони здоров’я
у 2018–2019рр., млрд. грн.
Джерело [10]
На підставі [7] серед основних програм фінансування
Міністерства охорони здоров’я України у 2019 році були
такі.
1. Програма «Безкоштовна діагностика»: фінансування 2 млрд. гривень. Програма передбачала забезпечення 80% потреб пацієнта з діагностики у сімейного
лікаря, найбільш необхідні безоплатні дослідження (наприклад, рентген, УЗД, ехокардіографія серця), аналізи
та консультацію вузькопрофільних спеціалістів.
2. Медична субвенція місцевим бюджетам на спеціалізовану амбулаторну, стаціонарну та екстрену медичну допомогу: фінансування 55,5 млрд. гривень. Заклади, що не були реформовані, у 2019 році фінансувалися
за принципом медичної субвенції.
3. Реформа екстреної медичної допомоги: фінансування 922,5 млн. гривень. У 2019 році на фінансування
екстреної медичної допомоги через механізм субвенції
передбачалось близько 6 млрд. гривень. За ці кошти у
2019 році мав бути реалізований пілотний проект розвитку екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та
місті Києві.
4. Державна закупівля ліків і медичних виробів:
фінансування 5,9 млрд. гривень. Передбачалась закупі-

вля життєвонеобхідних дороговартісних препаратів, які
пацієнти зазвичай не можуть купити самостійно.
5. Програма «Доступні ліки»: фінансування 1 млрд.
гривень.
6. Програма відшкодування вартості препаратів інсуліну: фінансування 925,0 млн. гривень.
7. Розбудова мережі кардіоцентрів: фінансування
150,0 млн. гривень.
Незважаючи на значне фінансове забезпечення медичних установ та медичних програм у 2019 році воно
було недостатнім для їх ефективного функціонування і
розвитку.
Основним джерелом фінансування реформованого
ринку медичних послуг є кошти Державного бюджету
України, отримані із загальнодержавних податків. Виплати для лікування окремої людини не прив’язані до
розміру її індивідуальних внесків [6].
За оцінками Світового банку, витрати українців на
медицину складають 3,5% ВВП України. А тривалість
життя українців, яка є визначальним показником рівня
охорони здоров’я, одна з найнижчих в Європі. Україна
посідає 104 місце серед 183 країн. Згідно з результатами
дослідження, проведеного товариством споживчих досліджень GfK Ukraine (Gesellschaft für Konsumforschung),
в якому українці оцінювали проблеми, актуальні на сучасному етапі системи охорони здоров’я, було визначено, що вісімнадцять мільйонів українців ходять до
лікарень щорічно, при цьому 93% оплачують послуги з
власних коштів. Аналіз відповідей респондентів на запитання «Оцініть наскільки Ви погоджуєтесь з тим, що
кожна з цих проблем актуальна для української медицини?» вказує, що найбільш актуальними є проблеми
щодо стану обладнання в поліклініках (на це вказали
40% респондентів); черги в поліклініках (на це вказали
46% респондентів), рисунок 3 [8].
Аналіз статистичних даних щодо діяльності медичних закладів в умовах реформи свідчить про те, що за
останні роки спостерігається загальне зменшення кількості медичних установ, зокрема кількість лікарень державної форми власності з 3,9 тис. (1990 рік) зменшилась
до 1,7 тис. (2019 рік), при цьому збільшилась кількість
медичних закладів, орієнтованих на догоспітальну допомогу (з 6,9 тис. закладів у 1990 році до 10,2 тис. закладів у 2019 році). Разом з тим, спостерігається тенденція до зростання загальної захворюваності населення
(2863,4 хворих на 100 тис. осіб у 1990 році / 64659,3 тис.
осіб на 100 тис. хворих у 2019 році), таблиця 3. Крім
того, відбувається суттєве зменшення кількості державних та комунальних лікарень, лікарняних ліжок, амбулаторій та розширення приватного сектора, що викликано
переходом медичної сфери на інтенсивний шлях розвитку. Негативна динаміка пов’язана з погіршенням доступності лікування на медичному ліжку та соціального
добробуту населення, збільшенням вартості як медичних
препаратів, так і самого циклу лікування [17].
У 2016 році загальна кількість організацій, зайнятих
у медичному секторі та секторі надання соціальних послуг, склала 80,6 тис, що становила 1,8% від усіх організацій в Україні. Фінансовий обіг цих організацій у фактичних цінах, що діяли, змінювався таким чином:
2003 рік – 9 104,1 млн. грн., 2010 рік – 44 884,3 млн. грн.,
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2015 рік – 75 826,7 млн. грн. [12]. Станом на 12 листопада 2019 року в Україні було автономізовано 70%
закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу.
Найбільше таких закладів у Полтавській – 97,2%, у
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Вінницькій – 96,9% та Харківській – 91,8% областях. У
Києві автономізовано більше 93% спеціалізованих медичних закладів [2].

Рис.3. Результати опитування щодо проблем на ринку медичних послуг України
та відповіді на запитання: «Оцініть наскільки Ви погоджуєтесь з тим, що кожна
з цих проблем актуальна для української медицини?», % респондентів.
Джерело [8]
Таблиця 3
Співвідношення кількості медичних закладів до стану
захворюваності населення
Кількість амбулаторноЗахворюванність населення
Кількість Кількість лікарняних ліжок
поліклінічних організацій
на 100 тис. чоловік
Рік
лікарень,
на 10 тис. чол.
планова ємність на
тис.
усього, тис.
усього, тис.
населення
10 тис.чол. населення
1990
3,9
700
135,5
6,9
173,1
2863,4
2000
3,3
466
95,0
7,4
198,4
4727,2
2010
2,8
94
90,6
9
217,7
5219,6
2015
1,8
332
78,1
10
214,2
62651,3
2019
1,7
315
74,3
10,2
215,6
64659,3
Джерело [4]
Вивчаючи співвідношення структури медичних пралікарів, а у спеціалізованих закладах – на медсестр, втоцівників у медичних закладах, зокрема, співвідношення
ринним обстеженням в основному займаються лікарі у
кількості лікарів та медсестр, які надають медичні посмедичних закладах будь-якого рівня. Загалом, спостерілуги населенню у сучасних умовах (табл. 4), можна зрогається брак кількості медичних кадрів у медичних закбити висновок, що у центрах первинної медико санітарладах як державної, так і при ватної форми власності.
ної допомоги більше ніж половина часу припадає на
Таблиця 4
Внесок лікарів та медсестр при наданні медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях
Первинне
Призначення
Повторне
Вид закладу
Показник
обстеження, збір
досліджень, видача
обстеження
скарг та анамнезу
направлень на аналізи
Медіана затрат часу (Q1-Q3) на
5 (3–9)
5 (2–7)
3 (2–4)
1 послугу, хвилин
% загальних затрат часу на послугу,
ЦПМСД
65%
89%
48%
витраченого лікарями
% загальних затрат часу на послугу,
35%
11%
52%
витраченого медичними сестрами
Медіана затрат часу (Q1-Q3) на
8 (5–12)
6 (4–8)
3 (2–5)
1 послугу, хвилин
Спеціалізовані
% загальних затрат часу на послугу,
39%
87%
44%
ЗОЗ
витраченого лікарями
% загальних затрат часу на послугу,
61%
13%
56%
витраченого медичними сестрами
Джерело [5]
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Під час дослідження визначено деякі аспекти сфери
медичних послуг, активовані медичною реформою, основним з яких є конкуренція між суб’єктами ринку
медичних послуг, викликана інновацією «гроші йдуть за
пацієнтом», яка може призвести значні зміни:
– малопотужні та малозавантажені медичні заклади
стануть реабілітаційними, діагностичними центрами та
хоспісами [16];
– у державних і комунальних медичних закладах
медична допомога буде надаватись безоплатно, за вийнятком медичних послуг, що виходять за межі медичної
допомоги [16];
– медична допомога надається громадянам за рахунок коштів державного бюджету (на первинному рівні та
при настанні екстреної ситуації держава сплачує 100%
необхідного лікування та медикаментів) [16];
– на вторинному і третинному рівнях держава гарантує 100% оплату медичної допомоги згідно з програмою
медичних гарантій [9, 16].
Вважаємо необхідним здійснення таких заходів для
підвищення якості медичної допомоги:
– розробити законодавчу базу стандартизації медичної допомоги в Україні (зокрема законодавчі документи,
які б нормували створення, оцінювання, впровадження
та дотримання стандартів у лікувально-профілактичних
закладах) та адаптувати її до міжнародних правових
норм [13];
– сприяти проведенню стандартизації всіх форм медичної допомоги та здійснювати постійний моніторинг
та вдосконалення затверджених стандартів відповідно до
новітніх вимог національної та світової медичної науки;
– впровадити інноваційну систему інформаційного
забезпечення процесу підвищення якості медичних послуг ;
– забезпечити вдосконалення державних механізмів
щодо сприяння мотивації працівників лікувально-профілактичних закладів для надання високоякісної медичної
допомоги, оновлення матеріально-технічної бази медичних установ та постійне підвищення якості наданих послуг;
– сприяти професійній підготовці та перепідготовці
спеціалістів на всіх ланках, що забезпечить одержання
необхідних медичних знань.
Висновки. Статистичний аналіз діяльність суб’єктів
медичних послуг дає нам можливість зробити наступні
висновки та виділити наступні проблеми:
– за останні роки спостерігається збільшення бюджетного фінансування на державні медичні заклади, проте,
таке фінансування залишається недостатнім;
– спостерігається загальне скорочення кількості державних медичних закладів та зростання кількості
приватних;
– змінюється структура діяльності медичних закладів, шляхом суттєвого зменшення стаціонарних закладів
та ліжок у них і зростання кількості амбулаторних закладів;
– зростає загальна захворюваність населення, що свідчить про недостатню ефективність діяльності медичних
закладів;
– простежується брак кадрів вищого та середнього
рівня кваліфікації у медичних закладах.
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ACTIVITIES OF THE SUBJECTS OF THE NATIONAL MARKET OF MEDICAL SERVICES
The article examines the features of the development of the national market of medical services, in terms of the activities of
its subjects: health care providers, consumers and intermediaries. It is determined that medical institutions are divided into
public, municipal and private health care facilities; the definition of medical service and its specific features is given. The
quantitative ratio of medical institutions taking into account the forms of ownership in 2012–2018 is given. and analyzed
expenditures on the medical services market for the period 2015–2019. The ratio of the number of medical institutions to the
incidence of the population over the past twenty years has been studied. It is concluded that together with the decrease in the
number of medical institutions and the increase in institutions focused on pre-hospital care, the incidence of the population is
growing. The necessary measures to improve the quality of medical care and the main forms of quality control are analyzed.
The socio-economic level of development of the state, in turn, affects the state of the market of medical services and the
quality of services provided. In modern conditions, the special interest of the scientific community is the activities of entities
that provide medical services, their financial support, statistical analysis and evaluation of activities. It is important to study
the real state of the market of medical services, the number of hospitals and their condition, the degree of provision population
of medical services, as well as the ratio of doctors and nurses who provide medical care in medical institutions of all levels.
Today, there is an objective pattern of permanent increase in the cost of medical services and a decrease in the number of
hospitals, as well as changes in their status and forms of activity caused by the implemented medical reform. This significantly
actualizes the selected research issues.
Key words: market of medical services, subject of the market of medical services, hospital, financing, bed-place, medical
reform, morbidity, paid and free medical care.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНСТИТУЦІЙНОГО
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНКЛЮЗИВНОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Стаття присвячена інклюзивному розвитку, як новій парадигмі організації суспільних процесів, що
передбачає розширену реалізацію соціально-економічного потенціалу та залучення широкого кола різних
верств населення до процесу вирішення національних та місцевих справ. Метою даної статті є
вивчення та систематизація основних аспектів зарубіжного досвіду інституційного та нормативноправового забезпечення інклюзивного місцевого розвитку. За допомогою низки методів дослідження
(системного підходу, аналізу, синтезу, компаративного та формально-логічного) було розкрито зміст
та механізм інклюзивного розвитку як напряму загальноєвропейської стратегії розвитку;
проаналізовано положення стратегічних документів у сфері інклюзивного розвитку, зокрема
стратегію «Європа-2020»; досліджено основні напрями та принципи публічного управління соціальноекономічними та суспільно-політичними процесами в контексті досягнення мети інклюзивного
розвитку; визначено особливості сучасного стану та механізм організаційно-правового регулювання
інклюзивного місцевого розвитку на прикладі країн ЄС.
Ключові слова: публічне управління, інклюзивний місцевий розвиток, інклюзивний розвиток,
інклюзивне зростання, зменшення бідності, інклюзивність.
Постановка проблеми. Питання публічного
управління інклюзивним розвитком є новим напрямом
державотворення більшості європейських країн та значної кількості країн Азії і Африки, хоча на рівні практичної реалізації воно залишається недостатньо опрацьованим, щоби можна було дослідити рівень ефективності.
Інклюзивний розвиток як нова парадигма організації
суспільних процесів передбачає розширену реалізацію
соціально-економічного потенціалу та залучення широкого кола осіб до процесів вирішення справ, як загальнодержавного, так і локального характеру. При чому
найбільшого ефекту можна досягнути якраз на локальному рівні, де всі процеси мають безпосередню значимість для осіб, долучених до управління публічними
справами, а ефективність визначається швидко та максимально об’єктивно. Саме тому проблематика публічного управління інклюзивним місцевим розвитком в
демократичних країнах набирає обертів актуальності як
проблема практичного характеру.
Через це існує потреба дослідження досвіду зарубіжних країн в цьому напрямку державотворення, але з урахуванням особливостей інституційного та окремо – нормативно-правового забезпечення інклюзивного розвитку
саме на місцевому, локальному рівні. Це дасть змогу
суттєво підвищити ефективність державної регіональної
політики України, а також створить необхідне підґрунтя
для акумуляції потенціалу економічного зростання на
усіх рівнях багаторівневого врядування.
Ступінь наукової розробки теми. Проблемі інклюзивного розвитку присвячена достатня кількість праць
переважно закордонних вчених, зокрема таких як Д. Асемоглоу, І. Алі, Н.Л. Віленьскі, Т. Едісон, А. Левтвіч,
Е. Пачетті-Гар, Х. Сон та ін. Натомість, вітчизняні дос-

лідник також усе частіше звертають увагу на проблему
інклюзивного розвитку, але переважно в розрізі економічного розвитку держави. Зокрема мова йде про роботи
А.В. Базилюк, А.В. Бирюкова, І.М. Бобуха, Т.В. Бучинської,
О.В. Жулиної, М.І. Мельника, К.В. Сапун, О.Д. Прогнімака, А.В. Уніят тощо.
Що ж до публічного управління інклюзивним місцевим розвитком, то на сьогодні це є майже недослідженим сегментом науки державного управління, що потребує теоретико-методологічного осмислення та створення
інструментів практичного характеру для регулювання
відносин з приводу організаційно-правового та інституційного забезпечення такого розвитку.
Мета статті. Метою даної статті є вивчення та систематизація основних аспектів закордонного досвіду в
сфері інституційного та нормативно-правового забезпечення інклюзивного місцевого розвитку.
Виклад основного матеріалу. Сучасні концепти
суспільного розвитку передбачають розширене використання соціально-економічного та суспільно-політичного
потенціалу як країни в цілому, так і окремої територіальної громади. Це дає змогу виявити та експлуатувати
місцеві ресурси з метою збільшення економічної спроможності територій та інтенсифікації їх розвитку. Такий
розвиток можливий за рахунок нарощення економічного
потенціалу, через розширення сфер, можливостей та
моделей господарської діяльності, а також стимулювання якнайбільшої кількості осіб, зокрема приватних,
фізичних осіб, які займатися економічною діяльністю.
Таке залучення приватних осіб, а також розширення
можливостей для інститутів громадянського суспільства
приймати участь в суспільно-політичних процесах локального рівня, підпадає під ознаки інклюзивних процесів.
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Інклюзивний розвиток, це наступний етап еволюційного
розвитку публічно-політичної думки, в результаті якого
формується нова політична та економічна реальність,
яка сприяє накопиченню інтелектуального, соціального
та людського капіталу, його розширене відтворення для
цілей економічного зростання територій та вирішення
найбільш гострих суспільно-політичних та соціальноекономічних проблем локального рівня без залучення
центральної влади.
За таких умов відбувається створення нових соціально-економічних мереж, які потребують відповідного
рівня організаційно-правового забезпечення з боку держави та належної якості регуляторного впливу з боку
органів публічної влади. Все це дає змогу сформувати
теоретичне бачення процесу інклюзивного місцевого
розвитку, а також розкрити його практичний вираз на
законодавчому рівні в закордонних країнах.
Д. Асемоглу розглядає поняття «інклюзивність», як
залучення до процесу усіх, без відмінностей і обмежень,
але таке визначення дослідник робить в контексті економічних процесів [1, с.344-345]. В свою чергу Е.С. Рейнарт, розкриваючи економічний зміст поняття інклюзивний розвиток каже про те, що це такий стан суспільства, коли економічні процеси відбуваються історично
виправданим еволюційним шляхом, постійно розширюючи коло залучених до них осіб, але виключно за згоди
останніх [2]. А.В. Базилюк та О.В. Жулин вказують на
те, що концепція інклюзивного розвитку передбачає, що
«кожен суб’єкт економіки є важливим, унікальним, цінним для суспільства і має можливості, щоб задовольнити
свої потреби» [3, с.20-22]. Фактично дослідники обстоюють точку зору, відповідно до якої, інклюзивний місцевий розвиток – це форма інтеграції економічних активів та економічного потенціалу території в загальнодержавну економічну систему. В такому розумінні інклюзивний розвиток уявляється нам всеохоплюючим
процесом, тому складно виокремити його інституціоналізацію та нормативно-правове забезпечення як окремого напрямку публічної політики.
Подібного висновку в своїх дослідженнях доходить і
О.Д. Прогнімак. Дослідником відзначається, що терміни
інклюзивний розвиток та інклюзивне зростання вперше
було опрацьовано за результатами аналізу досвіду розвинутих країн світу в процесі становлення їх економічного потенціалу та високих темпів економічного розвитку. Так, Комісія зі зростання та розвитку при Світовому
банку під головуванням М. Спенса доходить висновку,
що інклюзивний розвиток – це швидке і тривале економічне зростання у поєднанні із високими темпами індустріального розвитку, постійними процесами вдосконалення
якості державного управління, зростанням економічної
безпеки, конкуренції, раціональної бюджетної і кредитно-грошової політики [4, c.192-194].
Питаннями інклюзивного розвитку задаються також
європейські дослідники, зокрема Т. Еддісон на М. НіноЗаразуа засвідчують, що проблематика досліджень в
даному випадку зводиться до спроможності вимірювати
темпи інклюзивного розвитку без відповідного аналізу
його складових елементів в силу того, що це всеохоплюючі процеси [5]. Таке розуміння відкриває нам першу
особливість організаційно-правового забезпечення ін-
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клюзивного розвитку в закордонних країнах. Воно
повинно відбуватися шляхом запровадження певних
стратегічно виважених документів загальнодержавного
характеру, в яких обумовлюватиметься загальна стратегія комплексного розвитку всіх без виключення сфер
суспільного життя та соціально-економічних відносин.
Світовий банк вказує на те, що інклюзивний розвиток стосується всіх секторів економіки та характеризується широким залученням трудових ресурсів держави
за умови забезпечення їх рівних можливостей в доступі
до ринку праці і ресурсів [6]. Т.В. Бучинська з цього
приводу зазначає, що «головний акцент у даному визначенні робиться на продуктивній зайнятості для всіх груп
працездатного населення, включаючи жінок, як важливої умови зниження рівня бідності, більше, ніж на розподілі доходів» [7]. Ми підтримуємо дану позицію, але з
урахуванням того, що інклюзивний розвиток є все ж
таки явищем стратегічного характеру, тобто має єдиний
тренд свого провадження та реалізації, а тому потребує
відповідного забезпечення з боку держави, щонайменше
координаційними та коопераційними механізмами на
рівні формування публічної політики в різних секторах
та сегментах.
Але якщо проаналізувати підхід азійських дослідників І. Алі та Х. Сона, то можна побачити, що інклюзивний розвиток є скоріше наслідком від активізації індивідуальних ініціатив як суб’єктів економічних, так і
суб’єктів суто соціальних відносин [8]. І все ж таки ми
наполягаємо на тому, що подібна інтенсифікація, активізація та розширене доручення до соціально-економічних
процесів, які згодом отримують ознаки інклюзивного
зростання, можливе виключно з урахуванням єдиної
публічної політики. Необов’язково вона повинна чи буде
проявлятися у конкретних нормативно-правових актах
або шляхом створення нових інституційних елементів
реалізації публічної політики. Інклюзивний розвиток
передбачає трансформацію свідомості, як суспільної, так
і індивідуальної, в процесі розподілу соціально-економічних благ суб’єктами суспільних відносин.
При цьому Т.В. Бучинська посилаючись на результати праць А. Лефтвіджу та Г.Л. Віленські зауважує на
тому, що держави впливають на інклюзивний розвиток
двома основними способами: зростання та економічні
перетворення; соціальне забезпечення. Держави встановлюють режими соціального забезпечення, як для сприяння економічному зростанню, так і для захисту громадян від найбільш важких наслідків капіталістичних
перетворень і основних ризиків для життя в промисловому суспільстві [8;9;10].
Якщо проаналізувати програмні документи міжнародних та регіональних організацій та інституцій, то можна зробити висновок, що інклюзивний розвиток це не
мета чи стан, це процес державотворення за якого досягається максимальний рівень справедливості у розподілі
доходів, багатств та економічних ресурсів держави. Так,
Міжнародний центр політики інклюзивного розвитку
вважає, що інклюзивний розвиток – це «результат забезпечення повсюдної можливості участі в процесі зростання, як з точки зору прийняття рішень, так і в створенні самого зростання» [11]. Тобто економічне
зростання розглядається одночасно і як засіб досягнення
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цілей інклюзивного розвитку, так і стан економічних
відносин, за якого відбувається максимізація соціально
значимих результатів.
Найбільш цікавий та утилітарний з точки зору мети
даної статті є підхід Європейської комісії до визначення
інклюзивного розвитку та характеристиці його мети.
Так, під інклюзивним розвитком Європейська комісія
розуміє «процес забезпечення високого рівня зайнятості,
інвестування в освіту, боротьби з бідністю, модернізації
ринків праці, системи соціального захисту, а також
сприяння згуртованості суспільства» [12]. Такий підхід
відображений в стратегічному документі «Європа 2020»,
що тривалий час був ключовим елементом організаційно-правового забезпечення контурів політики країнчленів ЄС при встановленні цілей соціально-економічного та суспільно-політичного регулювання.
При цьому, на думку М.І. Мельника «переваги економічного зростання на основі інклюзії мають поширюватися на всі регіони країни, посилюючи територіальну
єдність. В контексті інклюзивного розвитку акцентується увага на бідних верствах населення, особливо в тій
частині робочої сили, яка залучена в діяльності з низькою продуктивністю і/або повністю виключена з процесу
зростання. Інклюзивний розвиток це концепція, яка забезпечує справедливі можливості та рівноправ’я для
економічних учасників, що супроводжується вигодами
для кожного сектору економіки та різних верства суспільства» [13, c.7-11]. Цей висновок ми вважаємо найбільш
повним та лаконічним визначенням сутності, механізмів
та наслідків інклюзивного розвитку, що розкриває комплексність публічної політики в цьому напрямі, неможливість її зосередження на окремих, конкретних аспектах
чи секторах суспільних відносин, а через це неможливість виокремлення нормативно-правових актів, які б
чітко визначали, що в даній сфері держава забезпечує чи
досягає інклюзивного розвитку, а в іншій або іншим
нормативно-правовим актом не впливає на нього.
Інклюзивний розвиток повинен забезпечуватися кожним нормативним актом, але полягати не в самій регуляторній його спроможності, а в системі базових принципів
та засад формування й особливостей практичної реалізації державної політики в конкретній сфері суспільних відносин, що відзначається в рамках формування та
реалізації публічної політики.
Цю точку зору підтримує А.В. Бірюков, зауважуючи
на тому, що глобальну модель інклюзивного розвитку,
розроблену ОЕСР, необхідно імплементовувати в практику державотворчих процесів на рівні формування засад національної політики. Держава формує умови для
розвитку бізнесу, орієнтованого на інновації, який занурений в соціально-економічне ринкове середовище, яке
формується розвиненою наукою, цілісною системою
освіти і зваженою політикою держави, що стимулює
інноваційний процес [14, с.80-82]. Тобто, інноваційний
розвиток передбачає два важливих акценти: на розвиток
інноваційного середовища держави; на розвиток соціально орієнтованої економіки із максимальним рівнем
зайнятості та максимальним використанням потенціалу
людського та інтелектуального капіталу.
Якщо подивитися на програмні документи ООН, то
можна побачити, що така мета економічного розвитку

держави є лише засобом вирішення найбільш гострих
проблем ХХІ сторіччя. Тобто інклюзивний розвиток це
похідний концепт, свого роду реакція держави на соціальні, економічні, екологічні виклики, які ставлять під
загрозу нормальне існування соціуму, суспільства [16].
Ми розуміємо таку ситуацію як практичну реалізацію
державою свого обов’язку в межах суспільного договору. Тобто, інклюзивний розвиток не можна розглядати
як досягнення держави, екстраординарний шлях еволюції. Навпаки, ми вважаємо, що це наслідок послідовної
реалізації національними Урядами програм глобального
розвитку, орієнтованих на максимізацію задоволення
соціальних інтересів громадян.
Про це зокрема свідчать результати досліджень Європейської комісії [15;16], які згодом лягли в основу
концепції «Європа-2020» – програмного документу розвитку всього Європейського співтовариства, в межах
реалізації якої і було вироблено нову парадигму державно управлінських процесів – інклюзивний розвиток.
І.М. Бобух та С.М. Щегель з цього приводу зауважують на тому, що інклюзивний розвиток принципово відрізняється від стандартного економічного зростання,
оскільки має ширші цілі, ніж збільшення доходів і ВВП,
вимагаючи від уряду країни активніше працювати задля
досягнення цих цілей, і не припускати можливості автоматичної появи позитивних результатів внаслідок зростання; зміщує акцент на розвиток людини і підвищення
її добробуту та зниження рівня бідності і нерівності;
спрямоване на зростання залученості та активної участі
в економіці, а не лише на результати розподілу [17,
с.60-68].
Аналізуючи стратегію ЄС «Європа-2020»: розумного,
стійкого та інклюзивного зростання, слід відзначити, що
її основними цілями є:
• досягнення 75% рівня зайнятості серед населення у
віці 20–64 років;
• підвищення рівня інвестицій в НДДКР до 3% ВВП ЄС;
• скорочення викидів парникових газів на 20% по
відношенню до рівня 1990 року;
• скорочення кількості відрахування учнів з середніх
шкіл до 10%;
• досягнення показника 40% питомої ваги осіб, які
завершили триступінчату освіту у віковій групі 3034 роки;
• скорочення на 20 млн. осіб, які знаходиться на межі
бідності і соціального відчуження [12].
Враховуючи те, що всі з перелічених показників є
програмними показниками, затвердженими загальноєвропейським стратегічним документом, необхідно звернути увагу на те, що на національному рівні запровадження цієї стратегії може відбуватися двома способами: безпосереднє виконання стратегії «Європа-2020»;
розробка національних стратегій на виконання стратегії
«Європа-2020». К.В. Сапу та Р.В. Селезньова в своїх
дослідженнях приходять до висновку, що запровадження національних стратегій не є ефективним засобом
реалізації загальноєвропейської політики, оскільки складно визначити ступінь впливу загальноєвропейської
стратегії на національну, а також ефективність політики
ЄС в розрізі національних показників [18]. Нами обстоюється така точка зору, що більшість країн ЄС не роз-
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робили ні власні національні стратегії та не створили
спеціальних державних інституцій для реалізації загальноєвропейської стратегії розвитку. Наприклад Франція,
Німеччина, Іспанія таких стратегій не мають. Натомість
у Франції розробляються стратегічні національні програми розвитку різних галузей, так само як і в Німеччині, Швеції, Іспанії та Італії. Також не створювалися
спеціальні публічні інституції з управління інклюзивним
розвитком, оскільки це суперечило б основним засадам
раціональності використання ресурсної бази. Створення
інституцій передбачає їх утримання, що автоматично
збільшує рівень державних витрат без реального отримання економічного ефекту.
Цікаво, що програмні документи Світового економічного форуму в Давосі 2018 року та Міжнародного валютного фонду свідчать про необхідність координації
основних програмних аспектів та цілей розвитку в межах парадигми інклюзивного зростання на рівні національного Уряду, але із широким залученням та стимулюванням ініціатив локальних органів влади [19;20].
Таким чином, важко стверджувати про те чи передбачається в межах Стратегії «Європа-2020» місцевий інклюзивний розвиток, але той факт, що всі завдання, які ставляться в цьому документі, неможливо досягнути суто на
національному рівні в усередненому визначенні.
А.В. Уніят вважає, що стратегія «Європа 2020» розкриває європейську соціально-економічну концепцію XXI
століття, яка визначає інклюзивний розвиток як стимулювання та зростання рівня зайнятості населення, забезпечуючи при цьому соціальну та територіальну єдність.
Окрім цього такий розвиток характеризується стабільним та ефективним ринком праці і системою соціальних
виплат та розподілу ефективності таких показників для
різних прошарків населення [21, с.150-155].
Якщо проаналізувати зміст стратегії «Європа 2020»
то можна побачити, що вона втілюється в синтезі результатів за сімома напрямками, досягнення кожного з
яких об’єктивують можливість досягнення відповідних
соціально-економічних результатів, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Це зайвий раз доводить тезу стосовно того, що на сьогодні в ЄС відсутня
єдина окрема стратегія інклюзивного місцевого розвитку, оскілки стратегія «Європа 2020» передбачає досягнення цілей, які неможливо досягнути не розвиваючи
регіони. Тобто в якості кінцевої мети розвиток регіонів і
локальних спільнот не ставиться, натомість вбачається,
що саме через їх інклюзивний розвиток стає можливим
досягнути загальнодержавних стратегічних цілей соціально-економічного розвитку. Отже до основних трендів
ЄС в своїй стратегії «Європа 2020» відносить наступні:
– розвиток інноваційно орієнтованого середовища та
інноваційного виробництва. Так званий «Інноваційний
союз», про який ведуть мову більшість європейських
дослідників [22;23], є однією із форм, інституційних
виразів практичної реалізації політики «Європа 2020»,
спрямованої на досягнення цілей інклюзивного розвитку. На місцевому рівні цей союз проявляється у формуванні потужних центрів інноваційного виробництва, технопарків (на прикладі м. Турку, м. Ліль тощо), які сприяють економічному зростанні на рівні місцевої громади;
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– розвиток цифрових технологій (діджиталізація) в
усіх сферах публічних послуг. Цей напрямок стимулюється інноваційним союзом, а на рівні конкретної території, місцевої громади він сприяє інтенсифікації обміну
послугами та інформацією між публічним та приватним
секторами, що сприяє формування більш гнучкого та
економічно ефективного бізнес-клімату;
– індустріалізація орієнтована на глобалізацію. Цей
напрям стосується місцевого інклюзивного розвитку в
тому контексті, що вимагає від місцевої влади віднайти
або визначити місце територіальної громади та її економічного активу в майбутньому глобальному середовищі
ЄС. Тобто кожна громада, кожна територія повинні бути
включені в глобальні, регіональні виробничі мережі,
промислові мережеві утворення та гнучкі системи кооперації, зокрема транскордонної, що забезпечуватиме
постійне зростання та максимізацію економічного результату для територіальної громади окремо та для всієї
держави в цілому;
– оптимізація та раціоналізація ресурсів. Даний напрям обумовлюється необхідністю забезпечити максимальний доступ населення до публічних послуг з боку
держави, а також прагненням держави задовольнити ці
послуги та запити суспільства. На місцевому рівні раціональне використання ресурсів є запорукою інклюзивного розвитку, оскільки ресурси обмежені, але формують економічний потенціал громади, виміряти який
неможливо. При цьому, головними ресурсами нами розглядаються (окрім чітко виражених ліквідних та рентабельних економічних активів) людський, інтелектуальний та соціальний капітал;
– сприяння максимальній зайнятості. Цей напрям
загальноєвропейської політики кожен національний
уряд розуміє та імплементує в практику публічного
управління суспільними процесами по своєму. Але
Е. Пачетті-Гарр розуміє під максимізацією зайнятості не
стільки створення робочих місць державою, скільки
створення державою можливостей для приватного сектору формувати нові робочі місця та інтенсифікувати
підприємницьку активність на рівні простих громадян
[24]. В такому розумінні ми розкриваємо один із ключових елементів інклюзивного розвитку – створення можливостей та розширений доступ до економічних ресурсів, що на локальному, місцевому рівні характеризується
доступом населення до формування економічного результату шляхом стимулювання населення до економічної
активності через доступ до засобів виробництва або місцевих фінансів;
– молодіжний рух, який по своїй суті є продовженням політики тотальної зайнятості, оскільки передбачає
максимізацію зайнятості саме серед молоді, зокрема,
шляхом зміни компетентностей ще на рівні фактичної
освіти з урахуванням мінливості потреб ринку та запитів
економіки на певні спеціальності. Молодь розглядається
як один із драйверів інклюзивного розвитку, оскільки
саме молодь є найбільш активним носієм інтелектуального та соціального капіталу. Мережевий характер відносин в соціумі, особливо тісний на локальному рівні
певної громади, створює необхідне середовище для обміном інформацією, знаннями, ідеями та створення ін-
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новацій, на рівні концепцій та в подальшому – у вигляді
кінцевого інноваційного продукту;
– подолання бідності, як загальна результуюча синергетичного впливу результатів попередніх напрямків на
соціально-економічне середовище на місцевому рівні.
Загалом подолання бідності неможливе на загальнодержавному рівні зусиллями лише центрального уряду.
Прокламація даної мети в стратегії «Європа 2020» насправді не знайшло необхідного рівня практичної реалізації, через складність тих взаємозв’язків та взаємозалежності соціально-економічних явищ одне від одного, які
покликані відповідати за проблему нераціонального та
нерівномірного розподілу економічних благ.

праці та економічних
ресурсів території

Розвиток
інтелектуального
капіталу

ІНКЛЮЗИВНИЙ
МІСЦЕВИЙ

населення

РОЗВИТОК

Раціональне
природокористування

Раціоналізація
використання місцевих
ресурсів

Створення нових
виробництв

Діджиталізація

Доступ до результатів

Розвиток
людського
капіталу

Реалізація програм
Інноваційного союзу

Розвиток інформаційних
технологій

Отримання економічної
вигоди всіма верствами

Молодіжний рух та
молодіжна політика

Створення
інноваційноорієнтованих виробництв

Політика подолання
бідності

Політика максимальної
зайнятості

Враховуючи викладене вище та вважаючи за необхідне екстраполювати результати реалізації стратегії
«Європа 2020» на рівні конкретної територіальної громади, вважаємо за доцільно навести власне бачення схематичного виразу механізму місцевого інклюзивного
розвитку (рис.1). Враховуючи мету даної статті, а також
предметну сферу досліджень та стратегічний характер
програми розвитку «Європа 2020», ми підходимо до
розуміння місцевого інклюзивного розвитку, як до стану
існування територій, що обумовлюється певними характеристиками, які розкриваються в силу дії відповідних
практичних заходів в межах галузевих політик ЄС.

Індустріалізація
спрямована на
глобалізацію

Рис.1. Механізм інклюзивного місцевого розвитку, обумовлений стратегією «Європа 2020».
Подібним чином найбільш яскраво розкривається
зв’язок між різними аспектами інклюзивного розвитку
та середовищем їх формування, напрямками публічної
політики, в межах якої реалізуються ті чи інші завдання,
що синергетично створюють таку якість парадигми публічного управління, котра характеризується як інклюзивний розвиток. Розкриваючи особливості такого розвитку на рівні територій, доцільно також зупинити увагу
на його організаційно-правовому забезпечення (рис.2).
Наші дослідження свідчать про те, що організаційноправове забезпечення інклюзивного місцевого розвитку
не виокремлюється в спеціальний напрям загальноєвропейської чи національної політики країн-членів ЄС.

Натомість, ми вважаємо, що оскільки інклюзивний розвиток – це новий концепт державотворчих процесів, то
він повинен забезпечуватися не стільки на рівні конкретних норм права, скільки на рівні правосвідомості, праворозуміння та правотворення.
Таким чином, ми вважаємо, що реалізація загальноєвропейської політики інклюзивного розвитку є комплексним явищем, дійсною системою та структурою принципів, засад і вихідних положень, формування яких
відбувається на загальноєвропейському рівні, засобами
стратегічного планування, а практичне втілення – в конкретних галузях європейської політики з подальшою
інтерпретацією в національному законодавстві країн-членів.
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Рис.2. Механізм організаційно-правового забезпечення інклюзивного місцевого розвитку на прикладі країн ЄС.
Загалом, сучасний стан законодавчого забезпечення
процесу управління місцевим інклюзивним розвитком в
європейських країнах демонструє відсутність окремої
галузі права, або сфери державно-управлінських відносин виділеним предметом якої можна вважати виключно
інклюзивний розвиток. Пояснюється така ситуація наступним:
– по-перше, ми не виявили країни, яка б на законодавчому рівні визначила або термінологічно ідентифікувала поняття та ознаки інклюзивного розвитку. Дійсно,
більшість демократичних країн застосовують методологію оцінки інклюзивного розвитку або інклюзивного
зростання, але скоріше для визначення якості публічного
управління та ефективності функціонування політичного
керівництва країни, ніж для того щоб розробити інструментарій управління саме інклюзивним розвитком;
– по-друге, демократичні країни приймають концепцію інклюзивного розвитку, як ключовий трендовий
напрям усіх державотворчих процесів всередині держави. Розробляються загальні принципи інклюзивного
розвитку та вимоги до публічної політики у всіх без
виключення галузях суспільних відносин, які відповідають або сприяють запровадженню таких механізмів та
інструментів публічного управління, які б на практиці
впроваджували стандарти інклюзивного розвитку, зокрема на місцевому рівні;

– по-третє, місцевий розвиток в більшості демократичних країн є прерогативою локальних органів публічної влади, місцевих громад та місцевих політичних еліт.
Завданнями держави є формування відповідних рамок,
критеріїв, стандартів та вимог до процесів територіального розвитку. Це в свою чергу обумовлює ступінь відповідальності органів місцевого самоврядування за результати інклюзивного розвитку, які досягаються на
локальному рівні. Більше того, інклюзивний місцевий
розвиток є непропорційним, якщо порівнювати різні
регіони, в яких запроваджується дана концепція в силу
різних вихідних соціально-економічних умов функціонування. Це обумовлює специфіку управління територіями та визначає ті акценти, на які в першу чергу повинна
звертати увагу держава.
Висновки. Таким чином, підсумовуючи викладене
вище ми приходимо до висновку, що публічне управління інклюзивним місцевим розвиток – це нова парадигма, яка визначає набір принципів, засад, цілей, рис та
контурів реалізації публічної політики певним способом,
який дасть змогу досягнути високих стандартів розвитку
публічно-політичних та соціально-економічних процесів
в державі з максимальною реалізацією накопиченого
суспільством інтелектуального, людського та соціального капіталу, що проявлятиметься у високих стандартах життя населення, високому рівні добробуту в суспі-
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льстві та високих економічних показниках, зокрема
соціально орієнтованих (подолання бідності, високі показники зайнятості, велика питома вага інноваційного
виробництва тощо). Економічний зміст місцевого інклюзивного розвитку полягає у тому, що в рамках даної
концепції забезпечуватиметься відповідний синергетичний ефект розвитку держави в цілому. Цей ефект є наслідком накопичення в кожному регіоні відповідного
економічного потенціалу, реалізація якого створюватиме
ефект поступового зростання рівня валового регіонального продукту. В масштабах держави таке зростання
забезпечить поступове і головне, перманентне зростання
ВВП, оскільки відбуватиметься постійне додавання відсоткових пунктів в силу нерівномірного економічного
потенціалу регіонів, що означитиме наявність темпів
випереджального розвитку деяких з них, і поступове –
економічно слабших територій.
Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі
може бути дослідження цілей і завдань на різних рівнях
публічного управління щодо забезпечення інклюзивним
місцевим розвитком.
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FOREIGN EXPERIENCE OF INSTITUTIONAL
AND LEGAL ADJUSTING FOR INCLUSIVE LOCAL DEVELOPMENT
The article is devoted to the inclusive development, as a new paradigm for organizing social processes, involves the
widespread realization of socio-economic potential and the involvement of a wide range of individuals in the process of
solving cases both national and local. The purpose of this thesis is to study and systematize the main aspects of foreign
experience in the field of institutional and regulatory support for inclusive local development. Using a number of research
methods (systematic approach, analysis, synthesis, comparative and formal-logical) revealed the content and mechanism of
inclusive development as a direction of the Pan-European development strategy; the provisions of strategic documents in the
field of inclusive development, in particular the Europe 2020 strategy, were analyzed; the main directions and principles of
public administration of socio-economic and socio-political processes in the context of achieving the inclusive development
goals are studied; the peculiarities of the current state and the mechanism of organizational and legal regulation of inclusive
local development on the example of the EU countries are determined.
Key words: public administration, inclusive local development, inclusive development, inclusive growth, poverty reduction,
inclusiveness.
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НОВА МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ТА ПОБУДОВА ЇЇ ІЄРАРХІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНИХ
СВІТОВИХ ТРЕНДІВ
Стаття присвячена проблемі національної безпеки, її сутності, трактування, висвітлення основних
ознак та чинників, які на сучасному етапі стали і важливим питанням теорії безпекознавства нового
тисячоліття. Автором проаналізовано світові тренди, які знайшли своє відображення у глобальній
політиці. Розглядаються підходи щодо визначення проблеми та ризику, котрі спричиняють появу низки
нових глобальних викликів, що безпосередньо впливають на національний розвиток України. Здійснюється
пошук нових шляхів та ефективних механізмів соціально-економічного відродження України.
Ключові слова: глобальні тренди, публічна політика, нація, суспільство, держава, міжнародні
конфлікти, фактори ризику.
Постановка проблеми. Виходячи з логіки життєдіяльності, типології джерел небезпеки й загроз, переліку предметів безпеки більшість країн світу на сьогоднішній день почали суттєво звертати основну увагу на
реформування своєї національної безпеки та її основних
векторів розвитку, а саме: політичний, соціальний, військовий, інформаційний, медичний та ядерний. Зростає
непередбачуваність, складність, нестабільність та динамічність процесів, що відбуваються у сфері безпеки на
глобальному, регіональному та національному рівнях.
На нашу думку світова система глобальної безпеки сьогодні переживає загальну політичну кризу. Про це свідчить безліч конфліктів у різних куточках світу як політичного так і військового характеру. Перед країнами
світу постало одне з основних питань, чи зможе світове
співтовариство забезпечити мир та національну безпеку
на планеті вцілому? Гібридна війна України з Росією
показала що Україна да і світ вцілому виявилися не готовими до вирішення таких політичних та військових
сценаріїв. В умовах загострення воєнно-політичної обстановки, більше того зовнішньої агресії, що триває,
Україна не може залишатись осторонь усіх процесів, що
загрожують її національним інтересам. Політична рівновага в Україні є ключовою умовою самозбереження і
еволюційного розвитку нашої політичної системи.
Україна повинна стати суб’єктом нової геополітики,
посісти в ній таке місце, яке б відповідало національним
інтересам, власному вибору та основним пріоритетам
розвитку. Своє бачення в питаннях європейської та світової безпеки визначив президент України на економічному форумі у Давосі, який зосередив свою увагу перед
світовими політиками на питання розбудови нової національної та світової економічної безпеки [5]. Будь яка
теорія в тому числі і теорія національної безпеки займає
одне з провідних мість у системі забезпечення національної безпеки держав. На сучасному етапі розвитку, для
України – це абсолютно виправдано та небезпідставно,

адже виникнення загроз із боку потужних іноземних
держав вимагає негайного реагування. Створення сприятливих умов для забезпечення національних інтересів,
ось чого має прагнути і відстоювати наша держава. Всі
виклики і загрози глобалізації розширили простір безпеки. Сьогодні він включає не лише питання військової
й державної безпеки, а й практично безпеку всіх сфер
людської життєдіяльності. Відповідно до зазначеного,
державна політика України у сфері національної безпеки
та оборони спрямувала основні зусилля на захист прав
людини, незалежністосі та суверенітету держави та захист і недоторканість своєї території від зовнішніх та
внутрішніх ворогів [1].
Мета роботи – полягає у визначенні ключових напрямів дослідження національної безпеки для створення
системи інституціональних знань. Глобалізація на сучасному етапі – це незавершений і нерівномірний процес,
розвиток якого супроводжується формуванням єдиного
планетарного суспільства. Однією з найважливіших
умов зміцнення позицій України у світі як суверенної
держави та її інтеграції до світової спільноти є нормалізація політичної обстановки, що у цей час характеризується високим ступенем нестабільності. Більше того,
політичний фактор несе в собі потенційну загрозу економічній стабільності: довгострокові інвестиції в українську економіку, що є необхідною умовою економічного
підйому, переходять в розряд лише потенційних через
високий рівень ризику, що генерується політичним середовищем. Зростання ролі внутрішніх та зовнішніх
факторів у політиці та економіці, створення єдиного
світового ринку без національних бар’єрів і забезпечення однакових правил гри для всіх учасників, ось основний перелік світової системи глобалізації. Надзвичайно у цих умовах вагомим є реальне бачення місця і
ролі України у глобальному світі. На сьогодні складається унікальна ситуація, коли на світовому і європейському рівнях обговорюються й формуються нові системи,
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моделі та архітектури, що в майбутньому визначатимуть
основні засади та принципи міжнародного та континентального співробітництва. Стратегічною метою зовнішньої політики нашої держави повинно стати закріплення
за Україною чіткого місця у глобальному світі, яке б
відповідало її геостратегічному значенню та потенціалу.
У сфері міжнародної безпеки в концептуальному плані
ключовим завданням України є забезпечення довгострокової стабільності європейської регіональної системи.
Про свідчить виступ президента України Володимира
Зеленського на сесії Генеральної асамблеї ООН, який
спрямував лідерів різних країн світу подивитися на розвиток світових подій з іншого боку, тобто більш детально звернути увагу на військові конфлікти, котрі розгортаються у різних регіонах планети. Адже будь-яка
локальна війна сьогодні в Україні, Сирії, Лівії, Ємені чи
іншому куточку планети, незалежно від кількості її
жертв – це найбільша загроза всій цивілізації. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських
територій і панування миру за словами Зеленського
стало його основним завданням перебуваючи на посаді
президента [6].
Виклад основного матеріалу. Формування та реалізація в Україні державної політики національної безпеки
є чи не найголовнішою проблемою ефективного управління суспільством, що трансформується. Відступ від
демократичних принципів в ім’я забезпечення безпеки,
збереження суверенітету держави, в кінцевому рахунку,
створює небезпеку і загрозу як для людини, так і для
суспільства й держави в цілому. Посилення наукового
інтересу до осмислення цих процесів зумовлене особливостями розвитку інституту національної держави й
трансформацією державного суверенітету й характеризується зміною світоглядних парадигм. В умовах глобалізації проявляється здатність національної держави
трансформуватися до нових обставин і потреб нової
епохи. На сьогоднішній день проблемою для України є
забезпечення складової національної безпеки – це її
соціальний вектор, який тісно пов’язаний з етнічним
населенням. Все це призвело до появи в державі сепаратиських та екстреміських рухів, котрі суттєво блокують
подальший розвиток суспільства. При цьому, виходячи з
національних інтересів, беручи до уваги географічну та
цивілізаційну близькість з Європою, населення України
у своїй більшості зробили свій європейський вибір. Від
імені народу Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Європейської ради Шарлем
Мішелем за підсумками 22-го саміту Україна – ЄС підписана спільна заява, в якій насамперед, мова йде про
опір російській агресії, оновлення угоди про асоціацію з
ЄС, де з боку європейської організації визначена підтримка незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Найбільшою перемогою української сторони стало оновлення
Угоди про Асоціацію з ЄС та рух до промислового безвізу, що стало головною новиною у відносинах між
Україною та Євросоюзом [15]. Політичним фактором,
який значно прискорив глобалізаційні процеси, став
розпад Радянського Союзу. Це сприяло перетворенню
капіталізму в єдино можливий варіант світового розвитку. Основою сучасного світового господарства є світо-
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вий ринок. На його основі почав формуватися міжнародний поділ праці. Проте лише за останні кілька десятиріч є
підстави стверджувати, що процеси глобалізації набули
ознак цілісності та незворотності. Україна сьогодні стоїть перед вибором, залишитися буфером між західним і
російським світом, або стати новою глобальною силою,
що нестиме світові унікальну культурну та ділову парадигму дій і встановлюватиме новий світовий порядок. У
зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський
з урахуванням специфіки розвитку держави, ухвалив
«Цілі сталого розвитку на період до 2030 року» де основна увага звертається на, подолання бідності, голоду,
забезпечення здорового способу життя, всеохоплюючої і
справедливої якісної освіти для всіх, сприяння побудові
миролюбного й відкритого суспільства в інтересах усіх
громадян України [16]. Загроза національній безпеці
України, яка проявилася захопленням Росією Криму та
введенням на територію Донбасу російських військ у
2014–2015 рр. стало очевидним, що безпекова ситуація
кардинально змінилась і не відповідає визначеним у Законі України «Про основи національної безпеки України» загрозам. Воєнна безпека України показала свою
слабкість та неефективність. Україна, внаслідок зовнішньої агресії в сполученні з проявами сепаратизму, суттєво поставили під сумнів всю національну безпеку
держави. Недоліки доктринальних засад оборони держави призвели до воєнно-політичної кризи [2]. Виступаючи перед депутатами Верховної Ради України президент Зеленський звернув увагу на реформу у безпековому
секторі, яка повинна будуватися відповідно до стандартів НАТО, а також визначив основні напрямки реформ,
що пов’язані з новим законом про національну безпеку
держави та розвитком правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів [10]. Аналіз діючої Конституції України свідчить, що питання національної
безпеки та її забезпечення, потребують негайного вдосконалення та уточнення з урахуванням євроатлантичного вектору розвитку держави. Основна увага була
зосереджена на воєнну безпеку держави та роль її військових формувань під час збройних конфліктів [8]. Проблеми розвитку національної безпеки держав завжди
займали чільне місце в роботах різних вчених. Так, на
наш погляд, найглибше безпекова тематика розроблена в
працях Г. Моргентау, Р. Арона, К. Томпсона, К. Волтца
та класичної політичної філософії Нового часу Т. Гоббса
та ін. [3]. Сучасні процеси розвитку забезпечення національної безпеки, на наш погляд розкривають роботи
академіка В. Горбуліна – провідного фахівця в цій
галузі. У ряді колективних монографій, а саме: «Донбас і
Крим: ціна повернення»; «Світова гібридна війна: український фронт», автор розкриває основні засади національної безпеки держави а також вказує на недоліки у
безпековій сфері [12]. У розвиток теорії й методології
національної безпеки, внесли значний вклад відомі
українські вчені в цій галузі: В. Абрамов, В. Богданович,
О. Власюк, М. Єрмошенко, О. Кириченко, Т. Ковальчук,
Ю. Ковбасюк, В. Крутов, В. Липкан, Д. Прейгер,
А. Семенченко, та інші [11]. Безпека – одне з найбільш
сильних на сьогодні прагнень українців. Підтримка здатності держави протистояти різним формам зовнішньої
агресії, в тому числі всебічна підтримка розвитку спро-
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можностей Збройних Сил, є безумовним пріоритетом
Президента та Уряду. Для України, яка знаходиться у
стані війни, це питання виживання. В силу трансформації відносин між державою, суспільством і громадянином, а також під впливом процесів демократизації, категорія «безпека» наповнюється новим змістом, змінюється
її парадигма. Виступаючи на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський
звернув увагу на гострих проблемах та конфліктах, які
відбуваються у світі. Припинення вогню на сході України та повернення Криму не може полагодити пошкоджену систему регіональної безпеки в Європі. А тому,
сьогодні Україна має повне право говорити про неефективність наявних світових правил, необхідність їхнього переосмислення та перегляду [9]. Новий Закон
України «Про національну безпеку України», визначив
головні засади державної політики, спрямованої на
захист національних інтересів та гарантування в Україні
безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх та
внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Визначені основні пріоритетні напрями політики національної безпеки на європейську і євроатлантичну інтеграцію
та створення необхідних умов для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО [4]. У своєму інтерв’ю,
ведучому програми «Бі-бі-сі» Hard Talk Стівену Сакурі,
Президент України Володимир Зеленський відмітив
основну стратегічну лінію, яка повязана із входженням
України до НАТО [7]. 26 травня 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав Указ № 203/2020
«Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО», яким скасовується позаблоковий статус
України та проголошується намір інтегруватися до
євроатлантичних структур безпеки, при цьому рішення
про подання заявки на вступ до НАТО ухвалюватиметься на всеукраїнському референдумі. Програма є
системним документом, який містить опис реформ за
відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету,
цілі, пріоритетні завдання та заходи, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Організації
Північноатлантичного договору [14]. Ураховуючи фундаментальні національні інтереси, визначені Конституцією України і Законом України «Про національну
безпеку України», пріоритетами національних інтересів
України та забезпечення національної безпеки є: відстоювання незалежності і державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно
визнаного державного кордону України; суспільний
розвиток, насамперед розвиток людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;
європейська і євроатлантична інтеграція. Реалізація цих
пріоритетів забезпечуватиметься шляхом відновлення
миру та державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей,
здійснення комплексу міжнародно-правових, політикодипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів «Крим це Україна» [13].
Висновки. Таким чином, глобалізація є незворотнім
процесом поглиблення зв’язків між різними країнами
світу, їх інтеграції на економічному, політичному, куль-

турному, технологічному та інших рівнях. Вона, дійсно,
відкриває перед державами нові можливості, але й несе
нові виклики. Використання нових можливостей і протистояння новим викликам потребує вироблення кожною
національною спільністю свідомої стратегії національної
безпеки, яка була б здатна протистояти всім небезпекам і
викликам ідеології «глобалізму». Розробка засад стратегії національної безпеки відповідно до національних
інтересів, базових геополітичних і зовнішньополітичних
пріоритетів є сьогодні одним з найважливіших завдань
України. Аналіз використання поняття «безпека» свідчить про те, що не існує безпеки відокремлено від життєдіяльності людини і що категорія безпеки детермінована усіма об’єктивними і суб’єктивними чинниками
життя людини, суспільства і держави. Однозначне вирішення геополітичної дилеми повернення до європейського цивілізаційного простору як повноправного суб’єкта євроатлантичної геополітики це сьогодні єдино
логічний вибір для українського народу.
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UKRAINE’S NATIONAL SECURITY NEW MODEL AND ITS HIERARCHY THROUGH THE PRISM OF
GLOBAL WORLD TRENDS
The article is devoted to the national security problem, its essence, interpretation, coverage of the main features and
factors that at the present stage have become an important issue in the theory of security of the new millennium. The author
analyzes world trends that are reflected in global politics. Approaches to identifying the problem and risk that cause a number
of new global challenges that directly affect the national development of Ukraine are considered. The search for new ways and
effective mechanisms of socio-economic revival of Ukraine is underway.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ ГРОМАДЯН
ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
В даній статті проведено аналіз результатів соціологічного дослідження з вивчення ціннісних
преференцій громадян Південно-Східного регіону України. У роботі визначені та проаналізовані ціннісні
переваги особистості, проведено порівняльний аналіз та виявлено відмінності ціннісних орієнтацій
соціально активних і соціально пасивних громадян України. Позначені фактори, які мотивують
соціальну активність особистості. Визначено основні тенденції у формуванні та зміні системи
цінностей (далі СЦ) особистості в період соціальних трансформацій суспільства. У дослідженні була
використана розроблена автором методика для визначення основних ціннісних орієнтирів
самовизначення особистості в соціумі. Запропоновано розглядати існуючу СЦ як суміш традиційних,
демократичних і християнських цінностей. Озвучено принципово нова системна концепція, заснована на
сучасній теорії діяльності та новітніх наукових закономірностях, яка потенційно придатна для
актуалізації складних питань зазначеної проблематики.
Ключові слова: система цінностей, ціннісна проблематика, цінності особистості, цінності
суспільства.
Постановка проблеми. Перехідна фаза розвитку
суспільства супроводжується переглядом СЦ. Вважаємо,
що існуюча СЦ – це суміш традиційних, християнських
та демократичних цінностей, що представляють сьогодні
якісь розмиті образи і формулювання, які слабо орієнтують людину на шляху її становлення та самореалізації
в реальному світі високої соціальної динаміки. Соціальне простір впливає на соціальну активність особистості
тільки в тому випадку, якщо суб’єкт усвідомлює дійсність у всій її повноті, здатний визначити свою роль і
можливість участі в соціальному процесі [1]. Всього
цього сьогодні немає, під час досліджень респонденти
зізнаються у відсутності чіткої громадянської позиції, не
розуміють курсу розвитку країни, також відсутня ідеологія суспільства. Сучасні тенденції соціального розвитку перешкоджають вільному вибору професії і творчої
самореалізації особистості, тому індивід спрямовує свою
участь не на підтримку, а зміни і трансформацію соціальних процесів. Велика частина респондентів, які приймали участь в нашому дослідженні, бере активну участь
у громадській діяльності через накопичені соціальноекономічні проблеми в країні, важкі побутові умови,
бідність, особисту трагедію. В цьому суть існуючого
протиріччя між системою цінностей особистості і навколишньою дійсністю. Вирішення цих протиріч більше
направлено на виживання (матеріальний достаток, сім’я,
робота), а не на реалізацію соціальних цінностей (політична, громадянська діяльність). Ці протиріччя позбавляють принципову можливість вільного вибору напрямку
самореалізації особистості. Вивчення процесів трансформації існуючої СЦ допоможе сформулювати рекомендації і окреслити подальші напрямки для самовизначення особистості в сучасних умовах.
Мета даної статті: представити результати дослідження, проведеного автором, для вивчення ціннісної
проблематики громадян Південно-Східного регіону
України. У дослідженні передбачалося вирішити такі
завдання: вивчити процес формування СЦ громадян з

урахуванням внутрішнього (особистісного) і зовнішнього впливу, визначити ціннісні переваги громадян
України, виявити відмінності і мотивацію ціннісних
уподобань в групах соціально активних і соціально пасивних громадян. Визначити основні тенденції у формуванні СЦ особистості в період соціальних трансформацій суспільства.
Гіпотези дослідження:
1. Сьогодні існує явне протиріччя між існуючою СЦ
особистості і навколишньою дійсністю.
2. Головні тенденції у формуванні СЦ особистості
розгортаються в матеріальній площині і спрямовані на
вирішення першочергових завдань матеріального забезпечення.
3. Від того, якими цінностями керуються громадяни
при ухваленні рішення в повсякденному житті залежить
рівень їх соціальної активності.
Виклад основного матеріалу. Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять фундаментальні
наукові праці вітчизняних і зарубіжних соціологів і соціальних філософів, що представляють методологію аналізу
соціального процесу, осмислюють актуальність змісту і
структуру системи цінностей М. Вебер, Е. Дюркгейм,
Т. Парсонс, П. Сорокін, сучасні автори В.С. Бакіров,
Є. Головаха, Н. Паніна, А.О. Ручка, Л.Г. Сокурянська,
В.С. Казаков, О.М. Леонтьєв, Д.О. Леонтьєв, В.Б. Ольшанський, В.О. Ядов.
У роботі були використані результати дослідження,
проведеного автором для вивчення ціннісних преференцій громадян України. При розробці дизайну дослідження автор спирався на роботи Ш. Шварца (теорія поділу
цінностей на індивідуальні та соціальні), М. Рокича
(особистісний тест з термінальних і інструментальних
цінностей), Р. Інглахрта (матеріалістичні і постматеріалістичні цінності) і власні розробки. Методика включає
перелік питань, відповіді на які допомагають визначити
вектор самореалізації особистості та виявити мотиваційні чинники її соціальної активності в сучасному сус-
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пільстві глобальних змін. Анкетне опитування складено
з трьох частин: «Варіанти самовизначення особистості»,
«Особисті дані», «Питання».
Перша частина анкетного опитування «Варіанти самовизначення особистості» складається з 9-ти ціннісних
уподобань людини. Пункт матеріального достатку свідомо виключений з цього списку, оскільки його важливість в сучасних умовах не викликає сумнівів. Питання
складені за принципами мінімізації та уніфікації актуальних проблем особистості в сучасному суспільстві і її
реалізації в соціумі. До кожного пункту додається пояснення з інтерпретацією його змісту. Наприклад, до пункту «Наскільки важливо для вас здобуття вищої освіти?»
додається пояснення: «Розуміння необхідності вищої
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освіти, яке визначає місце людини в суспільстві і отримання професії».
Респондентам запропоновано визначити ступінь важливості кожного з 9-ти пунктів за п’ятибальною шкалою,
що включає пункти – «не має значення», «байдуже», «не
знаю», «бажано», «важливо», які позначені цифрами від
1 до 5 відповідно. При визначенні сумарної сукупності
значущості кожного пункту дані перемножувалися і підсумовувалися. Наприклад, оцінки респондентів пункту
«вища освіта» розподілилися наступним чином: 95 –
«важливо», 38 – «бажано», 3 – «не знаю», 2 – «байдуже»
і 8 – «не важливо». Тоді сумарне значення значущості
даного пункту дорівнює 630 балам.
Таблиця 1

Вища освіта (бали значущості)
Вища освіта

92Х5=460

38Х4=152

2Х3=6

Друга частина містить інформацію про рівень життя
респондентів, їх сімейний стан, освіту, вік і рід діяльності.
Питання третьої частини сформульовані з метою
виявлення мотиваційних факторів і ступеня соціальної
активності особистості в сучасному суспільстві.
В роботі використовувалися поняття «ціннісні орієнтації», «соціальна активність», «існуюча система цінностей». «Ціннісні орієнтації – поняття, що відображає
позитивну або негативну значимість для особистості
предметів або явищ соціальної дійсності» [2].
«Соціальна активність – спосіб існування і розвитку
особистості як суб’єкта суспільного життя, заснований
на її свідомому і несвідомому прагненні до зміни соціальних умов і формування власних якостей (здібностей,
установок, ціннісних орієнтацій)» [3].
Дослідження, проведене в травні 2020 року, носило
розвідувальний характер. Методологія дослідження
включає застосовування кількісних методів збору інформації, анкетне опитування, порівняльний аналіз результатів соціологічного дослідження та змістовний аналіз
даних. Вибіркова сукупність респондентів була сформована методом снігової кулі. Всього в опитуванні взяли
участь 142 громадян з п’яти регіонів України – Харківської, Запорізької, Дніпровської, Донецької, Луганської
областей, з них 74 особи були визначені нами як соціально активні, 68 – соціально пасивні громадяни. У дослідженні акцент робився на жителів Донецької області,
тому що в даному регіоні спостерігається неоднозначне
ставлення людей до цінностей суспільства, існує явна
суперечність в оцінці того, що відбувається, йде протиставлення української і російської систем цінностей. Всі
респонденти були розділені на три групи: «Студенти»,
до якої увійшли студенти Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет»;
«Працюючі» – активні громадяни, члени центрів громадських ініціатив всіх досліджених регіонів, громадяни, що мають членство в інших громадських організаціях, що беруть участь в соціально-значущих заходах
або займаються громадською діяльністю при нагоді.
Центри громадських ініціатив – це неприбуткові та некомерційні громадські організації, створені силами і

2Х2=4

8Х1=8

460+152+6+4+8=630 балов

засобами самих громадян на основі єдності інтересів для
спільної реалізації своїх законних соціальних та інших
прав і свобод, а також для вирішення різних проблем
свого міста. Носіями інформації є громадські активісти,
діяльність яких спрямована на управління процесами
самоорганізації жителів міст, рішення задач розвитку
громадянського суспільства не по західним зразкам, а
заснованого на власних варіантах соціальних конструкцій, методологічно і психофізично сумісних з корінним
населенням України. Також в цю групу увійшли викладачі Горлівського інституту іноземних мов Державного
вищого навчального закладу «Донбаський державний
педагогічний університет», і працюючі громадяни
України, обрані методом випадкового відбору. Група
«Інші» об’єднала пенсіонерів і тимчасово непрацюючих
громадян.
Результати дослідження. Дослідження показало, що
на перше місце переважна кількість опитаних ставлять
важливість і бажаність у своєму житті таких традиційних цінностей, як сім’я, вища освіта та духовний розвиток. Сім’я в цьому списку набрала максимальну кількість балів значущості 669.
«Семья является первичной и основной ячейкой общества» [4]. Сім’я – це природна потреба людини, вона
формує моральні та поведінкові основи особистості, є
опорою і підтримкою протягом усього життя. Сім’єю
можуть вважатися не тільки батьки, а й близькі за духом
люди, друзі та однодумці, які поділяють з людиною всі
його радості і тяготи життя. Інститут сім’ї в нашій країні
піддається серйозним випробуванням, але він залишається досить сильним, незважаючи на наполегливі
спроби його зруйнувати – загострюються і знецінюються відносини «батьків і дітей», тривають дискусії з
приводу легалізації ЛГБТ в Україні в рамках євроінтеграції, проводяться марші рівності [5].
На другому місці за значимістю з малим відривом від
традиційних сімейних цінностей знаходиться особистісний духовний розвиток (духовність). Тема духовності
важлива і об’ємна тема, але відзначимо лише деякі аспекти. В Україні на рівні обивателя духовність розуміють
по різному в силу відсутності будь-якої роботи в цьому
напрямку з боку держави. Часто духовною вважають
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людину набожну, яка відвідує у свята церкву і виконує
християнські заповіді та релігійні обряди, що в більшій
мірі ставитися до питання пункту «Релігійність». Ця
категорія громадян приймає більш пасивну участь в
процесах соціальних перетворень суспільства. У поясненні до цього питання анкети уточнюється, що під особистим духовним зростанням мається на увазі прийняття
відповідальності на себе, саморозвиток і наявність незалежного мислення. Переважна кількість респондентів

(93%) визнають важливість духовного розвитку. Для
нашого народу духовність завжди займала важливе місце в житті людини [6, 7]. Духовний розвиток відноситься до надособистісних цінностей і грає величезну
роль у формуванні особистості [8]. Висока оцінка духовності в очах респондентів – це важливий фактор, який
підтверджує, що є ресурси і можливість для духовного
відродження суспільства.
Таблиця 2

Ціннісні пріоритети респондентів

Ціннісні пріоритети респондентів
1. Сім'я

669

2. Духовний ріст

659

3. Вища освіта

630

4. Соціальний статус

590

5. Рольова значимість

577

6. Участь у громадській роботі

501

7. Політична кар'єра

391

8. Робота за кордоном

348

9. Релігійна діяльність

289
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Рис.1. Ціннісні пріоритети респондентів по балам значущості
Вищу освіту також вважають важливим аспектом у
своєму житті переважна більшість опитаних, з підсумковим балом значущості 630. Високий рівень ціннісних
уподобань при виборі вищої освіти можна пояснити якісним складом респондентів. Більшість з них студенти,
викладачі вищих навчальних закладів та громадяни, які
розуміють важливість вищої освіти як основу положення
в суспільстві, додаткових можливостей, перспектив

кар’єрного росту, особистісного розвитку та самореалізації.
Другий блок об’єднує цінності самовизначення особистості в соціумі, які так чи інакше показують ступінь
бажання респондентів реалізувати власний потенціал,
знайти свій напрямок діяльності і самовизначитися в
сучасних складних соціально-економічних умовах. До
нього відносяться ціннісні пріоритети – соціальний ста-
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тус, рольова значимість в сім’ї та участь в громадській
роботі, цінність яких в порівнянні з першим блоком цінностей помітно менше. Соціальний статус (590 балів
значущості), рольова значимість (577 б. зн.) і, з великим
відривом, участь у громадській діяльності (501 б. зн.).
Перший в цьому блоці пункт був сформульований, як
цінність придбання бажаного соціального статусу, пошуки шляхів і відповідей на питання «Що робити?».
Слід зазначити, що переважна більшість учасників опитування – це люди, що самовизначилися в житті, мають
можливість вчитися, поєднувати навчання і роботу.
Більшість працюючих мають сім’ї, вищу або спеціальну
освіту, надійну роботу, стабільний дохід, який забезпечує їхні потреби, займаються активною громадською
діяльністю – реалізують суспільно значущі заходи різ-

ного масштабу на місцях. За фактом перерахованих пунктів всі респонденти – це соціально захищені громадяни.
Але незважаючи на це, 87% респондентів перебувають у
пошуку відповідей на питання «Що робити?».
Велика частина учасників опитування (81%) бажають
мати здоровий авторитет у своїй сім’ї, бути шанованим
серед друзів і колег по роботі, займатися корисною,
прибутковою справою і розвиватися в цьому.
Як видно з Таблиці 2. для 64% респондентів є потреба в активній громадській діяльності. Це не дивно,
оскільки велика частина респондентів, які брали участь в
опитуванні – це активні громадяни суспільства, члени
громадських організацій, студенти та викладачі вузів, а
також активні пенсіонери, які присвятили своє життя
громадській діяльності.
Таблиця 3
Участь респондентів у громадській роботі

Значимість
Варіант
самореалізації
Участь респондентів у
громадській роботі

Чол.
%

Важливо

Бажано

Не знаю

Байдуже

Не важливо

48
34

42
30

16
11

9
6

27
19

Хоча більша частина всіх опитаних і визнають важливість усвідомленої суспільної діяльності, 68 осіб
(48%) з них ніколи не брали в ній участі з різних причин.
Основні з них – неготовність, страх, незацікавленість,
відсутність досвіду, сміливості, знань, неможливість
досягти бажаного результату, думки, що політикою займаються непорядні люди. Є інші пріоритети – навчання,
робота, маленькі діти. Багатьом потрібні підтримка
авторитету, допомога держави, навчальні курси: «міг би
займатися громадською діяльністю, якби було за ким
йти» (наявність авторитетного лідера), «якщо зрозуміло
заради чого це робити» (наявність ідеї), якщо є підтримка уряду (гранти, премії), і відповідна підготовка (курси, тренінги) для заняття громадською діяльністю.
У третьому блоці містяться такі цінності – політична
кар’єра, робота за кордоном і релігійна діяльність, які
набрали ще менше балів значущості – 391, 348 і
289 балів відповідно. Загальна тенденція свідчить про
відносне нехтування респондентів до цих цінностей при
виборі життєвих пріоритетів. Всі три пункти, а останній
особливо, набрали мінімальну кількість балів значущості. Ціннісні переваги при виборі політичної кар’єри
можна розділити умовно на два напрямки: 1) для соціально активних громадян це можливість не тільки вносити зміни у реальні процеси знизу, але й впливати на ці
процеси зверху – управляти ними; 2) для соціально пасивних – можливість задовольнити свої амбіції і бажання (поправити своє важке матеріальне становище,
отримати владу, популярність). Не виключені інші варіанти такого вибору, тому для якісних досліджень даного
питання слід в його рамках цілевизначено формулювати
питання і проводити опитування з більш широкою аудиторією. Робота за кордоном теж в основному розглядається як можливість поправити матеріальне становище і
здобути престижну іноземну освіту (студенти).
Релігійна діяльність у вигляді відвідувань церкви,

покаяння і послання різних прохань до Бога нами позиціонувалася як притулок від соціальної проблематики
(думають за тебе, пропонують готові рішення, мовчазна
згода з усім). Важкі умови життя, складне матеріальне
становище і загальний стан пригніченості змушують
людей шукати розради в церкві. Віра у всемогутнього
Бога для віруючих є суттєвою моральною підтримкою в
складні моменти життя. На цьому етапі звернення до
церкви дійсно допомагає людям впоратися з горем,
знайти сенс свого життя в покорі і праведності. У сукупному розгляді трьох пунктів (політична кар’єра, робота
за кордоном і релігійна діяльність) переважна більшість
опитаних (76%) байдужі до цих пунктів або не вважають
їх значущими в своєму житті.
Далі були розглянуті основні ціннісні переваги соціально активних (далі СА) і соціально пасивних (СП)
громадян південно-східної України. Істотних відмінностей між групами соціально активних і пасивних громадян в таких цінностях як сім’я, вища освіта та духовність
майже немає, за винятком 13% соціально пасивних громадян, які не вважають розвиток духовності важливою
цінністю в своєму житті і навіть не розуміють суті даного питання. Придбання бажаного соціального статусу –
однаково пріоритетно для обох груп: СА – 92%, СП –
82%. Зростання рольової значущості в очах близьких в
пріоритеті для 92% СА і 69% СП громадян.
Потреба в активній діяльності, бажання домовлятися
вважають важливим переважна більшість СА опитаних –
97%. СП громадяни в кількості 26% вважають громадську діяльність важливим і бажаним явищем в своєму
житті, але при цьому ніколи не брали в ней участь. Багато респондентів хотіли б займатися громадською діяльністю, але існують перешкоди для реалізації цих бажань.
В особистій бесіді з деякими респондентами, що займаються громадською діяльністю виключно за підтримки
держави було виявлено, що громадська діяльність за
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фінансової підтримки фондів і грантодавців не завжди
дає практичні результати, а іноді є безвідповідальною
діяльністю, коли громадський захід здійснюється для
«галочки», або постановочний – «на камеру». Результатом реально виконаних проектів є повернення матеріальних засобів в розмірах від 30% до 70%, як частина
корупційної схеми, про що рядові виконавці навіть не
здогадуються. Займатися такою «громадською діяльністю» дійсно може не кожен і не тільки через моральні
протиріччя, ця сфера доступна тільки для «своїх» людей.
В іншому випадку громадська діяльність не тільки не
дає грошей, а й вимагає вкладення власних ресурсів –
часу, грошей, знань, реальних дій.
Ставлення до політики як можливості вирішувати все
мирними перемовами в пріоритеті в такому співвідношенні: СА – 42%, СП – 25%. Дивно, що для четвертої
частини СП громадян, які не бажають займатися і не
займаються громадською діяльністю політична кар’єра
як цінність самореалізації стоїть на досить високому
місці. Можливо, це пояснюється високою заробітною
платою державних чиновників, депутатів і керівників
різного рівня.
Релігійну діяльність вважають важливою всього 14%
СА і 9% СП громадян. По-різному можна інтерпретувати дані показники, оскільки глибокого розуміння суті
релігійних навчань серед цивільного населення нашої
країни немає. Згідно з результатами опитування, проведеного центром Разумкова в 2020 році «Конфесійна та
церковна належність громадян України» 84,7% опитаних
громадян України вважають себе християнами, що належать до різних християнських конфесій і релігійних
течій, 0,6% – це представники інших релігійних течій,
8,8% не відносять себе до жодної з конфесій, а ще 5,6%
визначили себе невіруючими [9]. Україна фактично є
християнською державою, оскільки в преамбулі Конституції сказано, що Верховна Рада України приймає Конституцію, усвідомлюючи свою відповідальність перед
Богом. Оскільки більшість населення України – це християни, то в конституції наголошено на важливості християнських цінностей. Однак в Україні в наявності протиріччя як між християнами різних конфесій і течій (між
українською і московською УЦ, католиками, протестантами, євангелістами), так і між юридичною та фактичною декларацією християнських цінностей. У суспільстві не дотримуються християнські заповіді, поширені і
заохочуються анти християнські цінності – процвітають
грабежі, аморальна поведінка, вбивства, торгівля дітьми,
людськими органами та інші антилюдські дії.
Як показують результати дослідження, роботу за
кордоном респонденти оцінюють з позиції додаткового
заробітку і можливості поправити своє матеріальне становище. Питання матеріального забезпечення сьогодні
дуже актуальне. Завдяки міжнародним програмам по
обміну студентами, що діють в різних вузах України,
робота за кордоном вітається студентами і викладачами,
крім заробітку ще й як можливість кар’єрного росту.
Незважаючи на пандемію, за кордон на заробітки продовжують їздити громадяни України в будь-якому віці і на
будь-який термін. Роботу за кордоном вітають 30% СА і
27% СП громадян.

Далі учасникам опитування було запропоновано відповісти на питання «Чому вони особисто займаються
або не займаються громадською діяльністю?» Таким
чином з’ясувалося наступне: головним стимулом соціальної активності громадян виступають їхні особисті прагнення, поклик душі, наявність совісті, усвідомлення
важливості суспільної діяльності, відповідальність за
свою діяльність і прийняття рішень. Крім того, це можливість розвитку і самореалізації особистості. Деяким
подобається бути в центрі уваги. 30-ть респондентів
займаються громадською діяльністю з метою просвіти
громадян та надання їм посильної допомоги для вирішення їхніх життєвих проблем і покращення умов
життя. Ця частина СА громадян бачить громадську діяльність як соціальну необхідність, як можливість вирішення накопичених проблем не тільки суспільства, але
людства в цілому. Вважають, що без цього жодне суспільство не зможе розвиватися і, тим більше, подолати
сучасну кризу. Відчувають відповідальність за майбутні
покоління. 10% респондентів займаються громадською
діяльністю не регулярно, приймають в ній участь, коли є
можливість і бажання.
Більшість СП респондентів (71%) пояснюють свою
пасивну громадську позицію наступними факторами:
відсутністю необхідного досвіду та страхом не впоратися. Останні 29% СП громадян – безглуздістю, недоцільністю, відсутністю перспектив громадської діяльності
і можливості досягти бажаного результату, наявністю
інших пріоритетів – навчання, робота. А також недовірою до будь-яких об’єднань. Респонденти цієї категорії
вважають, що політикою займаються непорядні люди.
В останньому питанні анкети респондентам було
запропоновано відповісти на питання «Що саме, на вашу
думку, сприяє підвищенню соціальної активності особистості в Україні?» Аналіз і систематизація відповідей
учасників опитування на дане питання дали змогу сформулювати 7 умовних факторів, що сприяють соціальній
активності особистості на думку громадян України:
1. Соціальні та економічні проблеми в країні: криза,
пандемія, військові дії, соціальна несправедливість і нестабільність, а також безпорадність держави відповідати
на виклики сьогодення. Необхідність результативної
діяльності для рішенням проблем суспільства, що накопичилися – головні спонукальні мотиви соціальної активності громадян на думку 33% опитуваних.
2. Особисті якості та можливості. Особиста відповідальність, усвідомленість, високий рівень духовності,
постійна самоосвіта, відсутність зацикленості на власних проблемах, бажання допомогти людям, а також рівень освіти, виховання і культурного розвитку особистості змушує цю категорію громадян брати участь в
суспільному житті і здійснювати корисні справи для
свого міста і країни, в цьому вони бачать своє призначення і самореалізацію. Так вважають 27% респондентів.
3. Мала частина респондентів (9%) вважає, що зацікавити людей займатися громадською роботою можуть
тільки авторитетні особистості власним прикладом і
грамотним керівництвом, а також значимі на державному рівні ідеї, консолідація громад або підтримка
близьких.
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4. Допомога та зацікавленість держави вважають
мотивацією в громадській діяльності 8% громадян. А
також, фінансова підтримка від уряду, винагороди, премії за активну громадську діяльність. Сюди ж входить
популяризація активної громадянської позиції з боку
владних структур. Вплив держави через ідеологічну
пропаганду в ЗМІ. Розвиток соціальних мереж, створення оплачуваних структур, які «ведуть за собою» під
різними гаслами. Законодавча база, здорове правове
поле, захищеність законом «не на словах».
5. Впевненість у результаті, наявність сенсу в цій
діяльності. Впевненість, що зусилля не марні, що це
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принесе плоди – фактори, які сприяють соціальній активності громадян на думку 3% респондентів.
6. Мотивуючим фактором 2% респондентів вважають
патріотизм, соборність, віру і любов до України. Значення цих слів можна розуміти по-різному – від переважання жовто-блакитної символіки в одязі і загального
переходу населення на українську мову до готовності
підпорядкувати приватні інтереси громадян інтересам
держави.
7. Майже шоста частина опитаних (18% респондентів) не знають, що сприяє соціальній активності
громадян.

Мотиваційні чинники соціальної активності громадян України
Патріотизм, соборність, віра і любов до України
Уверенность в результате, наличие смысла
Допомога і зацікавленість держави
Авторитетні люди, значимі ідеї
Не знаю
Особисті якості, рівень освіти, виховання і культурного …
Соціально-економічні проблеми в країні. Криза. Важкі…
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Рис.2. Мотиваційні чинники соціальної активності особистості на думку громадян України
Висновки: Дослідження дозволило виявити особливості сучасної ціннісної картини серед опитаних громадян Південно-Східного регіону України і визначити тенденції подальшого розвитку суспільства в цьому напрямку.
У підтвердженні нашої гіпотези головні тенденції у
формуванні СЦ особистості серед опитаних громадян
України розгортаються в матеріальній площині і спрямовані на виживання. Існує ряд факторів, які зумовлюють неминучість цієї тенденції, головним з яких на думку опитаних виступають соціально-економічні проблеми,
безробіття, бідність, криза в країні.
Аналіз проведеного дослідження показав, що сьогодні головними ціннісними пріоритетами в житті опитаних громадян Південно-Східного регіону України, крім
матеріального благополуччя, є сім’я, духовний розвиток
та освіта з балами значущості 669, 659 і 630 відповідно.
Все інше із запропонованого списку основних цінностей
респонденти вибирають за можливостями і бажанням.
На другому місці за значимістю стоять соціальний статус, рольова значимість в сім’ї і участь в громадській
роботі – 590, 577 і 501 балів значущості відповідно. На
третьому – політична кар’єра, робота за кордоном і релігійна діяльність, які набрали 391, 348 і 289 балів значущості відповідно.
Багато респондентів інтуїтивно або усвідомлено вибирають такі ціннісні пріоритети, здійснення яких так чи
інакше веде до перетворення життя окремого індивідуума або суспільства в цілому. При цьому відсутня логічна послідовність і адекватність у відповідях респондентів, які одночасно пишуть, що бажали б займатися
громадською діяльністю і, в той же час, не бачать в

цьому ніякого сенсу. Існує стійка переконаність більшості соціально пасивних громадян в тому, що участь у
громадській діяльності за винагороду з боку держави
або за рахунок грантодавців – це вигідно і престижно,
але брати в ній участь можуть тільки «свої люди». Певні
досягнення за рахунок реалізації грантових програм,
звичайно, є. Це будівництво дитячих майданчиків, реалізація наукових проектів, ремонт бібліотек, дитячих садків, організація і допомога в проведенні спортивних і
культурних заходів та багато іншого. Але вони мало
значущі для розвитку держави в цілому і не вирішують
головні проблеми суспільства – підвищення тарифів на
житло, проблемних наслідків пандемії, безробіття, низькі
зарплати, дороге медичне обслуговування, платна освіта.
Створюється враження, що така громадська діяльність спрямована не стільки на вирішення реальних проблем громадян, скільки на збір конкретної інформації
про населення (статистичні дані про кількість громадян,
їх вік, рід занять, рівень достатку, освіти та ін.). Реалізація руками простих громадян завдань і цілей грантодавців під виглядом громадської діяльності – це безвідповідальна діяльність. Дотримання авторитетам і виконання
чужих завдань говорить про те, що у людей відсутня
впевненість в собі, немає бажання приймати на себе відповідальність за свої дії. Деякі респонденти пишуть, що
«не мають чіткої громадянської позиції» і не розуміють
важливості суспільної діяльності для всіх громадян і
держави в цілому. Все це підтверджує нашу гіпотезу про
наявність протиріччя між існуючою СЦ особистості і
навколишньою дійсністю. Формування цінностей особистості відбувається в суперечливому суспільстві, де нові
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цінності витісняють цінності попередніх поколінь, а не
доповнюють їх. Для розвитку суспільства цінності повинні слугувати об’єднуючим, а не антагоністичним
механізмом.
Порівняння ціннісних уподобань соціально активних
(далі СА) і соціально пасивних (далі СП) громадян Південно-Східного регіону України показало наступні пріоритети респондентів до основних цінностей, які містяться в анкетному опитуванні:
• сім’я – 97% СА, 94% СП;
• вища освіта – 95% СА, 88% СП;
• духовність – 100% СА, 87% СП;
• придбання бажаного соціального статусу – 92% СА,
82% СП;
• зростання рольової значущості в очах близьких –
92% СА, 69% СП;
• активну участь у громадській роботі – 97% СА,
26% СП;
• ставлення до політики – 42% СА, 25% СП;
• релігійну діяльність вважають важливим 14% СА,
9% СП;
• роботу за кордоном вітають 30% СА, 27% СП.
За даними дослідження головними стимулами соціальної активності опитаних громадян виступають їхні
особисті прагнення, поклик душі, відповідальність за
свою діяльність і прийняття рішень, можливість розвитку, просвіта та посильна допомога громадянам, діяльність заради зміни дійсності, поліпшення соціально-економічної ситуації, нівелювання наслідків кризи і війни.
На вибір ціннісних уподобань соціально пасивними
громадянами визначальний вплив робить система цінностей суспільства. Про це свідчать такі відповіді респондентів: «міг би займатися громадською діяльністю, якби
було за ким йти» (наявність авторитетного лідера), «якщо
зрозуміло заради чого це робити» (наявність ідеї), якщо
є підтримка уряду (гранти, премії), та відповідна підготовка (курси, тренінги) для заняття громадською діяльністю. Соціально пасивні громадяни не усвідомлюють
своїх цілей і бажань, у них відсутня бачення майбутнього
для себе, для своїх дітей і суспільства в цілому. Свою
пасивну громадську позицію респонденти пояснюють
відсутністю знань, незацікавленістю, відсутністю можливості досягти бажаного результату, недовірою до навколишнього світу. Ці данні підтверджують нашу гіпотезу,
що соціальна активність громадян залежить від того,
якими цінностями вони керуються при ухваленні рішення в повсякденному житті.
На вибір і вчинки людей впливає як внутрішня, так і
зовнішня СЦ суспільства, яка сьогодні переважає. Зараз
країна знаходиться в стані аномії – втрати будь-яких
ціннісних орієнтирів і моральних норм в суспільстві
[11]. В Україні не працюють ні християнські, ні традиційні, ні демократичні цінності. В умовах, коли відбувається переоцінка та зміна СЦ, людям складно оцінити,
що відбувається навколо і розібратися в дійсності. Це
створює хаос у свідомості людей, веде до їх неадекватної поведінки. Але критика існуючої СЦ не дає відповідей на питання, що і як треба робити, чим керуватися в
умовах високої динаміки соціальних процесів. Щоб задати потрібну, хронотопну СЦ [10], важливо визначити

напрямок розвитку суспільства – куди ми хочемо йти в
розвиток, або в руйнування.
СЦ регулює поведінкові норми людини і займає головне місце в будь-якій системі діяльності [12]. Згідно
новітньої теорії діяльності [13] в умовах кризового розвитку СЦ треба культивувати, створювати кожен раз
заново згідно з конкретною ситуацією. У перехідний
період необхідно ставити кордони, які задана СЦ регламентує в кожному конкретному випадку. Можна задати
СЦ на кожній фірмі (кодекс організації), згідно з конкретним видом діяльності (на війні ворога треба вбивати,
а в мирному житті вбивство людини неприпустимо),
можна йти інтуїтивно, якщо людина має вроджену СЦ і
орієнтована на високу духовність. Треба вимагати, щоб
дотримувалися СЦ, але треба знати навіщо задається і
яку мету переслідує декларована СЦ. Така СЦ дозволяє
здійснювати управління при виборі пріоритетів.
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RESEARCH OF VALUE PREFERENCES OF CITIZENS OF THE SOUTHEAST REGION OF UKRAINE
The article analyzes the results of a sociological study of the value preferences of citizens of the South-Eastern region of
Ukraine. The paper defines the value preferences of the individual. A comparative analysis is carried out and differences in the
value orientations of socially active and socially passive citizens of Ukraine are indicated. The factors motivating the social
activity of the individual are revealed. The main trends in the formation and change of the human value system during the
period of social transformations of society are determined. The study used the author’s method of determining the basic values
of human self-determination in society. It is proposed to consider the existing system of values as a mixture of traditional,
democratic and Christian values. A fundamentally new systemic concept based on modern theory of activity and the latest
scientific laws, potentially suitable for solving complex problems in this area, has been announced.
Key words: value system, value problem, personal values, values of society.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ШЛЮБУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У статті розглядається трансформація шлюбу від традиційних до альтернативних форм, які обирає
молодь задля уникнення законної так і моральної відповідальності.
Висвітленні результати свідчать про те, шлюб перестає бути втіленням релігійних вимог і моральних
норм і тиску з боку суспільства, а навпаки він набуває ознак індивідуальності власних цінностей та
переконань обох із подружжя. Наслідком цього стала трансформація шлюбних відносин і поширення нових,
раніше не типових форм для суспільства.
Ключові слова: шлюб, трансформація, альтернативні форми шлюбу, сімейні відносини, цінності.
Постановка проблеми. В сучасному суспільстві
інститут сім’ї переживає значні трансформації. Основними тенденціями є зниження впливу традиційних уявлень на шлюбно-сімейні стосунки, шлюб все більше
перетворюється більше на спосіб задоволення індивідуальних потреб особистості, аніж залишається суспільним обов’язком. В авангарді таких змін, природно, перебуває молодь, а молоді сім’ї не лише відчувають на себе
зазначені тенденції, але й стають їхньою рушійною силою.
Як відповідь на кризові явища, з’являються нові альтернативні форми шлюбу. Це і цивільні шлюби, і гостьові, сезонні та інші, а особливо поширеним явищем
стає зростання незареєстрованих шлюбів, що розглядаються як «пробний» період. З іншого боку, підвищується
й вікова межа вступу у шлюб. І, хоча на перший погляд
всі ці зміни відображають зростання рівня свободи та є
показником лібералізації суспільних відносин як таких, –
але, зважаючи на високу кількість розлучень, замислюєшся над тим, що, відмовившись від традицій, сучасне
суспільство не знайшло шлюбної «формули щастя».
За даними соціологічних досліджень, в більшості
сучасних країн (крім країн ісламського світу), сімейні
стосунки приймають все більш незвичайні форми. У
погоні за мрією про ідеальний шлюб люди намагаються
знайти оптимальну модель сімейного життя, що відповідає як відвічним потребам, так і новим тенденціям. Але
виникає питання щодо можливості альтернативних форм
шлюбу виконувати ті суспільно-значущі функції, що
здавна покладені на нього як самою особистістю, так і
суспільством.
Мета статті – проаналізувати основні прояви трансформації інституту шлюбу в сучасній Україні.
Огляд досліджень та публікацій. Шлюб завжди
знаходиться в центрі уваги багатьох вчених. Проблеми
молодих сімей у сучасному суспільстві представлені у
роботах таких соціологів як Андреєва Т.В., Альошина Ю.Є. що досліджують трансформацію шлюбних орієнтацій. Слюсар Л.І. описує еволюцію шлюбних стосунків в Україні.
Розгляд альтернативних форм шлюбу зробила Ляшенко Н.О.; Кашуба О.М. провела дослідження щодо альтернативних форм шлюбу таких як незареєстрований шлюб.
Значний внесок у вивчення проблем шлюбу зробили
різні вчені-демографи і вчені-юристи: Білова В.А., Безсмертний Ю.А., Бондарська Г.А., Васильєва Е.К.; Беля-

кова А.М., Загорський І.А., Нечаєва А.М., Орлов Н.В.
Проблемами шлюбу і сім’ї займалися так само вченісоціологи: Антонов А.І., Амджадін Л., Безщетнова О.В.,
Катаєв С.Л., Мацковський М.С., Солодников В.В., Талалай Ю.С. та ін.
Виклад основного матеріалу. Шлюб та пов’язана з
ним сім’я традиційно є первинним та визначальним осередком суспільства, виконуючи непересічні суспільно
значущі функції. Недарма ще Платон зауважував, що у
добре влаштованій державі першими законами повинні
бути ті, які регулюють шлюб.
Конституція України передбачає, що шлюб заснований на вільній згоді чоловіка та жінки. Кожен з них має
рівні права та обов’язки в сім’ї та шлюбі [8].
Такі конституційні норми є відображенням уявлень
про шлюб та сім’ю, сформованим протягом XX ст. з
його боротьбою за рівність жінок, в тому числі у сімейних відносинах.
Однак реалії останніх десятиліть з їхніми трендами
лібералізації, глобалізації та пануванням постмодерну
залишили модель сім’ї XX ст. далеко позаду. Разом із
послабленням тиску традиційності та одночасним зростанням рівня життя в умовах «суспільство споживання»
все менше людей планують традиційне сімейне життя,
однак критично збільшився рівень розлучень. Традиційний шлюб, що формувався під тиском релігійних поглядів та економічної необхідності, дає нові й нові тріщини:
виявляється, що для союзу двох самодостатніх індивідів
необхідний більш міцний фундамент, ніж економічна
необхідність та моральний тиск з боку суспільства. А
штучне намагання «втиснути» сучасних людей у рамки
традиційної ідеології призводить до виникнення таких
травматичних явищ сімейного життя як розлучення,
подружня невірність, неповні родини, неблагополучна
атмосфера у сім’ї тощо. І статистика цих явищ (насамперед розлучень) показує, що традиційні сімейні цінності
все більш «дають збій», все менше «спрацьовують». Як
зазначають фахівці, оскільки традиційний шлюб не
справляється зі своїми функція щодо створення повної
сім`ї, «незадоволеність від розбіжності установок і обумовлена ними сімейна поведінка спричиняють конфлікти, що нерідко закінчуються розлученням. У результаті
сім’я перетворюється на додатковий стресогенний чинник. Особливо це відчутно у сьогоднішньому українському суспільстві, коли стан хронічного емоційного
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стресу охопив усі верстви населення» [6, с.16].
Істотно змінюється сама орієнтація суспільних цінностей. Раніше сім’я була безперечним пріоритетом для
людини, способом забезпечення матеріального існування – натомість сьогодні сім’я та шлюб протиставляються кар’єрному зростанню.
Тому й не дивно, що молодь, соціалізуючись в умовах нівелювання цінностей сім’ї, усе частіше розглядає
шлюб як перешкоду самореалізації та особистому розвитку.
Українське суспільство не залишається осторонь цих
сучасних трендів, тим більше, що для східноєвропейських пострадянських країн така «лібералізація» дозволяє
розірвати «радянську спадщину», яка нині в Україні,
особливо у молодіжному середовищі оцінюється негативно.
Отже, й у сучасному українському суспільстві шлюб
переживає період трансформації. Основні тенденції –
зменшення впливу традиційних ідей на подружні та сімейні відносини, шлюб стає більше способом задоволення індивідуальних потреб особистості, ніж соціальним обов’язком. У відповідь на кризу виникають нові
альтернативні форми шлюбу. Це і цивільні шлюби, і
гостьові, сезонні та інші [3].
Так, в Україні спостерігається явище зростання незареєстрованих шлюбів, які розглядаються як «пробний»
період. Хоча основною формою постійного сексуального партнерства в Україні залишається зареєстрований
шлюб, частка людей, які вважають за краще жити разом
без реєстрації шлюбу, зростає. За даними вибіркового
соціально-демографічного дослідження «Сім’я і діти»
(квітень 2008 р.), близько 10% осіб дітородного віку (15–
49 років), що перебувають у шлюбі, юридично не зареєстрували свої шлюбні відносини, проте серед молоді ця
частка ще вища: 31,4% одружених чоловіків у віці 15–
24 років і 18,8% заміжніх жінок цього віку [4].
Згідно з результатами соціологічного дослідження
«Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної молоді
України за роки незалежності», проведеного Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра
Яременка в листопаді-грудні 2011 р., в Україні збільшується кількість незареєстрованих шлюбів та позашлюбних дітей. Якщо у 1996 р. жили в офіційно незареєстрованому шлюбі 3,2%, то у 2006 р. – 6,2%, а у 2011 р. –
8,8% опитаних. Кількість позашлюбних дітей зросла з
11,2% у 1990 р. до 21,2% на кінець 2011 р. Як зауважила
голова правління УІСД О.М. Балакірєва, це є загальноєвропейською практикою. Так, у ЄС в 1990-му було
17,4% позашлюбних дітей, а зараз – 37,4%. І це усереднений показник. У Данії, наприклад, 54% дітей народжуються поза шлюбом. Винятком є хіба що Греція, де
цей показник також зріс, але з 2,2% до 6,6% [4].
Ця тенденція свідчить про зниження цінності подружжя та поширення «матріархатного» типу сімейних
взаємин, за якого не тільки обов’язки, а й відповідальність за сім’ю лягає на жінку. У такій ситуації деякі жінки бачать більше переваг у «самотньому материнстві»,
розглядаючи чоловіка в сім’ї як «додатковий тягар», без
якого легше прожити. Зростає кількість сімей у повторному шлюбі з дітьми від попередніх шлюбів та бездітних. Багато молодих людей перед офіційною реєстрацією обирають пробний (консесуальний) шлюб як
випробувальний етап. Чимало людей віком до 25 років,
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що ніколи не перебували в шлюбі, не налаштовані на
подружнє життя взагалі, і це дає змогу прогнозувати
можливе зниження загального рівня шлюбності в майбутньому.
Але ж і «репетиція» сімейного життя не завжди
спрацьовує, адже, на думку деяких науковців, незареєстрований шлюб запрограмований на розрив від початку.
Також кількість розлучень в офіційних шлюбах після
такого співжиття залишається досить високою [1, с.82].
Нетривалість сімейного життя в багатьох випадках
веде до так званих серійних шлюбів. Є люди, які одружувалися три, чотири, п’ять і більше разів, при цьому
жодного разу не переживши вдівства. Найбільш екстремальним можна назвати таке явище, як одностатеві фактичні шлюби [5]. Однак така сучасна форма сім’ї в
Україні не поширена: тільки 2% чоловіків і 1% жінок
визнали, що партнер, з яким їх пов’язують постійні
інтимні стосунки, однієї з ними статі [2, с.122].
Прихильність до більш радикальних форм шлюбу в
Україні поки що не поширена; все те, що виходить за
межі незареєстрованого шлюбу, в Україні здебільшого
вважається девіаціями, а не моделями сімейного життя.
Дистанційний і гостьовий шлюби не типові для України:
зі своїм партнером окремо живуть лише 0,3% тих, хто
офіційно перебуває у шлюбі, а тих, хто більшу частину
часу живе окремо, іноді разом – усього близько одного
відсотка [9].
Хоча є свідчення того, що й тут намічається певне
зростання. Однак через те, що «екзотичні» форми
шлюбу в українському суспільстві не надто афішуються,
це викликає додаткові труднощі щодо вивчення їх поширеності, а також й ставлення до них.
Ключовим виміром традиційності сім’ї, разом із реєстрацією шлюбно-сімейних стосунків, є моногамія, яка
уходить своїми коріннями це в до цивілізаційну добу
людства. Однак нині й це ставиться під сумнів. «Більшість людей, – як пише автор однієї з праць, – не моногамні в істинному розумінні цього слова: вони не живуть
усе життя з одним партнером. Варто лише поглянути на
статистику розлучень, щоб зрозуміти: приблизно третина з
нас практикують так звану «серійну моногамію», тобто
змінюють постійних партнерів із плином часу» [10].
В цьому ж контексті постає й тема «поліаморності»,
яка визначається як «система етичних поглядів на любов,
що допускає існування множинних любовних відносин у
однієї людини з кількома людьми (а також між декількома людьми) одночасно, за згодою і схвалення всіх
учасників цих відносин» [7]. Про поширення ідей «поліаморії» в Україні свідчать новостворені спеціалізовані
Інтернет-ресурси, наприклад polyamory.in.ua (який, до
речі, є аналогом відповідної російської спільноти). Поліамори мають свій набір правил відносин, які виражають
бачення здорових відносин. Поліаморія – це не спосіб
виправити хиткі стосунки, а скоріше наступний рівень
побудови щасливих стосунків між двома людьми. «Поліаморія може бути дуже потужним і корисним способом поліпшити добрі стосунки» [7].
«Підсумовуючи всі свої спостереження, Террі Конлі
дослідник міжособистісних відносин зазначає, що моногамним парам є чому навчитися у поліаморів. Перш за
все, способам спілкування та вирішенню конфліктів.
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«Ми надаємо велике значення подружжю, але якщо пара
дасть один одному більше свободи, вони матимуть більше ресурсів, – сказав він. – Стратегії, які використовуються в поліаморних стосунках, можуть допомогти
вам покращити шлюб» [10].
Висновки. Можна констатувати, що модернізаційні
процеси в Україні змінили соціальну структуру українського суспільства і зумовили переоцінку традиційних
цінностей, зміну орієнтирів, зміну ціннісних орієнтацій і
мотивації поведінки людей, у тому числі і в сімейній
сфері. Наслідком цього стала трансформація шлюбносімейних відносин, їх плюралізація і поширення нових,
раніше не типових для суспільства, форм шлюбного
партнерства. Усе це дає підстави стверджувати, що нетрадиційні форми сім’ї та шлюбних стосунків дедалі успішніше конкурують з традиційно-патріархальною сім’єю.
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MARRIAGE TRANSFORMATION IN MODERN UKRAINE
The article considers the transformation of marriage from traditional to alternative forms have chosen by young people to
avoid legal and moral responsibility.
The results highlight the statement that marriage ceases to be the embodiment of religious requirements, moral norms and
pressure from society, on the contrary, it acquires signs of individuality of own values and beliefs of both spouses. The
consequence of this become the transformation of marital relations and the spread of new, previously unknown forms of
relations for society.
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МЕДИЙНЫЙ ФАКТОР И ВЛАСТЬ
ПРИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ЖИЗНИ
Цель текста – анализ «окна возможностей» повышения уровня положительного влияния
медийного фактора на качество взаимодействие власти и общества. В исследование вводится
параметр виртуализации общественной жизни как важнейшая характеристика и структурирования
«социального общежития», и динамики цепочки «цели – средства» человеческой активности.
Нравственно-духовный срез общественной жизни является таким же неотъемлемым, как техникотехнологический и социально-экономический. Воздействие идеалов, базовых ценностно-смысловых
комплексов и формирование идолов, а также представлений о нормативном, желательном и
достойном выступает содержательной осью изменений, значимо влияющей на итоговый вектор
трансформаций, их темпы и последовательность. И общественная миссия медийной сферы всѐ
больше включает несение нравственно-духовных ценностей, в частности – высоких идеалов правды,
добра и справедливости. Звериное начало искушают удовлетворением первичных потребностей,
человеческое – нравственно-духовных ценностей. Виртуализация предоставляет широкие
возможности в диапазоне от реализации своей творческой активности до пассивного потребления /
агрессивного накопления, от избирательности до впитывания штампов. Не только позволяя влиять
на происходящие события, но и открывая дополнительные пути ухода от реальности, виртуальность
комбинирует средства с сущностями и целями, непосредственно взаимодействуя с феноменами из
сферы идеалов, ценностей, смыслов. Так, роль виртуализации отнюдь не ограничивается изменением
палитры инструментария. Виртуализация выводит на нравственно-духовные и социокультурные
основания общества. Это обстоятельство невиданно обостряет общественную ответственность
властной элиты. Вместе с тем, классическое инструментальное отношение «газета – не только
коллективный организатор, но и коллективный пропагандист» способно существенно
иррационализировать и патологизировать общественную жизнь, исказить конечный вектор перемен.
Соответственно, народный контроль над использованием прессы выступает серьѐзным направлением
развития гражданского общества. Период сфокусированных общественных преобразований, с одной
стороны, расширяет рамки возможностей, с другой, – формирует основание последующих социальноэкономических трансформаций и, соответственно, характер использования этого времени во многом
предопределяет дальнейший коридор свободы во внутренней и в международной жизни. В этой
ситуации именно консервация устаревшей модели социальных отношений в сфере информационного
обмена, преграды к зарождению их новых форм и способствуют упадку структур. Таким образом,
надлежит продолжать усилия и по институционализации народного контроля реализации медийного
фактора, и по адекватному совершенствованию гармонии между государственным регулированием и
местным самоуправлением.
Ключевые слова: общественная жизнь, социокультурное развитие, ценностно-смысловые
комплексы, властная элита, медийный фактор.

«Демократия, в правильном еѐ истолковании, есть не что иное, как управление народом силами самого народа на
благо сенаторам».
(Г. Адамс «Демократия»)
Постановка проблемы. Расцениваемый в качестве
одного из уровней власти медийный простор сам стал
лакомым направлением и использования истэблишментом,
и внутренних дрязг групп элиты с разными интересами.
Служение миссии «правда, добро, справедливость» способно существенно подрываться распространением недостоверной информации («фейковые новости») и лживых оценок, влияя на состояние общественного климата.
Анализ исследований и публикаций по проблеме.
Методологические основания текста содержатся в работах по анализу закономерностей и особенностей информационной сферы человеческой деятельности. Характерные черты западного общества и государственного
строя выявили Р. Брэдбери и Р. Хайнлайн, Дж. Оруэлл и
О. Хаксли, Г. Адамс и Р.П. Уоррен, М. Твен и

Т. Драйзер, А. Барбюс и М. Горький, С. Льюис и
Э. Хемингуэй, Дж. Рид и М. Джалиль, Ю. Фучик и
Я. Гашек, Дж. Линдсей и Д. Сэлинджер, У. Уитмен и
Ф.Г. Лорка, Р. Роллан и Л. Арагон, М. Ромм и Р. Кармен,
Л. Фейхтвангер и Г. Хайденрайх, Б. Брехт и Э.М. Ремарк, Т. и К. Манны, Г. Айх и Я. Галан, Г. Бѐлль и
Т. Мершрот, В. Кѐппен и Г. Зойрен, К. Гайслер и
З. Ленц, С. Бельтрам и А. Кондрашов, Дж. Беннет и
Э. Сноуден. Международное восприятие разнообразных
аспектов социального уровня информационного воздействия испытало на себе воздействие работ У. Троттера
«Инстинкты толпы во время мира и войны», Э. Бернейса
«Кристаллизация общественного мнения», «Манипуляция общественным сознанием: как и почему», «Инженерия согласия» и «Пропаганда», Г. Лебона «Психология
народов и масс», М. Конвея «Толпа времен войны и
мира», Э. Мартина «Поведение толпы», Б. Эльтинге
«Психология войны», а также Дж. Арквиллы и Д. Ронфельдта, Э. Аронсона и Э. Пратканиса, М. Хоркхаймера
и Т. Адорно, А. Эдмюллера и Т. Вивльгельма, Б. Бере-
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Х. Годе, Д. Грабера К. Дойча, С. Каннингема, С. КараМурзы, М. Кассе, Э. Кассирера, Я. Кедми, Х. Кепплингера, М. Кунцика, П. Лазарфельда, Х. Лассвела, Э. Люттвака, М. Маклюэна, Б. Макнейра, Ж.-В. Мюллера,
Э. Ноэль-Нойман, Р. Мак-Чесни, Дж. Ная, И. Панарина,
Ф. Палмгрина, А. Понсонби, В. Трольдаля, У. Уэйса,
Л. Фестингера, Ю. Хабермаса, Дж. Шарпа, Г. Шиллера,
Г. Штромайера, В. Шульца, Ф. Эссера.
Цель текста – анализ диапазона изменений медийного аспекта взаимодействия общества и власти в условиях виртуализации жизни.
Изложение основного материала исследования.
СМИ могут помогать не только просвещать, но и манипулировать, не только возвышать, но и низводить, способствовать порабощению, вызывать то неоправданный
оптимизм, то угнетѐнное состояние. Во многом именно
лидеры, способные понимать и защищать интересы собственного культурно-цивилизационного мира, становятся весомым фактором если не определения глобальных
трендов, то хотя бы их эффективного использования, в т.
ч. опираясь на фактор медиа. Усиление необходимости
принимать решения за короткий срок и резкое возрастание информационного потока кардинально увеличивает
значение как фундаментальной, методологической подготовки, так и группы, воспринимаемой в качестве еѐ
носителей – от учителей и преподавателей до экспертов
и комментаторов. Но это же обстоятельство делает соблазнительной еѐ «приватизацию» в своих корыстных
целях власть имущими. Конечно, системный кризис
выражается и в том, что предпринимаемые фаворитами
уходящего способа производства действия приводят к
результатам, прямо противоположным желательным для
них. Однако то, какой именно стороной обернутся эти
множественные возможности, часто зависит от качества
и направленности применяемых информационных и
телекоммуникационных технологий. Отсюда – дополнительные требования к вычленению из «информационного шума» существенных для анализа и принятия
решений сведений и к качеству коммуникаций. Важная
задача журналистики – преодоление ксенофобии, глубоко въевшейся в миропонимание представителей западноевропейской культуры, искренне не понимающих пытающихся жить по-другому и с иными взглядами на
происходящее [1-5].
Присущая нынешнему состоянию общественной
среды сумятица смыслов, мгновенное устаревание знаний и любой (природной ли, социальной ли) обстановки
и среды жизнедеятельности, отсутствие прочной основы
в цикличности процессов, – всѐ это требует умения полагаться на самого себя, готовности к любым возможным
переменам, отсутствия сервильности и подобострастия
[6-10]. Подмена личными, клановыми, узкопартийными
интересами глубинных национальных / народных – важное следствие и фактор дальнейшей гибели культурноцивилизационных миров. Но «в отличие от больших
революций, совершаемых общественными классами и
массовыми социальными группами, исход «бархатных»
революций в огромной степени зависит от позиции
элитных слоѐв общества» [11, с.422]. При этом с кризисом мирового лидерства тесно сопряжено разложение

«властной элиты». Деградация «элит», зачастую хвалящихся разложением, при истончении среднего класса,
его следовании путѐм пауперизации (когда-то опробованном и интеллигенцией, из числа привилегированной
страты перешедшей в группу «пролетариата умственного труда»), подмывает свободу слова. Что естественным образом коррелирует с застарелыми болезнями
конкретных общественных систем, например зримыми
пережитками феодализма в Британии или рабовладения
в США, высоким уровнем недоверия собственным народам «элит» там. Вбрасывание же всѐ новых денег в орды
пропагандистов подкрепляет иллюзию расширения
электоральной поддержки и расширения социальной
базы. Одновременно повсеместно политические силы
сохранили отчетливую региональную идентичность:
«океанические» и «внутренние» территории США; винницкие, черновецкие, львовские и т. д. лоббисты, что
проявляется при напряжениях общественного организма. Усилились и признаки обособления новообразований типа «бурштиновой республики», территорий приграничья. Точечные ликвидации (в т. ч. осуществляемые
под чужим флагом) служат карой за отстаивание права
на собственное мнение.
СМИ могут стать существенным орудием не только
внешнего порабощения, но и внутренней междуклановой борьбы. Обострение борьбы между представителями
разнородных элитных группировок автоматически отражается в антагонизме подконтрольных СМИ. Приоритетно наработанные для применения (как обыденно, так
и в ходе «цветных» переворотов) вовне приѐмы оперирования общественным мнением легко переносятся на
давно разрабатываемую манипуляторами почву внутреннего потребления. Когда вместо полилога по важнейшим для безопасности и развития общества темам
предлагается битва предсказуемых монологов, в которых
отрабатываются заранее заданные позиции, а гражданственность звучания подменяется уводом к обсуждению
незначительных мелочей, – доверие к СМИ рассыпается.
Для подрыва качества свободы мнений употребляем
широкий диапазон ресурсов. С одной стороны, давление
на СМИ и отдельных журналистов: мнение и материально-бытовые условия их самих и связанных с ними
(организацией экономического, политического, духовноидеологического давления, физического воздействия,
ужесточения действий государственных органов, создания тех или иных привлекательных перспектив и форм
позитивной мотивации и др.) – является совершенно
нетерпимым для сохранения права на информацию и
реализацию народовластия. С другой, попытки внедрения
отношения к журналистской профессии как обычному
ремесленничеству искушают к участию в искривлении
информационного поля (например, за счѐт изменения
подлинных причинно-следственных связей, трансформации масштабов явлений, статистических манипуляций,
скрытия пружин происходящего, навязывания интерпретаций, создания ложных лидеров мнений, дискредитации, некорректных сопоставлений, навязывания контекста, подмены фактологического ряда точечными комментариями, отвлечения внимания, приведения заведомо
ошибочных аналогий, апеллирования к эмоциям и личному опыту аудитории и т. д.). Классическая опора ма-
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нипулирования – эмоции, настоянные на индивидуальном опыте, вызванные предубеждением и упрямством.
Ожидания не позволяют видеть всю реальность, фокусируя внимание на соответствующем им. Так восприятие
становится существенной альтернативой происходящему,
воображение настраивается против нежелательной действительности: «нельзя позволить фактам сбить себя с
толку». Применение каналов информирования для внушения желательного отношения, идеологического заражения, передачи импульса к подражанию, навязывания
благосклонности, неявных просьб или принуждений,
деструктивной критики и опоры на стереотипные реакции часто ведѐт к упрощению общественной и индивидуальной жизнедеятельности. Так, зачастую СМИ объясняют, что человек и общество «чувствуют на самом
деле», задавая мотивацию и подготавливая к восприятию действительности. Вымышленные сюжеты в состоянии предопределить реальное состояние дел. Виртуализация всей жизнедеятельности (вплоть до стирания
границ с реальностью) и рост изощрѐнности потенциала
манипуляций позволяют конвертировать контроль над
виртуальной реальностью во власть над реальными процессами. Для индивидуального и общественного сознания всѐ важнее не то, что узнают, а представление о том,
что им известно. Другими словами весомее для оценки
оказывается, кто и как передал информацию, а не еѐ содержание. Применение СМИ позволяет дезорганизовать
лидеров и массы, закамуфлировать подлинных акторов и
их намерения, легитимировать / лишить легитимности
трансформации и т. д. Потому способность оказать влияние на массовое восприятие асимметрично увеличивает
силу субъекта действий. Коммуникаторы всѐ заметнее
выделяются в общественном структурировании как отдельная группа социального управления, влияющая на
соотношение реального и виртуального измерения
жизни, бытийности и видимости [12-16].
Меняется мир – трансформируются субъект исторического процесса и структура воздействия на него. Идея
общественного развития включает признание того
факта, что в сорезонировании его параметров меняются
актуальные поля, нарастающие на фундаментальном
базисе культурно-цивилизационного мира. Так в истории подвижна роль насилия и традиций, прогресса и
регресса, эволюции и революции, конкуренции и партнерства в обособленном становлении и соразвитии миров.
Стратегическими становятся общественные коммуникации, связанные с критично социально важной информацией. В этом случае Public Relations (PR, связи с общественностью), а также Government Relations (GR, связи с
органами государственной власти) – важная составляющая развития организационной структуры и фактор
общественного и индивидуального выбора [17-23]. Одновременно диапазон эффективного применения фактора
медиа в сфере PR / GR-коммуникаций различается для
задач системного уровня и во время осуществления контр кризисных мер. С выходом информационного полилога
на авансцену взаимодействия культурно-цивилизационных миров в условиях глобализации и формирования
технологий смещения как восприятия реальности общественным и индивидуальным сознанием, так и самой
реальности в нужном направлении за счѐт стимулирова-

137

ния желательных трансформаций – для обеспечения
позиций требуется возможность как качественного доступа к нужной информации, так и защиты от негативных
информационных воздействий. На передний план системных трансформаций общества выходит духовноинформационная мотивация жизни, нарастает значение
морально-нравственных ориентиров и научно-интеллектуальной активности в осуществлении деятельности.
Причѐм в процессе форсированного осуществления
сдвигов парадигмального уровня, при осуществлении
контркризисного регулирования в условиях, близких к
состоянию институциональной неопределѐнности, приходится тем более ориентироваться, с одной стороны, на
ценностно-смысловые комплексы своего культурноцивилизационного мира (которые, реализуясь в формах
традиций, обычаев, укладов и обеспечивают воспроизводство и развитие экономики и общества в целом), с
другой же, – на общую логику исторического процесса и
конкретные особенности: свои, своего положения и
своих целей. Из моделей жизнеустройства и развития
конкретный культурно-цивилизационный мир может
создать свою конкретику, оптимальную именно для его
условий и подходов соответственно как глубинным пластам своих ценностно-смысловых комплексов, так и
динамике трансформации. Повышение эффективности
при использовании виртуальной реальности предполагает усиление внимания к сформированным социокультурным традициям, развитию вокруг них и на их основе
культурно-цивилизационных миров. Создание соответствующих общественных условий предполагает становление социальной кооперации, качество которой определяется уровнем взаимного доверия и характером
социальной ответственности субъектов в обществе. Доверие же возникает от восприятия ситуации в обществе
как справедливой, в частности, механизмов воплощения
идеалов свободы и солидарности, социального равенства
и правового равноправия как адекватных эпохе.
При этом смысловые иерархии, заложенные в предметах духовной и материальной культуры, фиксируются
и в языковой системе. Так, характер базовых ценностносмысловых комплексов влияет не только на ощущение
потребности в общем кругозоре, но и на готовность отстаивать самостоятельность своих мнений и решений.
Слабые духом тянутся не к истине, а к приятному для
них. Протей моды подстѐгивал и диктовал образ жизни,
но сам плотно завяз в экспансии рынков. Приоритет денег автоматически девальвировал жизнь, обрекал на
понижение уровня социальной ответственности и оскудение общества. Эпидемия приобретательства лишь
подменяла выявление подлинных жизненных целей и
ценностей, искажала смыслы, была мощным фактором
патологизации реальности и еѐ восприятия. Отчуждение
становилось всепроникающим, духовные запросы человека игнорировались, а его жизненные силы подавлялись; предлагалось существовать ради чуждых задач –
или умереть ради них же. Доминирование стремления к
деньгам, удовольствиям или же праздности и комфорту
– показатель слабой и неразвитой души. Антигуманизм,
расчеловечивание органично порождают (в частности,
ресурсами дехристианизации) фашизм, посягающий не
только на право самоопределения, право развития (вос-
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хождения в историческом процессе), но и на само право
на жизнь, сталкивающий в резервации антиутопий Носова, Оруэлла и Брэдбэри. Очевидно, общекультурные
признаки становятся важнее генетических особенностей.
Состояние и динамика народной нравственности фиксируется подвижками в совести, справедливости, доверии
как условиях состоятельности общественной целостности. Именно так вокруг осей ценностно-смысловых комплексов обеспечивают безопасность и развитие культурно-цивилизационные мира. Языковая и, в целом,
культурная сегрегация стала весомым направлением
этноцида в стратегии империализма малых народов.
Выводы. Таким образом, при формировании постинформационной общественной среды задачи социально-экономических макро-преобразований смыкаются с
подъѐмом уровня сознания общества: общественной
психологии и идеологии, рациональной и эмоциональной культуры общества. Соотношение собственно человеческого, святого и звериного начал в отдельном индивиде и в общественном бытии всякого культурноцивилизационного мира различно. Вектор подвижности
этого баланса формируют разные приоритеты. Соответственно, страны, которые демонстрировали высокие
достижения во всех областях социального общежития,
как правило, основывались на широком объединении
усилий различных слоѐв населения на задачах гражданского согласия и соборности общества. Путь реформ –
направление укрепления собственно человеческого
начала в обществе, соответственно – очеловечивания
общественной жизни, гуманизации социально-политических и социально-экономических отношений. Вместе
с тем, только способные к сознательному критическому
осмыслению действительности личности могут успешно
противостоять шаблонам и стереотипам глобальных
СМИ, натиску внешних для цивилизации техноструктур.
Манипулирование – принижение человеческого достоинства и оболванивание масс, облегчающее соскальзывание от умеренной буржуазной демократии к откровенной плутократии олигархата. Качество могущества
порождается не от потенциала власти как такового, а от
его реализации. Т. о. при виртуализации жизненного
пространства, медийный фактор действительности – не
только одно из специфических направлений власти, но и
условие еѐ актуализации как целого. В частности, «лакмусова бумажка», показывающая, у кого на самом деле
власть. Например: в руках народа или же в лапах крупных воротил. Тяга к манипулятивному применению
медийного фактора усиливает раскол между народом и
власть имущими. Вопиющий аморализм «элиты», разложение «светской знати», вступая в диссонанс с запросами общества, может диктовать желание сменить бескомпромиссную миссию гражданственности журналистики
на позицию мастеровых информационного влияния.
Между тем системная модернизация информационной
инфраструктуры – неотъемлемая часть как подлинного
народовластия, так и действительного суверенитета. В
общий контекст обновления надо также вписывать
систему информационного обеспечения общественных
интересов (создания качественного виртуального продукта, неискажѐнного донесения позиции до внутренней
и глобальной аудитории, духовно-нравственного имму-

нитета населения за счѐт системы образования и выработки привычки к критической оценке информации и
самостоятельности мышления, проч.). «Когда человек
ограбил своих ближних на известную сумму, ему становится жутковато и хочется отдать часть награбленного.
И если последить за ним внимательно, можно заметить,
что он пытается компенсировать тех же людей, которых
ещѐ так недавно очистил до нитки» (О. Генри).
Так что Украина остро нуждается в соответствующей
трансформации своих систем работы с информацией.
Именно создание передовой информационной инфраструктуры может стать одним из спусковых крючков для
запуска сценариев реального перевода общества и экономики на инновационно-венчурный путь развития и
проведения комплексной и последовательной модернизации страны. Идеалы и роли формируются в процессе,
где присутствует широкий диапазон нерутинный задач,
и нет постоянства процедур. Определяющее место в
отношениях принадлежит ролевым сетями, которые
обширны и динамичны, а характер, длина и место проявления ролей изменчивы, степень же взаимодействия
высока. Соответственно, актуализируется потребность в
ранее казавшихся «чрезмерными», «избыточными» знаниях и опыте для поведения в нестандартных случаях,
при должностных ротациях и освоении новой техники. В
этой ситуации именно консервация устаревшей модели
социальных отношений в сфере информационного обмена,
преграды к зарождению их новых форм и способствуют
упадку структур. Период сфокусированных общественных преобразований, с одной стороны, расширяет рамки
возможностей, с другой, – формирует основание последующих социально-экономических трансформаций и,
соответственно, характер использования этого времени
во многом предопределяет дальнейший «коридор свободы» во внутренней и в международной жизни.
Возможные направления дальнейших исследований. На наш взгляд, для повышения плодотворности
научных исследований в этой сфере целесообразен приоритетный анализ черт ойкумены регионов.
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MEDIA FACTOR AND POWER IN VIRTUALIZATION OF LIFE
The purpose of the text is to analyse the “window of opportunity” of raising the level for increasing of the level of positive
influence of the media factor on the quality of interaction between the authorities and society. The study introduces the
parameter of the virtualization of social life as the most important characteristic of both the structuring of the “social
community” and the dynamics of the “goal – means” of human activity. The moral and spiritual section of social life is as
integral one, as the technical, technological and socio-economic. The impact of ideals, basic value-sense complexes and the
formation of idols, ideas about the normative, desirable and worthy acts as a content axis of changes that significantly affects
the final vector of transformations, their pace and sequence. And the social mission of the media sphere more and more
includes the carrying of moral and spiritual values, in particular – the high ideals of truth, goodness and justice. The animal
principle is tempted by the satisfaction of primary needs, the human principle – by moral and spiritual values. Virtualization
provides a wide range of possibilities ranging from the realization of one’s creative activity to passive consumption /
aggressive accumulation, from selectivity to the absorption of clichés. Not only allowing to influence the events, that are taking
place, but also opening additional ways to escape from reality, virtuality combines means with essences and goals, directly
interacting with phenomena from the sphere of ideals, values, senses. Thus, the role of virtualization is by no means limited to
changing the toolbox palette. Virtualization leads to the moral, spiritual and sociocultural foundations of society. This
circumstance unprecedentedly aggravates the social responsibility of the ruling elite. At the same time, the classical
instrumental attitude “a newspaper is not only a collective organizer, but also a collective propagandist” is capable of
substantially irrationalizing and pathologizing social life, distorting the final vector of changes. Accordingly, popular control
over the use of the press is a serious direction in the development of civil society. The period of focused social transformations,
on the one hand, expands the scope of opportunities, on the other, it forms the basis for subsequent socio-economic changes
and, accordingly, the nature of the use of this time largely predetermines the further corridor of freedom in domestic and
international life. In this situation, it is the preservation of the outdated model of social relations in the field of information
exchange, and barriers to the emergence of their new forms that contribute to the decline of structures. Thus, efforts should be
continued both to institutionalize the people’s control over the realizing of the media factor, and to adequately improve the
harmony between state regulation and local self-government.
Key words: social life, socio-cultural development, value-semantic complexes, power elite, media factor.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЛАГОДІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
У статті представлено аналіз діяльності благодійних організацій, принципи їх роботи, проаналізовано
сфери допомоги, в яких вони працюють. Виявлено основні проблемні аспекти функціонування благодійників
в Україні, їх взаємовідносини з державою і громадянським суспільством, здобутки та перспективи галузі.
Детально визначено недоліки та сутнісні негаразди роботи благодійних організацій. Надані конкретні
рекомендації по ліквідації визначених недоліків.
Ключові слова: громадська організація, благодійність, громадянське суспільство, благодійна організація,
законодавство, бенефіціар, донор, міжнародна організація, інституціоналізація, альтруїзм, соціальна
допомога.
Постановка проблеми. У зв’язку з поступальним
рухом України до європейської спільноти з її культом
гуманітарних цінностей, постає питання про популяризацію та активізацію благодійницької роботи в нашій
країні. Те, що для європейця є нормою та повсякденністю – для українця поки ще незвичне та до кінця незрозуміле явище. Тому висвітлення проблем, здобутків та
перспектив роботи благодійних організацій є вкрай важливою та актуальною для сьогоденного українського
соціуму.
Мета роботи. Визначити важливість, актуальність
вивчення стану благодійної сфери в Україні, ставлення
до неї пересічних громадян, громадянських інституцій
та органів державної влади. Виявити основні здобутки
роботи благодійних організацій, недоліки та перспективи. Визначити напрямки подальшої роботи для інтенсифікації та більшої результативності роботи благодійників, надати конкретні рекомендації для мінімізації
негативних явищ.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні дуже
важливим та складним є завданням представити та скоординувати уявлення про діяльність благодійної сфери в
Україні комплексно – і ззовні, з точки зору отримувачів
благодійної допомоги та рядових обивателів, медіа
сфери, представників влади, і зсередини – з точки зору
самих благодійників та організацій, які вони створюють.
Все ще актуальними постають питання стану розвитку
цієї вкрай важливої сфери, її інституціоналізації, формування позитивного ставлення громадян, виявлення проблем, перешкод, позитивних зрушень та перспектив її
розвитку у динаміці, грамотного вдосконалення та розвитку як сфери в цілому, так і окремих організацій задля
більш ефективної їх роботи.
Розуміння та типи добродійності змінювалися протягом століть – від античного, християнського до новочасного, виникали нові механізми та правові норми,
оскільки добродійна діяльність віддзеркалює стан та
одночасно стає чинником розвитку громадянського суспільства. Як зазначає А. Ляднева, благодійність виконує
у суспільстві низку важливих функцій: комунікативну,
функцію формування соціальної свідомості, «соціальної
пам’яті», підтримки «соціального капіталу». Сучасна
благодійність характеризується раціональністю, спрямо-

ваністю на благо отримувача та прагненням до організованої підтримки злиденних, але передусім, дотримується
прагматичного правила Дж. Мілля – забезпечення роботою всіх здатних до неї осіб [1].
Для кращого розуміння суті процесу благодійності
слід з’ясувати його принципи – ідеї, що покладені в основу явища та відбивають його суть. Дослідник Р. Сербін пропонує характерні принципи благодійної діяльності
розподілити на загальні (верховенство права, законності,
гуманізму, добровільності, самоврядування, рівноправності тощо), спеціальні (вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу, прозорості,
безоплатності, безкорисливості, неприбутковості, адресності та індивідуальності підходу, соціальної справедливості, конфіденційності послуг, дотримання етичних
норм тощо) та інституційні (альтруїзм, милосердя, самовідданість, сумлінність, самоврядування, поваги та неупередженого ставлення до осіб, що потребують доброчинної діяльності, партнерства та взаємодії органів
державної влади та інститутів громадянського суспільства,
професіоналізму у вирішенні соціальних завдань тощо) [2].
Не підлягає сумніву необхідність та важливість благодійної діяльності у сучасній Україні, проте більшість
громадян не зовсім точно представляють собі, як само
працює благодійна сфера, яких ресурсів вона потребує
та чим конкретно вони можуть їй допомогти, не маючи
значних матеріальних, фізичних та моральних ресурсів.
Саме на цьому, просвітительському аспекті слід зосередити значну увагу усім без винятку благодійним організаціям, владі, інституціям громадянського суспільства,
якщо вони бажають отримати значні позитивні зрушення у цій галузі.
В цілому можна констатувати, що благодійність зараз популяризується, стає більш постійною, масовою та
популярною, хоча такого сплеску, який спостерігався у
2014–15 роках, вже немає і мабуть не буде. Але це і не
потрібно, бо поштовх був значний і він справив позитивний вплив на масову свідомість, спричинивши прогрес
у цій галузі, появу моди на благодійність та зростання
соціальної відповідальності бізнесу, причому як великого, так і середнього та малого.
Серед позитивних зрушень можна відмітити зростання загальної чисельності благодійних організацій, їх
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краще організаційне та інституціональне оформлення,
залучення досвіду та коштів міжнародних організацій та
іноземних країн, широке залучення до співпраці місцевих
громад, органів місцевого самоуправління та центральної влади, розширюється мас-медійна підтримка благодійників, у тому числі у інтернет-мережах, що особливо
актуально для молоді.
Також багато питань є у галузі державного управління благодійними організаціями, які є неприбутковими, а тому достатньо проблемними для держави.
Проте саме регуляція взаємовідносин державних, прибуткових та неприбуткових організацій зможе сприяти
існуванню стабільної фінансової системи та формуванню демократичної, правової держави зі стійким громадянським суспільством, здатним до саморегуляції.
Важливою є системність взаємодії між органами влади,
громадськістю та численними інститутами громадянського суспільства, що є запорукою та важливою умовою
результативного управління в демократичній країні.
Благодійні організації посідають чільне місце серед інститутів громадянського суспільства, оскільки сприяють
об’єднанню його членів перед численними загрозами у
соціальній та гуманітарній сферах, допомагають тим,
хто цього потребує. Не слід забувати, що благодійні організації є недержавними, а їх головна ціль – впровадження благодійної діяльності в інтересах окремих
верств населення та суспільства у цілому.
Згідно чинного законодавства, сфери діяльності благодійних організацій дуже різноманітні. Зокрема, це:
– освіта;
– охорона здоров’я;
– екологія та охорона довкілля;
– захист тварин;
– запобігання техногенним і природним катастрофам,
ліквідація їх наслідків;
– допомога постраждалим внаслідок збройних конфліктів, нещасних випадків;
– допомога біженцям та особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
– опіка і піклування;
– соціальний захист та забезпечення;
– культура та мистецтва;
– спорт і фізична культура;
– права людини і громадянина;
– розвиток територіальних громад тощо [3].
Отже, українське законодавство дозволяє громадянам
проявляти благодійність у широкому спектрі соціальних
проблем, проте треба пам’ятати, що важливою та неодмінною умовою існування благодійних організацій є
високий рівень розвитку самосвідомості особистості та
суспільства в цілому, його здатності до співчуття, співпереживання та бажання здійснювати допомогу. А це
можливе лише за умови розвиненого громадянського
суспільства та високої політичної культури соціуму.
Крім позитивних зрушень у галузі благодійності,
спостерігається ряд проблем та негативних рис, серед
яких можна відмітити недостатню увагу та допомогу з
боку місцевої та центральної влади; недосконалу законодавчу базу; нецільове та неефективне використання
коштів; штучність та фіктивність багатьох благодійних
організацій; брак компетентних та чесних співробітни-

ків; політизація благодійних акцій; замало спонсорів та
донорів; відсутність системності та урегульованості у
благодійній сфері. Також через відсутність достатнього
тривалого позитивного досвіду українських благодійних
організацій, спостерігається значна недовіра до них не
тільки з боку суспільства, а й з боку донорів-спонсорів,
що, звичайно, значно обмежує фінансову складову успіху. Важливою є відсутність стійкої культури пожертвувань, яка, безумовно, вимагає певного часу для її формування та позитивного настрою з боку тих, хто бажає
жертвувати та держави. Слід відмітити такі важливі
проблеми, як нерозуміння кому і як можна допомогти,
недостатній інтерес з боку представників бюджетних
організацій у співпраці з благодійниками, особливо іноземцями. Відсутність галузевої асоціації через жорстку
конкуренцію та брак культури взаємодії також не сприяє
інтенсифікації та результативності благодійної допомоги.
Особливий режим оподаткування благодійних організацій, а саме звільнення від сплати митних платежів з
вантажів, що визнані гуманітарною допомогою, с прощений порядок митного оформлення гуманітарних вантажів призводить до того, що під виглядом благодійної
допомоги ввозяться на митну територію товари, які звільняються від оподаткування митними платежами, але у
подальшому реалізовуються за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерській та податковій
звітності. Як наслідок, незаконне користування пільгами, використання спрощеного порядку митного оформлення вантажів, ухилення від сплати податків, митних
зборів не лише дискредитує діяльність благодійних організацій в Україні, а й зумовлює недоотримання надходження до бюджету, що завдає збитків державі [4, с.178].
Для подолання означених недоліків доречно було б
покращити співпрацю благодійних організацій з донорами та громадськістю, здійснювати обмін досвідом,
спільні заходи та практики між організаціями та населенням, лобіювати інтереси галузі на законодавчому та
державному рівнях, а також збільшувати кількість реально діючих, а не лише номінально зареєстрованих благодійних організацій. Самі організації також мають постійно підвищувати свій професійний рівень, збільшувати
потужність, нарощувати кадровий потенціал, сприяти
створенню професійних асоціацій на місцевому рівні,
розробляти успішні алгоритми допомоги та сприяти їх
впровадженню владою, контролювати доброчесність,
попереджувати зловживання, формувати високі стандарти праці, опікуватися вирішенням перш за все базових
проблем.
Важливим є також питання підвищення рівня довіри
до благодійних фондів, що збільшило б результативність
та масштабність їхньої роботи. Перш за все, це, безумовно, конкретні результати їх роботи, про які вони мають
регулярно звітувати перед владою та громадськістю через засоби масової інформації, соціальні мережі; також
постійний фінансовий моніторинг з боку контролюючих
організацій та прозора фінансова звітність. Істотними
факторами є тривалий термін існування, робота з важливими соціальними проектами, зовнішній контроль, міжнародний статус організації та релігійний статус.
Висновки. Отже, ми розглянули основні питання існування та діяльності благодійних організацій, області, в
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яких вони здійснюють свою допомогу нужденним. Визначилися з численними проблемами та недоліками формування та існування благодійників в Україні. З’ясували позитивні перспективи розвитку благодійної сфери
в країні, яким сприятиме подальший розвиток громадянського суспільства та гуманітарної культури в цілому. В
цілому можна сказати, що зараз спостерігається активний розвиток українського благодійництва та волонтерської діяльності, що уособлює не лише наявність кричущих проблем у суспільстві, а й готовність цього суспільства брати на себе відповідальність за їх вирішення.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CHARITABLE ORGANIZATIONS IN UKRAINE
The article presents an analysis of the activities of charitable organizations, the principles of their work, analyzes the areas
of assistance. The main problematic aspects of the functioning of philanthropists in Ukraine, their relations with the state and
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