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PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE 

Велієв Парвіз Тейюб огли, 
аспірант кафедри соціальної філософії та управління  

Запорізького національного університету,  
Україна, м. Запоріжжя 

ГЕОПОЛІТИЧНА ДИНАМІКА: ВИНИКНЕННЯ НОВОЇ 

«ПРОСТОРОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ» 

Говорячи сьогодні про геополітичну трансформацію з точки зору 

соціально-філософської специфіки, зазначимо, що аналізувати геополітичну 
ситуацію не має сенсу, бо ситуація – це статика, а ми повинні констатувати, 
що статика відсутня. Існує тільки геополітична динаміка, яка в часі робить 

будь-який науковий аналіз застарілим і неактуальним. Є об’єктивні фактори, 
які активно впливають і створюють геополітичну динаміку. Це – сучасна 
ситуація постмодерна, глобалізація, яка впливає на розвиток всіх сучасних 
держав, інформаційне суспільство, технологічна складова розвитку держав, 

що породжує інноваційні суспільства – всі ці обставини презентують 
нестабільність, неясність, молекулярність, атомарність, замість регулярності, 
об’єктивності і системної структурованості у взаємовідносинах «людина-

суспільство», «людина-світ». 
Тому сучасний етап глобального розвитку людства пов’язують з 

особливим моментом в історії, який назвали сингулярністю. Вітчизняна 

дослідниця Утюж І. вважає, що поява в філософії нового терміну «соціальна 
сингулярність», описує не стільки загибель соціуму і культури, не фінал 
духовно-естетичного ставлення людей до життя, а показує, що повинні 
відбутись зміни форми останнього [1]. 

Сингулярність – як межа сучасного інноваційного суспільства, в різних 
сферах: від технологічної до політичної (і в нашому випадку геополітичної). 
Як зазначає О. Болдачьов, у статті «Феніта ля комедія»: «політична 

сингулярность – є межою розвитку політичної системи соціуму (звичайно ж, 
теж пов'язаний з технологічним прогресом), коли політичне керівництво як 
таке стає безглуздим. [2] 

Поява нової технологічної, інформаційної реальності суттєво 
трансформує сучасний світ, а саме нас цікавить, як використовуються ключові 
простори в інтересах геополітичних гравців. 

Тому аналіз геополітичних досліджень обов’язково повинні базуватись 

на методологічних принципах соціальної філософії, а саме: чи не вперше 
людина сформувала самостійну реальність – реальність техносфери, 
кіберпростору. Від функціонування даної реальності залежить інноваційний 
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розвиток держав, їх економічна та військова могутність. Ця реальність стає 

протистоянням багатьох великих держав, однак, як зазначає Дубов Д. «з 
огляду на новизну простору, правила протистояння й загальна стратегічна 
мета цих протистоянь, досі не концептуалізовані» [3]  

Геополітика, як науковий напрям завжди працювала з категорією 

«простір», бо дана категорія символізує джерело могутності і породжує всі 
міжнародні конфлікти. 

Так, наприклад, Волинчук А. зазначає, що «об'єктом геополітичного 

дослідження, є політично організований простір. В якості предмета 
дослідження виступає процес геополітичного освоєння території, що 
відображає сутність взаємин, що складаються між державою як суб'єктом 

політичного суверенітету і простором, як об'єктом його організаційного 
впливу» [4]. 

Автор дає визначення, яке характеризує і окреслює теоретичні принципи 
дослідження феномену «геополітична трансформація»: «геополітичне 

освоєння є не що інше, як комплекс цілеспрямованих заходів, спрямованих на 
поширення державного суверенітету на території», отже, геополітичне 
освоєння території – це процес формування комплексу умов і заходів, 

необхідних для динамічного розвитку геополітичного потенціалу країни [4]. 
Нажаль, Україна стала заручником геополітичних інтересів світових 

держав. Збройний конфлікт на території України, який розпочався ще 2014 р. 

триває вже п’ять років, анексія Криму, одним словом втрата територій не 
надають оптимізму у вибудовуванні сценаріїв, щодо геополітичного 
майбутнього нашої країни. Дипломати, експерти, державні діячі, науковці 
аналізують та намагаються спрогнозувати подальший хід подій.  

Феденко О. так оцінює геополітичну ситуацію, що склалась на теренах 
України: «Аналіз «гібридної війни» проти України дає нам всі підстави 
стверджувати, що вона є наслідком нової «холодної війни», яка зародилася в 

світі, виходячи з намагання РФ увійти до складу наддержав і втілити свої 
амбіції щодо впливу на країни пострадянського простору та особливо 
України» [5, с.65].  

Нинішній перебіг подій у світі кидає нові виклики нашій державі. Знайти 

відповіді на складні питання можливо в теоретичній площині геополітичного 
аналізу, який дає можливість дослідити систему міжнародних відносин, 
дослідити закономірності і «просторові характеристики» економічного, 

військового, інформаційного сенсу подальшого розвитку. 
Розглядаючи сучасну роль США та країн Західної Європи в глобальній 

силовій структурі, з точки зору геополітичних вимірів та їхнього впливу на 

майбутнє світу, найбільшу зацікавленість викликають два регіони: Східна 
Європа та євразійський простір колишнього Радянського Союзу. Саме в цих 
регіонах відбулася трансформація геополітичної ситуації [5, с.66]. 

Як зазначає політолог-міжнародник Константінова В. – Україна і країни 

Центральної Азії не мають болючих питань історичної пам’яті, які завдавали б 
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національного болю і заважали б розвитку двосторонніх відносин. Єдиною 

перепоною в політичній площині є імперські амбіції окремо взятого режиму. 
В той же час, економічні відносини нашої країни з регіоном зберігають в собі 
невикористаний потенціал, який стає об’єктом гібридної війни Росії проти 
України. Послідовна політика блокування з боку російського керівництва 

українського експорту до регіону виливається у різноманітні транзитні 
обмеження, які порушують базові принципи свободи міжнародної торгівлі. До 
слова, Киргизька Республіка, Україна, Російська Федерація, Республіка 

Казахстан є членами Світової організації торгівлі, тож, в їхніх міжнародних 
економічних відносинах мають діяти норми цієї організації. Можна 
прогнозувати, що економічні зв’язки між Україною і Центральноазіатськими 

країнами будуть і надалі залишатися мішенню російської агресивної 
зовнішньої політики [6] 

Отже, можна зробити висновок, геополітичне положення України 
характеризується критеріями географічного розташування: в Карпатах – 

географічний центр Європи, в Криму – геополітичний полюс Євразії. Схід і 
Захід, як полюси тяжіння формують геополітичну парадигму України. 
Зважаючи на це, ми засвідчуємо, що для України надзвичайної ваги набуває 

необхідність глобального співтовариства з метою вирішення ключових 
соціально-економічних, екологічних, гуманітарних проблем, загострення яких 
становить небезпеку для всього світу. 
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Гончаров Г.М., 
доцент, к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних наук  

Харківської державної академії фізичної культури,  
Україна, м. Харків 

ПРАВОСЛАВНЕ ВЧЕННЯ ПРО МОРАЛЬ ЯК ОДИН ІЗ 

ЧИННИКІВ ДУШПАСТИРЯ 

Події останніх років і місяців своїми внесками в скарбничку історії України 
не залишають байдужими ні одного свідомо патріотично налаштованого, 

істинного громадянина вільної незалежної України. Одна із таких подій, яка 
відбулася 6 січня 2019 року, отримання Православною церквою України, 
довгоочікуваного Томосу про автокефалію, початок визнання Православної 

Церкви України іншими автокефальними церквами. Як зазначалось 
журналістами в ЗМІ: «Томос – це найкращий оберіг від російської агресії. Це 
найбільш масштабна історична подія в історії української православної 
церкви за останні 333 роки». Журналіст Юрій Бутусов додає, що українцям 

нарешті повернули духовну свободу. На його думку, ця подія стала одним із 
ключових досягнень України останніх років, але на відміну від інших це 
досягнення не лише керівництва держави, але і прогресивної частки самого 

суспільства[1]. Нажаль частка, православного українського суспільства, друга 
частка ще зомбована російською пропагандою не може зрозуміти що сталося. 
А проросійські «батюшки» УПЦ МП залякані, або напоумлені своїми 
московськими кураторами, продовжують ворожу Україні ідеологію 

«неблагодатності, меншості, не канонічності, невизнаності» Української 
Православної Церкви. І тому наші «українські православні миряни» на 
роздоріжжі. Кому вірити? І хочеться спитати тих «батюшок» де їх релігійна 

моральність, де їх пастирська совість, якщо вона взагалі є? Бог їм суддя!   
І тут хотілось би звернути увагу і пригадати дуже цікаву постать в 

наукових колах відому, але  нажаль забуту, стерту з пам’яті радянською 

ідеологією і заборонену московським Синодом в середині XVIII століття,  
архімандрита Києво-Печерської лаври Інокентія Гізеля. За сім років до 
отримання Томосу в 2012 році сталася сенсація, українській спільноті було 
представлено тритомне зібрання творів архімандрита Інокентія Гізеля. Книги, 

над якими впродовж шести років працював колектив учених з п'яти країн 
світу. Цінність цієї роботи в тому, що вона повертає науці і культурі ідеї і саме 
ім'я релігійного українського філософа XVII століття. У трактатах «Мир з 

Богом чоловіку» і «Наука про таємницю святого покаяння» Гізель, що свого 
часу був ректором Києво-могилянської колегії, уперше створює православне 
вчення про мораль, в якому описано, як повинна поводитися людина, щоб 

діяти не грішивши і думати не лише про себе, але і бути користною 
суспільству. Книга Гізеля, як і повний філософський курс, прочитаний в 
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«Могилянке», зробили свій істотний вплив на формування української 

культури XVII–XVIII віків, переклад сучасною українською мовою вона стала 
доступною і цікавою не лише священикам, ученим, але і широкому колу 
читачів. Адже революційні для раньомодерного часу ідеї виявляються 
надзвичайно актуальними і для сьогоднішнього дня. Найдокладніше 

розглядається в книзі навчання про гріх, при чому застосовується звичайна 
катехитична схема: почерговий розгляд гріхів проти кожної з десяти заповідей 
Божих, та семи головних гріхів (гордість, зажерливість, нечистота, обжерство, 

заздрість, гнів, лінощі). Тут же додається перелік церковних заповідей, 
закріплених масовою релігійною свідомістю того часу, й опис гріхів, що 
можливі проти кожного з семи таїнств. Окремо описано гріхи, специфічні для 

кожного суспільного стану – від архієреїв до шинкарів.[2 c.352]. З точки зору 
православного богослов'я, немає різної моралі для ченця і мирянина, 
пересічного громадянина і президента та міністра. Вони повинні поводитися 
однаково: бути благочестивими і в слові і в справі, дотримуватися усіх постів і 

заборон. У XVII столітті київські філософи і церковні інтелектуали, в першу 
чергу Петро Могила і його оточення, до якого відносився Інокентій Гізель, 
уперше сказали, що людина, що живе у миру, не має бути ченцем. Навпаки, 

вона зобов'язана бути активною, не уникати громадської діяльності. Людина 
повинна сама оцінювати свої вчинки, мати совість, щоб їх оцінювати. Що 
спонукало появу книги «Мир с Богом чоловіку». Потреба усвідомлення  

релігійної  ідентичности українців яка зростає з початком боротьби за 
гетьманську державу 1648р. Невдалий альянс з Москвою 1654 р., 
розчарування й криза ментальности козацьких еліт в епоху Руїни, новий, 
консервативний контекст Московського царства, небезпека інкорпорації 

Київської митрополії Московським Патріярхатом, якій активно протистояв 
о.Інокентій Ґізель [3]. Суперечливі наслідки залучення Московської Церкви 
до православної Реформи – все це формувало суспільний контекст появи 

книги «Мир с Богом чоловіку» (1669)». Пов’язуючи тогочасні лихоліття з 
наслідками гріхів, «Передмова до православного читача» згадує про 
«многолітную в Малой Россіі брань, праведним судом на нас наведеную», і 
про те, як «во вся мімошедшая лютая времена воєвало на нас небо, єже 

вредящими своїми планетами многії болезні і пагуби на нас іспущало. 
Воєвала і земля, обичних нам плодов возбранєнієм і сємя умалєнієм. Воєвала і 
вода, преізлішнім своїм ізліянієм и всяких плодов рибних нєдаянієм. Воєвал и 

воздух, овогда сушами, овогда градами, бурями и безмерними мокротами. 
Воєвал и вогонь частим градов и стран пожженієм» (передмова, с.7). 
Покаяння подається як єдиний шанс на вихід із цього ланцюга нещасть.  

Богослов’я покаяння, що пропонується книгою «Мир с Богом чоловіку», 

відверто розвиває тенденції православної Реформи часів свт. Петра Могили. 

Посилаючись на приклад апостола Павла у його зверненні до афінян в 

Ареопазі (Діян. 17:16-34) та великомучениці Катерини, яка привела 

поганських мудреців до Христа завдяки знанню давньогрецької філософії 
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«еллінских ученій», «Передмова книги» закликає зрозуміти логіку викорис-

тання західних схоластичних схем і латинського духовного досвіду 

(передмова, с.9). Логіка композиції підпорядкована фунціональній меті: 

використанню книги сповідальниками, а можливо й сповідниками, для 

широкого та різнобічного студіювання духовного життя з метою виявлення 

провин, що вимагають визнання на індивідуальній сповіді. Структурні засади 

книги, в свою чергу, відображають надзвичайно істотну еклезіологічну 

тенденцію, стратегічно мотивовану богословською доктриною Реформи: 

звільнити «владу ключів» від суб’єктивного чинника, посилюючи сакрамен-

тальну присутність Церкви як містичного Тіла Христового в усіх складниках 

сповіді. Архимандрит Інокентій Ґізель і його ґенерація, сформована у вимірах 

київського богослов’я знаходячись коло свт. Петра Могили, приймає 

депрекативно-індикативну розрішальну формулу за ключ до нової інтерпре-

тації особи сповідальника. Сакраментальна місія сповідальника переноситься 

з харизматичної площини в еклезіологічну. Реальність тогочасного 

церковного життя не давала підстав припускати наявности харизматичних 

дарів у кожного з тисяч душпастирів Київської митрополії в XVII ст. Однак 

еклезіяльна присутність кожного канонічно рукоположеного священика в 

ієрархічній структурі Церкви виявляє в ньому благодатні дари, що 

уможливлюють сакраментальну, навчальну й суддівську місії сповідальника.  

Повноцінне ж виконання цих місій вимагає володіння загальноцерковним 

досвідом, у якому розкривається благодатна дія Святого Духа, – досвідом, 

виявленим у сотнях прикладів і нюансів духовного життя, що з ними може 

зіштовхнутися християнин, котрий став на шлях покаяння. 

У сакраментальних стосунках сповідника й сповідальника уприявнюється 

ієрархічна структура Церкви, покликана знищити поділи, викликані гріхом, і 

відновити природну гармонію, єдність людської спільноти й Бога – «мир с 

Богом чоловіку». Здійснення цього досягається через дріб’язково детальний 

аналіз індивідуального життєвого досвіду сповідника, перепровадити який та 

знайти оптимальні способи подолання помилок покликаний сповідальник. Саме 

з цією метою автор книги залучає богословські інтерпретації покаяння в 

гранично широкому конфесійному вимірі, не відкидаючи масштабних здобутків 

схоластичного й посттридентського богослов’я Заходу. 

В річищі західної традиції розрізняються матерія та форма покаяння, 

матерія ближня (три дії сповідника: жаль за гріхами, сповідання гріхів і 

спокутування гріхів) та дальня (гріхи, вчинені по хрещенні). Формою 

покаяння називається священиче розгрішення, подане за «Требником» (1646): 

«Прощаю і розрішаю тя ... (ім’ярек) от всіх гріхов твоїх, въ ім’я Отця, и Сина, 

и Святаго Духа. Амінь» (с.7). Характерне використання популярних 

мнемонічних прийомів засвоєння навчання про сповідь: « Сповідь повинна 

буди скора, часта, вільна, нелицемірна, тайна, смиренна, сліз повна, викривна, 

проста, ясна, сором’язлива, мужня, всеціла, достовірна, разсудна, послушна» 



11 

 

 

(передмова, с.18). Видання книги в наші дні слід розглядати «не тільки як суто 

академічну подію, важливу для істориків культури і Церкви, але й як цілком 

продуктивний імпульс до відродження культури самоаналізу й мистецтва 

покаяння – наріжних каменів здорової християнської релігійності » [2, с.352]. 

Тому твір «Мир з Богом чоловіку» справедливо називають першою 

православною систематичною працею з морального богослов’я. 
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THE PREVALENCE OF LONELINESS IN EUROPE 

Loneliness can be measured directly, by asking people about their subjective 
feelings of loneliness. Indirect measures probe into specific determinants of 
loneliness such as the frequency of meetings with friends or having someone to talk 

to about intimate matters. 
The results of the analyses are based on European Social Survey (ESS) data. 

The 2010, 2012 and 2014 ESS waves include both a direct and indirect measure of 
loneliness. The sample size of these three pooled waves amounts to more than 

106,000 observations in 24 European member states. 
According to the research, the following results were obtained. 
1) More than 75 million European adults meet with family or friends at most 

once a month and around 30 million European adults frequently feel lonely. 
2) Loneliness is more prevalent in Eastern and Southern Europe than in 

Western and Northern Europe. 

3) Poor health, unfavourable economic circumstances and living alone are all 
associated with higher rates of loneliness. 

4) Loneliness affects all age groups. Even though the elderly may be more 
socially isolated than other age groups, they do not report more frequent feelings of 

loneliness. 



12 

 

 

5) Differences between countries are also much larger in this area than for 

subjective loneliness. In a study of late-life loneliness in Europe, Thomas Hansen 
and Britt Slagsvold of Oslo Metropolitan University found the rate of «quite severe» 
loneliness was worst in Eastern European countries (30-55 percent). In Western and 
Northern Europe, better living conditions and welfare provisions meant 10 to 20 

percent of respondents were experiencing the same degree of loneliness. Over 40% 
of Hungarians and Greeks only socialise with friends or family once a month or 
less. In Lithuania, Estonia and Poland the figure approaches 35%. At the other end 

of the spectrum, social isolation is lowest in the Netherlands, Denmark and Sweden, 
were around 8% of adults only meet with friends or family one per month or less [1]. 

The situation is worst in Italy, where 13.2% of respondents lack someone to go 

to in difficulty, and in Luxembourg (12.9%), the Netherlands (10.2%), Portugal 
(9.6%), and Latvia (8.2 %). 

Czechs are the least socially isolated, with just 1.9% saying that they have 
nobody to turn to. Finland also score well (2.1%), as did Slovakia (2.1%), Sweden 

(2.3%) and Hungary (2.8%). 
6.1% of Europeans have nobody to talk about personal matters with. The 

situation is worst in France, where 12.24% of respondents lack someone to confide 

in, and in Italy (11.9%), Macedonia (8.7%), the Netherlands (8.3%), and Belgium 
(6.8 %). 

Cypriots are the least socially isolated on this measure, with just 2% saying 

that they have nobody to discuss things with. Slovakia scores better than other 
countries in this category, too (2.2%), along with Spain (2.2%), and Hungary (2.3%). 

In the Netherlands 21.2% of those over the age of 75 said that they lack 
somebody to go to, and in France 20.6% of the people in this age group have 

nobody to confide in. In Slovakia elderly people report feeling less isolated: just 
1.5% of the elderly there say they had nobody to go to, and 3.4% of them don’t have 
anyone to discuss personal matters with. 

Unsurprisingly, single people fare worse than those in couples, and people 
without dependent children are more isolated than those who have them. 

Ironically more city-dwellers felt isolated than those living in rural situations. 
6.4% of city dwellers had nobody to turn to, and 6.1% had nobody to confide in, 

compared to 4.8% and 5.6% of those living in the country [5]. 
The study showed that women were more likely to feel lonely most of or some 

of the time as compared to men, and feelings of loneliness seemed to be more 

common amongst the older ages. The prevalence of loneliness differed significantly 
between households with different income levels as well as between individuals 
with different educational attainment levels, with less affluent and less educated 

individuals being more likely to report frequent feelings of loneliness. The 
proportion of individuals who declared feeling lonely most of the time compared to 
none of the time was significantly higher among southern Europeans relative to 
their Northern counterparts. The proportion of those who reported experiencing 

frequent feelings of loneliness was also significantly greater among individuals 
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suffering from more than one severe health condition as compared to their healthy 

counterparts. Furthermore, loneliness was significantly more frequently experienced 
by individuals who were widowed, whose children had recently moved out of the 
parental home, those who did not have any children and those who were living 
without a partner or a spouse [3]. 

A 2010 report by the Mental Health Foundation found that the 18-to-34-year-
olds surveyed were more likely than the over-55s to feel lonely often and to feel 
depressed because of loneliness. Further, while some turn to online social 

networking for solace, research suggests that young people’s use of social media 
may be contributing to their social isolation. 

In 2006, 7.2 percent of Europeans were socially isolated – this is the share of 

the population who said that they never meet up with friends or relatives, not even 
once a year. This figure is regarded as an extreme degree of isolation. Seniors are 
particularly vulnerable due to the loss of friends and family, mobility, poor health, 
or income. Living alone can also lead to loneliness. According to EU statistics on 

income and living conditions, 13.4 percent of households within the EU-28 in 2013 
was composed of a single person aged 65 or over. Also, a recent survey found that 
almost three-quarters of older people in the UK are lonely [4]. 

Over five years ago, The Mental Health Foundation published a ground-
breaking report, The Lonely Society [2], that linked modern ways of living to 
increasing loneliness. It also established a correlation between loneliness and the 

prevalence of anxiety, depression and other mental health problems. It has been 
substantiated that although loneliness is a natural emotion that has played a role in 
human evolution, chronic loneliness can lead to serious physical and mental health 
problems. It has been found that while loneliness is often felt, it often carries a 

stigma and can be problematic if people are ashamed to admit it or seek help. 
It has been identified that the prevalence of loneliness in Europe leads to the 

development of comprehensive strategies for preventing and overcoming loneliness 

among different age categories. 
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ В УМОВАХ FAKE NEWS 

Вислів  fake news за версією одного з провідних англійських словників 

Collins English Dictionary стало словосполученням 2017 року. Якщо 

звернутися до джерела, то знайдемо, що fake news означає помилкову, часто 

сенсаційну, інформацію, що поширюється під виглядом новин [3]. Сьогодні 

такі словосполучення, як «фейкові новини», «фейкова інформація», «топ 

фейкових новин», «фейкові новини 2019 року» стали звичними навіть для 

широкого загалу.  

Проте, стрімке розповсюдження фейкової інформації формує неадекватну 

картину світу, створює когнітивний хаос, дисонанс у свідомості людей. Це 

призводить до невідповідності реального буття з тим образом світу, що 

сформувався під потужним впливом фейків. Враховуючи обсяги інформації, 

яка сьогодні циркулює, і наші фізичні можливості її перевірити, усвідомити, 

то постає проблема екзистенційної розгубленості, втрати сенсів, аксіологічних 

орієнтирів. Особливо вразливою до цього є молодь, яка перебуває в 

інформаційному, віртуальному середовищі постійно і тільки готується до 

самостійного життя, знаходиться в процесі самовизначення та пошуку своєї 

траєкторії розвитку в такому складному, стрімко змінюваному світі. 

Із середини 2000-х років на різних рівнях активно обговорюється 

концепція «Навичок XXI століття» (21-st Century Learning Skills) – тих, які 

допоможуть людині реалізувати її життєві цілі, побудувати кар’єру, адекватно 

й ефективно реагувати на нові виклики. 

Професор, доктор бізнес-адміністрування, кандидат технічних наук, декан 

факультету бізнесу, менеджменту, інформаційних систем і технологій 

університету Фенікс (мегаполіс Сан-Франциско-Силіконова Долина, 

Каліфорнія, США) Влад Генін стверджує, що компаніям, які динамічно 

розвиваються, організаціям і стартапам необхідні фахівці, що відповідають 

10-ти вимогам, які передують оцінці їх професійних інженерних, 

економічних, технічних знань і навичок. І перша вимога від роботодавців – це 

талант і навички філософського критичного мислення, аналізу, аргументації 

та прийняття рішень [1]. 

Що означає «критично мислити»? На думку Д. Клустера, критичне 

мислення має відповідати таким характеристикам: 

– критичне мислення є мислення самостійне; 

– інформація постає відправним, а не кінцевим пунктом критичного 

мислення; 
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– критичне мислення починається з постановки питань і з’ясування 

проблем, які треба вирішити; 

– критичне мислення прагне переконливої аргументації; 

– критичне мислення є мислення соціальне [2]. 

Критичне мислення використовує дослідницький інструментарій та 

методи, за допомогою яких людина здатна усвідомити і чітко сформулювати 

проблему, знайти шляхи її розв’язання. Цей шлях передбачає певний 

скептицизм, пошук аргументів «за» і «проти», бачення альтернатив, свідомий 

вибір та формування своєї власної позиції.  

На жаль, сучасній молоді бракує часу для розвитку критичного мислення, 

або далеко не всі ще усвідомлюють цю необхідність. За цих умов надзвичайно 

важливим для вирішення цього завдання постає використання філософії як 

засобу розвитку теоретичного критичного мислення, як «гімнастики для 

розуму».  

Специфіка філософського знання (вічно проблемний, антидогматичний, 

плюралістичний характер, рефлексивність, критичність, поєднання пізна-

вальних, естетичних й етичних аспектів свідомості) якнайкраще дозволяє 

розвивати критичне творче мислення майбутніх фахівців і готувати людину, 

яка здатна рефлексувати у надзвичайно динамічному фейковому світі.  

Це означає, що система освіти має переглянути свої стратегічні орієнтири, 

освітні стандарти, плани й програми підготовки майбутніх фахівців. Тільки в 

такому випадку в умовах глобальної конкуренції випускник зможе знайти 

роботу, яка забезпечить його гідне життя (gainful employment) і самореалізацію.  

За цих обставин роль філософії у підготовці бакалаврів, магістрів значно 

зростає. Про значимість та місце філософії в системі сучасної освіти, а також 

їхнє визнання на глобальному рівні свідчать результати та висновки 

масштабного дослідження стану викладання філософії у світі, здійсненого у 

2007 році ЮНЕСКО. У соціологічному опитуванні взяли участь респонденти 

із 126 країн. За матеріалами дослідження було видано книгу «Філософія – 

школа свободи» [4]. 

Проте, останніми роками в наших університетах спостерігається низка 

негативних тенденцій щодо викладання філософських дисциплін. 

Насамперед, йдеться про постійне скорочення годин на їх викладання, 

перенесення більшості цих дисциплін до варіативної частини навчальних 

планів, рекомендації щодо тестової форми перевірки знань студентів та інші.  

Як наслідок, бачимо неспроможність більшості молодих людей 

здійснювати навіть елементарні мисленнєві операції, не говорячи про 

критичне, креативне мислення. Викликає велике занепокоєння розгубленість 

у світоглядних орієнтирах студентів, втрата віри у завтрашній день, рух «за 

течією», соціальна апатія.  

Вихід з такої ситуації вбачаємо в тому, щоб первинні навички 

філософування і пропедевтичний курс з філософії молодь отримувала ще у 
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школі. Певні надії покладаємо на реалізацію концепції НУШ, де вміння 

критично мислити є однією з основних компетенцій. Звідси, актуалізується 

потреба у створенні єдиної парадигми розвитку критичного мислення на всіх 

рівнях української освіти: з початкової освіти до рівня магістра і аспіранта.  
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СУД І СУДОЧИНСТВО В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІБЕРАЛЬНІЙ 

ФІЛОСОФСЬКІЙ ДОКТРИНІ 

«Лібералізм як світоглядна та політична концепція 

приречений на перемогу» (Френсіс Фукуяма) 

Лібералізм (від лат. liberalis – вільний) – політична школа та філософський 

світогляд, що сформувалися у ХІХ ст. в Англії як протидія традиціоналізму 

(від лат. traditio передавати) – теологічній доктрині, відповідно до якої Бог дав 

людству первинні уявлення про джерела права (декалог), які передаються з 

покоління до покоління як засади знань та критерії істини. Прихильники 

лібералізму також знаходяться у конфронтації з комунітаристами (від лат. 

communitas – спільнота, громада, община), ідеал для яких є асоціативна 

мікроспільнота общинного типу, яку держава не повинна ні опікувати, ні 

контролювати, яка існує як самодостатня спільнота індивідів («утопічна 

антропологія»).  

Водночас слід зазначити, що дискусія між прихильниками філософських 

ідей лібералізму й утопічних ідеалів комунітаризму, яка тривала протягом 

багатьох десятиліть, висвітлила чимало важливих філософсько-правових 

аспектів щодо аксіологічних понять загальнолюдських цінностей, а також 

онтологічного розуміння буття індивіда у соціумі, його прав та обов’язків. 
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Нині, як слушно зауважує С. Дорошенко, «важко знайти соціальну сферу 

або інституцію, яка б не піддавалась впливу лібералізму, адже завдяки йому 

долаються кризи та впроваджуються докорінні зміни у житті народів» [1, 

c.21], у тому числі з питань соціальної взаємодії щодо гарантій та захисту 

прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина з позицій поваги до 

суспільних цінностей, ідеалів рівності й справедливості. 

Як зазначав у цьому контексті американський філософ, основоположник 

ліберально-державницької концепції внутрішнього і міжнародного права 

Джон Ро лз «справедливість – це перша чеснота соціальних інститутів, 

оскільки істина – це система мислення. Теорія, навіть елегантна і економічна, 

повинна бути відхилена або переглянута, якщо вона не відповідає дійсності; 

так само закони та інституції незалежно від того, наскільки ефективні та добре 

організовані, повинні бути реформовані або скасовані, якщо вони є 

несправедливими»[2, р.3]. 

При цьому необхідно зазначити, що справедливість і свобода зовсім не 

виключають відповідальної поведінки, навпаки, вони передбачають її. Людина 

наділена свободою як такою, свободою волі і свободою вибору, свободою дій 

тощо, які дають їй право на гідну форму існування. Поряд з цим, «людина 

наділена здатністю при визначенні своїх дій, свого життєвого шляху «вільно», 

тобто на свій власний розсуд, «вибирати» між різними можливостями – і тим 

самим між добром і злом [3, с.295]». Нічим не обмежена свобода однієї людини 

може бути звернута на злі дії, тому згідно з ідеєю М.Бердяєва, вільні люди 

повинні взяти на себе відповідальність [4, с.240].  

Лібералізм, зауважував професор філософії Н. Веач, як політична 

філософія абсолютних прав людини, може бути охарактеризована як 

ліберальна доктрина природних прав, яка є дієздатною завдяки онтологічній 

та гносеологічній підтримці природно-правового ідеології [5]. 

Європейська демократія, як і будь-яка інша, спирається на судову владу, 

тобто суддів, які регулюють спори між громадянами та між громадянами і 

державою відповідно до конституцій, законів та підзаконних актів. 

Зокрема, проведений аналіз судової практики країн ЄС, дозволяє 

стверджувати, що етико-правові погляди більшості суддів базуються на 

філософії лібералізму з її наголосом на приматі індивідуальних прав та 

особистої автономії щодо інших цінностей та відображаються в основних 

засадах судочинства: доступність правосуддя; право на апеляційне та 

касаційне оскарження судового рішення; незалежність і неупередженість 

суду; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; право 

на захист; публічність судового розгляду; розгляд справи в найкоротший 

строк, що передбачений законом.  

До основних принципів європейського судочинства належать:  

1. Незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється 

в конституції або законах країни.  
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2. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі 

фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного 

впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-

якого боку і з будь-яких би то не було причин. 

3. Судові органи мають компетенцію стосовно всіх питань судового 

характеру і виняткове право вирішувати, чи входить передана їм справа до 

їхньої встановленої законом компетенції. 

4. Не повинно мати місця неправомірне чи несанкціоноване втручання в 

процес правосуддя, а судові рішення, винесені суддями, не підлягають 

перегляду.  

5. Кожна людина має право на судовий розгляд у звичайних судах або 

трибуналах, які застосовують встановлені юридичні процедури.  

6. Принцип незалежності судових органів дає судовим органам право і 

вимагає від них забезпечення справедливого ведення судового розгляду і 

дотримання прав сторін. 

7. Відповідно до Загальної декларації прав людини члени судових 

органів, як і інші громадяни, користуються свободою слова, віровизнання, 

асоціацій та зборів; однак, керуючись такими правами, судді повинні завжди 

поводитись таким чином, щоб забезпечити повагу до своєї посади і зберегти 

неупередженість і незалежність судових органів. 

8. Особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні 

якості і здібності, а також відповідну підбору кваліфікацію в галузі права.  

9. Судді зобов’язані зберігати професійну таємницю щодо своєї роботи  

та конфіденційної інформації, отриманої в ході виконання ними своїх 

обов’язків [6]. 

Таким чином, природне право, яке покладено в основу правової системи 

європейського судочинства є поєднанням його історичної функції та 

одиничних ідей раціоналізму і дихотомії: «закон (nomos) – природа (physis)», 

а саме природне право знайшло своє відображення у ліберальній функції 

раціональних обмежень політичної влади. При цьому фундаментальні 

принципи лібералізму полягають у такому: 

гарантування та захист права особи на життя, здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність, особисту безпеку та власність;  

рівність у правах і загальна рівність перед законом;  

захист права меншості та окремих громадян; 

вільна ринкова економіка;  

обрання уряду на чесних виборах;  

прозорість діяльності державної влади.  

відкрите суспільство, життєдіяльність якого засновано на плюралізмі та 

демократичному управлінні державою. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК НОВИЙ ТИП МИСЛЕННЯ 

У статті аналізуються особливості інформаційної культури як нового 

типу мислення в аспекті інформатизації сучасної епохи. 

Кінець ХХ – перша чверть ХХІ століття характеризується становленням 

постіндустріального (інформаційного) суспільства, новою історичною фазою 

розвитку людської цивілізації. 

Інформаційне суспільство – це той тип суспільства, де вирішальна роль 

належить інформаційно-комунікаційним технологіям, виробництву інформації 

та знань. 

Сучасні суспільні тенденції зумовлюють розширення комунікативного 

простору, зміну існуючих культурних процесів. 

Якщо сучасне суспільство розглядати як складну багаторівневу 

систему, то й культуру інформаційного суспільства доцільно розуміти як 

інформаційно-комунікативну систему. 
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Інформаційна культура формується завдяки інформаційній грамотності 

і є інтегральним поняттям, що включає такі компоненти: аудіовізуальна 

культура; логічна культура; семіотична культура; технологічна культура; 

комунікаційна культура; мережева культура. 

Інформаційна культура розглядається як складова частина загальної 

культури, яка орієнтована на інформаційне забезпечення людської 

діяльності. Сучасна людина немислима без інформаційних технологій, які 

впливають на все її існування – як біологічне, так і соціальне. 

Вивчення проблем інформаційної культури ґрунтується на працях вітчиз-

няних та зарубіжних учених, таких як В.В. Ламінського, Б.С. Гершунського, 

В.М. Глушкова, Н.Б. Зіновьева, Ю.С. Зубова, Є.П. Семенюка та Ін.  

Метою статті є висвітлення сучасної інформаційної культури як 

результату нового типу мислення. 

Поняття «інформаційна культура» багатосмислове. Окремі науковці 

характеризують її як сукупність знань, ціннісних орієнтацій, переконань, 

установок, що визначають вчинки, в цілому діяльність людини; вважають 

основним предметом формування  інформаційної культури особистості 

процес гармонізації внутрішнього світу людини в ході освоєння всього 

обсягу соціально-значущої інформації.  

На думку Є.П. Семенюка, інформаційна культура – це «інформаційна 

компонента людської культури в цілому, об’єктивно характеризує рівень 

всіх існуючих у суспільстві інформаційних процесів та існуючих 

інформаційних відносин» [3, с.4]. 

Сучасна людина отримала можливість використовувати всі накопичені 

інформаційні ресурси, які і є продуктом інтелектуальної діяльності 

суспільства. 

Інформаційна культура містить у собі запас знань наук, використання 

досягнень яких є необхідним для успішної інформаційної діяльності, і уміння 

використовувати отримані навики у практичній діяльності. До наук, що 

забезпечують процес інформатизації, перш за все, можна віднести 

математику, кібернетику, інформатику, теорію проектування та низку інших. 

Невід`ємною частиною інформаційної культури у цьому контексті є 

розуміння нової інформаційної технології й здатність її застосовувати як для 

автоматизації рутинних операцій, так і в неординарних ситуаціях, що 

вимагають відступів від стандартів і нетрадиційного творчого мислення. У 

цьому аспекті інформаційна культура – це знання про способи отримання, 

обробки, зберігання, передачі й використання інформації, а також уміння 

цілеспрямовано працювати з інформацією для її використання в практичних 

цілях [5, с.47]. 

В інформаційному суспільстві формується у певному значенні «нова 

людина», тобто змінюється образ мислення людини, її погляди на світ і 

трансформується її культура. Як зазначають вітчизняні дослідники 
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О. Данильян та О. Дзьобань, інформаційне суспільство трансформує картину 

світу людини [1-2].  

Сучасна інформаційна культура певною мірою є результатом нового 

тупу мислення, який формується в результаті вивільнення індивіда від 

буденної інформаційно-інтелектуальної роботи за допомогою нових 

інформаційних технологій. Ця нова культура увібрала в себе всі свої 

попередні форми, об’єднавши їх в єдине ціле. Тому, як справедливо зазначає 

Ю.Зубов, важливим є «розгляд інформаційної культури не тільки як феномену, 

обумовленого умовами науково-технічної революції, електронними засобами 

переробки, зберігання й передачі інформації, але, перш за все, як діяльності 

інфраструктури, яка пронизує всі сфери людської діяльності і всі стадії 

розвитку індивіда як соціальної істоти й особистості» [5, с.48]. 

Інформаційна культура визначає новий рівень інформаційного 

спілкування, який виражається в нових формах зв’язків без особистої 

присутності індивідів у режимі діалогу. 

В епоху інформатизації суспільства інформаційна культура є прагненням 

до усвідомлення іншого способу життя на основі застосування інформації, 

формування нової (інформаційної) картини світу, а також знаходження 

свого місця в цьому світі, що швидко змінюється [1-2]. 

Інформаційна культура є системою «зібраною» навколо певного 

системотворчого центру, функції якого виконує інформаційна діяльність 

суб’єктів обміну інформацією, яка забезпечує функціонування і подальше 

удосконалення інформаційного потенціалу суспільства. 

Інформаційна культура пов’язана з соціальною природою людини. Вона 

є продуктом різноманітних творчих здібностей людини і виявляється в 

таких аспектах: у конкретних навиках з використання технічних пристроїв 

(від телефону до персонального комп’ютера і локальних мереж); у володінні 

основами аналітичної переробки інформації; у здатності використовувати у 

своїй діяльності комп’ютерну інформаційну технологію; в умінні вилучати 

інформацію з різних джерел (як з періодичного друку, так і з електронних 

комунікацій, представляти її в зрозумілому вигляді й уміти її ефективно 

використовувати); в умінні працювати з різною інформацією, у знанні 

особливостей інформаційних потоків у своїй царині діяльності [4-6]. 

Інформація й культура можуть бути представлені як дві сфери, що 

взаємоперетинаються, в зоні яких утворюється простір, що позначається як 

інформаційна культура. Це – культура взаємодії людини з інформацією на 

рівні суспільства й особистості. 

Культура й інформація взаємозумовлюють один одного: інформаційні 

процеси реалізуються через культурні і навпаки. Культура може ефективно 

впливати на індивіда і соціум тільки через механізм збору і розповсюдження 

інформації про наявне середовище, в яких вона функціонує, і про саму 

культуру [5, с.49]. 
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Таким чином, можна стверджувати, що інформаційну культуру слід 

розглядати як частину загальної культури, одним із найважливіших аспектів 

культурної діяльності людства взагалі. Інформаційна культура є необхідним 

і високоефективним чинником освоєння людиною культурної реальності, 

всього того культурного потенціалу суспільства, який накопичило людство 

в процесі свого багатовікового історичного розвитку. 
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ИЗВЕСТНЫЙ ИРАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРОВЕД ХХ ВЕКА 

ВАХИД ДАСТГИРДИ О ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

Первые работы Иранских литературоведов, в которых дастся научный 
анализ творчества Низами, изучаются проблемы его поэтики, а также 
определяется место, которое Низами занимает в классической литературе, 

относятся к концу первой четверти XX века. 
Приоритет в изучении эпохи и обстоятельств жизни поэта, в издании 

его произведений, а также в исследовании проблем его творчества принадле-

жит выдающемуся иранскому поэту и ученому-низамиведу Вахиду Дастгирди. 
Некоторые разделы его известной научной работы – «Гянджинее Гянджеви» 
непосредственно посвящены актуальным проблемам творчества Низами. 

Следует отметить, что научный метод исследования художественного 

произведения Вахида Дастгирди, как и других иранских низамиведов, в 
корне отличается от принятого нами метода аналитического исследования и 
в какой-то степени может рассматриваться как характерный для Иранского 

низамиведения. Здесь обычно изучение творчества Низами начинается с 
раскрытия вопросов, касающихся личности поэта. 

Вахид Дастгирди считал, что по нраву и образу жизни Низами занимает 

исключительное место в ряду других поэтов мира и превозносил Низами в 
этом отношении над большинством других поэтов. По мнению Вахида 
Дастгирди, своей скромностью Низами превзошѐл даже самого Фирдоуси.  

Литературовед достаточна, анализирует религиозное мировоззрение 

Низами, однако в монографии Вахида Дастгирди общественно-эстетическая 
функция любовной философии поэта полностью не раскрывается. 

То же можно сказать и об изучении и оценке философского мировоз-

зрения Низами. Вахид Дастгирди, определяя эпизодический характер выхода 
Низами за рамки исламских догм, не забывает при этом упомянуть, что в 
большинстве случаев это связано с иранским патриотизмом поэта.  

Характерной чертой всех исследований Вахида Дастгирди посвященных 
Низами, является желание любыми способами привязать поэта к Ирану и 
представить его фанатиком-персом преклоняющимся перед всем иранским. 
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Следует отметить, что преклонение перед Ираном, всем «кеянидским» 

и «сасанидским» – идейно-эстетический эталон не только творчества Вахида 

Дастгирди. И другие иранские низамиведы любым способом стараются 

доказать, что Низами, писавший на фарси, был персом. 

Вахида Дастгирди, стараясь доказать факт отношения Низами к 

зороастризму с позиции ярого и фанатичного мусульманина приводит 

цитаты из поэмы «Искендернаме», и тем самым повторяет ошибку, 

свойственную вообще всему иранскому иизамиведению, то есть на основе 

отдельных цитат выводить общие суждения. 

Вахид Дастгирди, как один из истинных поклонников Низами, также с 

восторгом пишет о чарующем мастерстве поэта в создании троп, метафор, 

поэтических выражений, аллегорий. По изяществу стиля Дастгирди считает 

Низами превосходным. 

Как было отмечено выше, национальный фанатизм присущ всем предста-

вителям иранского литературоведения и ярко выражен в исследованиях 

Вахида Дастгирди. По этой причине подчас полученные исследователями 

верные научные результаты не могут направить читателя к объективной 

истине. Так, Вахид Дастгирди, изучавший Низами в отрыве от националь-

ной почвы, разъяснял многочисленные труднодоступные для современного 

персидского читателя слова и выражения, имеющие место в «Пятерице», 

тем, что они исходили из литературно-языковых особенностей эпохи. 

По словам самого Вахида Дастгирди, соответствующие разделы его 

«Гянджинее Гянджеви» были согласованы с чешским учѐным Яном Рипкой, 

но в окончательном виде эта рукопись не была послана учѐному.  

Надо отметить что, в исследованиях Вахида Дастгирди недостаточное 

освещено и изучено роль общественной среды, обусловливающей 

творчество мастера.  

В результате Низами предстаѐт перед читателем, оторванным не только 

от конкретно общественно-исторической эпохи, но и от конкретной 

национальной почвы. По этой причине, в свою очередь, ряд проблем 

творчества поэта, как и фактов его биографии, остается в тени.  

Даже Вахид Дастгирди, давший краткое историческое сведение об 

эпохе поэта, не смогли заполнить брешь, образовавшуюся в иранском 

низами¬ведении в отношении проблемы общественно-исторического 

значения творчества Низами. 
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ЛІНГВІСТИЧНО РЕЛЕВАНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМОЦІЙ 

ТА ЕМОЦІОГЕННІ СИТУАЦІЇ 

Сучасний стан розвитку лінгвістики характеризується посиленим 

інтересом до дослідження емоцій як психічного та лінгвістичного явища, до 

механізмів відображення емоцій у мові і мовленні, до вивчення 

міжособистісних стосунків мовців у процесі комунікативної взаємодії. 

Емоції стали об’єктом інтенсивного аналізу в низці наук, зокрема, в 

психології (К.Ізард, Е.Берн, Б.Додонов, С.Рубінштейн, А.Реан та ін.), фізіології 

(Е. Костандов, І. Васильев, Е. Гольцман), нейропсихології (Дж. Грей, 

Л. Виготський), медицини (зокрема, психіатрії – І. Вайнштейн, Е. Берн, 

М. Бурно, М. Годфрід), філософії (І. Васільев), педагогіки (В. Кроль).  

Оскільки емоції – це психологічне і лінгвістичне явище, тому воно 

розглядається у двох площинах – психологічній та мовній. Тому емоції як 

складну категорію розглядають комплексно, беручи до уваги як 

лінгвопсихологічні, так і лінгвопрагматичні особливості їх вираження. Як 

відомо, вираження емоцій відбувається у два способи – вербально і 

невербально (за допомогою жестів, міміки, інтонації, темпу і тембру 

мовлення, сміхом чи сльозами, тремтінням, блідістю тощо). Вербальний 

(словесний) спосіб, в свою чергу поділяється на експліцитний (явно 

виражений) та імпліцитний (прихований). 

Емоції як лінгвістичне явище розглядають як специфічний аспект 

загальної мовленнєвої поведінки комунікантів, відображеної в емоційно 

насиченому дискурсі [1, с.17]. Для успішної взаємодії мовця з навколишнім 

світом йому необхідно вміти адекватно виражати свої емоції, оцінки та своє 

власне ставлення до оточення. Крім того, на думку Л.Козяревич [2, с.22], 

комунікант повинен володіти так званою емоційною компетенцією, а саме: 

умінням усвідомлювати свої емоції та виражати їх,  розуміти емоції, їх 

причини та особливо наслідки; володіти знанням соціальних правил 

емоційної поведінки й емоційного реагування та способами управління 

емоціями, знати методи емоційного обміну, способи й прийоми вираження 

емоційного ставлення вербальними й невербальними засобами комунікації, 

а також поважати різні прояви емоційної поведінки інших і намагатися 

приховувати емоції, що травмують співрозмовника. 

Емоціям як складним системним психологічним утворенням, котрі 

складають емоційну сферу людини та пронизують усі сфери її життя, 
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притаманні такі характеристики як тривалість, інтенсивність, рухомість 

(швидкість зміни емоційних станів), реактивність (швидкість виникнення, 

виразність й адекватність емоційного відгуку на певні внутрішні та/або 

зовнішні стимули) і ступінь їх довільного контролю [3, с.201]. Хоча емоції і 

не мають відповідних фізичних параметрів, все ж їм притаманні певні 

зовнішні ознаки, які сприймаються як формальні. Це може бути 

почервоніння або збліднення обличчя, тремтіння голосу, сльози або сміх, 

особлива емоційна інтонація, вживання певних мовних одиниць емотивної 

семантики тощо.  

Зазначимо, що як і самі емоції, так і їх зовнішні прояви, такі як міміка, 

пантоміміка, зміна тону голосу, вегетативні реакції (зміна пульсу, дихання, 

тонусу судин та м’язів) є суб’єктивними [3, с.180]. Суб’єктивність емоцій 

виражається у тому, що одна й та ж подія може викликати у різних людей 

дуже різні, а подекуди й протилежні емоції. З іншого боку, навіть дуже 

схожі переживання майже завжди дещо різняться у різних людей. Деякі 

зовнішні прояви емоцій людина може стримувати та/або маскувати, 

заміщуючи їх зовнішніми проявами, характерними для протилежних емоції. 

У новій і незнайомій для неї ситуації людина може іноді переживати 

непевний за знаком „плюс‖ – „мінус‖ емоційний стан, який, зазвичай, є 

нетривалим і зі зміною цієї ситуації набуває певної полярності, виражаючи 

позитивний чи негативну емоцію. 

Окрім суб’єктивності та полярності, емоціям також властива фазність 

(там само, с. 181), яка виражає динаміку їх квантитативної характеристики. 

Так, у межах будь-якого одного емоційного стану людини, або однієї 

модальності, зазвичай досить виразно проявляються коливання 

інтенсивності цього емоційного стану за типом „напруження – розрядка‖ 

або „збудження – заспокоєння‖. До специфічних рис емоцій відносять їх 

амбівалентність, або подвійність, оскільки людина здатна одночасно 

відчувати полярні емоції, наприклад, любов і ненависть. 

Оскільки емоціогенні ситуації можуть викликати як позитивні, так і 

негативні емоції, то виникає питання стосовно того, які саме компоненти 

комунікативної ситуації детермінують знак („плюс‖ чи „мінус‖) її 

емоціогенності, що і реалізується в емоційному забарвленні мови. Вочевидь, 

це не зводиться лише до характеристик того чи іншого емоційного стану або 

до певних умов розгортання мовленнєвих процесів, адже значну роль 

відіграє і наявність такого чинника, як емоціональна саморегуляція мови, 

опосередкована загально психологічними базисними характеристиками 

комуніканта та його стійкій вибірковості компонентів комунікативних 

ситуацій. [4, с.103]. 

При дослідженні мови в умовах реальних емоціогенних ситуацій 

науковці виявили таку закономірність [5, с.51]: чим яскравіше виражений 
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стан емоційної напруги мовця, тим у більшій мірі у мові спостерігаються 

певні явища, а саме: 1) семантично нерелевантні повторення фраз, частин 

фраз, одного слова чи складів; 2) незавершеність слова, що супроводжується 

змінами у структурі речення чи повторами; 3) незавершеність речення 

(логічна, синтаксична) при  відсутності наступних виправлень незавершених 

речень; 4) обмовки, включаючи неологізми; 5) зростання самокорекцій; 

6) зростання кількості пауз нерішучості, як заповнених, так і незаповнених, 

тощо. Зазвичай, мовлення людини під впливом емоцій суттєво відрізняється 

від мовлення у спокійному стані. Відмінності полягають у рівні голосу, 

чіткості артикуляції, збільшенні кількості слів, що виділені логічним 

наголосом, зміні темпу мовлення, труднощі у формулюванні думок і у 

виборі слів для їх адекватного вираження, труднощі у пригадуванні 

інформації, що призводить до наявності тривалих ―пошукових‖ пауз та 

жестів, що супроводжують мовлення. 

У межах емотивного дискурсу простежуємо стійку вибірковість 

компонентів емоційної ситуації та мовних засобів для вираження емоцій 

мовця. Значну роль у відборі мовних засобів вираження емоцій відіграють 

такі соціально-психологічні чинники, як особистісні характеристики мовця, 

його комунікативна установка, мотивація, система очікувань, комунікативні 

наміри та контекст комунікативної ситуацій, причому характер емоційної 

експресивності мовних засобів регулюється у мовленні комунікативною 

установкою мовця, а співвідношення кількості стандартно і нестандартно 

вжитих лексичних одиниць і граматичних структур залежить від того 

комунікативного наміру, який реалізується мовцем у межах конкретної 

комунікативної ситуації. Таким чином, вибір і використання мовних засобів 

емотивної семантики є ситуативно обумовленими та детермінованими 

комунікативним наміром мовця. 

Мовне вираження емоцій, яке завжди підпадає під дію особистісно-

ситуаційного чинника, та є безпосереднім фактором, котрий детермінує 

вибір мовцем відповідних мовних одиниць емотивної семантики [4, с.100]. 

Хоча питання про механізм такого вибору все ще залишається остаточно не 

з’ясованим, вважається [6, c.124-135], що він залежить від актуалізації будь-

якої із двох семантичних сіток: тієї, що обумовлена функціональним станом 

емоційного збудження мовця, або ж тієї, що обумовлена „особистісною 

прийнятністю‖ смислового змісту мовленнєвого повідомлення. Тобто, відбір 

емотивної лексики детермінується і врегульовується, по-перше, станом 

загального емоційного збудження мовця як потужним екстралінгвістичним 

фактором, по-друге, індивідуальними особливостями використання мовцем 

емотивної лексики, і по-третє, індивідуальним стилем мови мовця, 

характерним для його усвідомленого та/або неусвідомленого використання 

мовних одиниць. 
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ДИТИ НИЯУ МИФИ,  
Россия, г. Димитровград 

ГЛОССЕМАТИКА И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Цель настоящей работы – проанализировать основные положения 
системы глоссематики, отражение идей данного лингвистического учения в 
современных исследованиях. Актуальность глоссематики для последующего 

развития языкознания изучалась в трудах О.С. Каравайской [2], З.Д. Поповой 
и И.А. Стернина [3], Ю.С. Степанова [5], А.В. Тихонова [6] и других.  

Глоссематика – это крайне левое течение в структурной лингвистике, 

глава ее – копенгагенский лингвист Луи Ельмслев. Философская основа 
глоссематики – логический позитивизм, который является разновидностью 
субъективного идеализма, провозглашающего единственной реальностью 
лишь отношения между субъективными представлениями людей. 

Исходным основным постулатом глоссематики является мысль 
Фердинанда де Соссюра о том, что язык есть имманентная, замкнутая 
система [4]. По мнению Л. Ельмслева, язык – чистая абстракция, свободная 

от всякой субстанции как в плане содержания, так и в плане выражения [1]. 
С точки зрения датского ученого, язык – абстракция, тогда как Ф. де Соссюр 
утверждал, что знаки – конкретные сущности. Суть языка, по Л. Ельмслеву, 
заключается в тех отношениях, которые устанавливаются между знаками, то 

есть в системе, а сами знаки только точки пересечения отношений. 
Следовательно, язык – это сеть отношений между знаками, а не знаки как 
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таковые. Знак – производное от системы, а не наоборот. Например, значение 

слова можно выразить в глоссематике как совокупность (систему) 
отношений между словами, и до тех пор, пока говорящие не установили 
этих отношений, они не могут знать и значения слова. Например, слово 
«дом» необходимо сопоставить с такими рядами слов, как 1) день, звезда, 

луна, земля; 2) палисадник, окно, забор; 3) здание, хижина, дворец и т.п. 
Сопоставление необходимо, потому что слово – лишь компонент языка, 
существующий лишь в противопоставлении всем другим. 

По Ф. де Соссюру, знак языка – это единство означающего и 
означаемого; вскоре было выяснено, что это единство асимметричное: одному 
означаемому могут соответствовать несколько означающих и наоборот. 

Л. Ельмслев выдвигает задачу устранить эту асимметрию в теоретическом 
описании. Исследователь для этого выделяет в речевой цепи вместо одного 
два ряда означающих, а также два ряда означаемых: конкретный и 
абстрактный ряды. Конкретные ряды относятся к субстанции выражения и 

субстанции содержания и не связаны отношениями символизации. 
Абстрактные ряды однозначно и непосредственно соотносятся друг с другом, 
они уже не асимметричны и составляют язык. Таким образом, концепция Л. 

Ельмслева освобождает учение Ф. де Соссюра о языке от противоречий. 
В модели глоссематики отразились черты систем естественных языков, 

поэтому ее отдельные положения оказались перспективными для развития 

лингвистики. Например, это деление языка на план выражения и план 
содержания, различение в том и другом плане формы и субстанции. Под 
субстанцией в плане содержания понимается континуум человеческого 
опыта, а в плане выражения – континуум звуков. Особенно важной для 

современной лингвистики оказалось членение формы. В плане выражения 
Л. Ельмслев членил формы на фигуры (фонемы), а в плане содержания 
фигурами называл мелкие компоненты смысла, не всегда находящие 

соответствие в плане выражения. Форма покрывает континуум субстанции 
как сеть – набрасывается на него сверху, разбивает на ячейки, определяет 
границы между его участками. 

Предельная абстрактность, высокая отвлеченность – в этом и 

достоинства, и одновременно недостатки копенгагенской школы. Эти 
качества, с одной стороны, ставят лингвистику в один ряд с такими глубоко 
теоретическими науками, как математика и физика, а с другой стороны, 

концепция Л. Ельмслева касается языка вообще, а не конкретных языков, 
которые не являются математическими объектами, хотя и разделяют 
некоторые математические свойства. 
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університет імені Тараса Шевченка»,  
Україна, м. Старобільськ 

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В ЛІРИЦІ ЮРІЯ ДАРАГАНА 

Розвиток модернізму в українській літературі зумовив еволюцію в ній 

жіночих образів. Як відзначає М. Ковалик, «у європейській літературі кінця  

ХІХ – початку ХХ століття (Г. Ібсен, Г. Гауптман, А. Стріндберг), яка в 

наукових розробках уважається незаперечним чинником формування 

поетики українських модерністів, уперше жінка розглядається як суб’єкт 

суспільного життя, зокрема в контексті проблеми боротьби за свободу 

особистості, детерміновану модною на той час теорією індивідуалізму 

Ф. Ніцше». [2, с.197] Цей процес можемо спостерігати на зламі століть перш 

за все у творах Лесі Українки та О. Кобилянської. Продовжився він і в 20-ті 

роки ХХ ст.. Метою нашої роботи є дослідження жіночих образів у 

творчості Ю. Дарагана, що стала певною віхою в емігрантській літературі і 

вплинула на подальшу творчість представників «Празької школи». 

О. Теліга, розглядаючи в 1935 році жіночі образи в тодішній 

українській літературі, пише, що жіночі типи в нашій поезії, попри зміни в 

громадському житті й літературі, залишилися незмінними: «1) жінка-рабиня 

і 2) жінка-вамп. Обидва, не дивлячись на свою нібито протилежність, 

властиво кажучи, є тим самим типом жінки, що з’являється лише джерелом 

хвилевої насолоди й увигіднення життя в найпримітивнішому розумінні 

того слова». [4, с.65] До першого типу зараховує вона й численні образи 

жінки в її традиційній ролі матері й коханої: «Жінка-рабиня... Її повно в 
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творах наших письменників і попередніх, і сучасних. Це тип сабінки, 

підвладної своєму панові й окруженню, якої все життя віддається лише 

мужчині і дітям...» [4, с.66]. Слушність такого потрактування (як і 

актуальність піднятої О. Телігою проблеми не лише в літературі 20–30-х 

років, а й у значно пізнішій) доводить Б. Рубчак, який 1986 року у передмові 

до видання творів Н. Лівицької-Холодної, зіставляючи образ «справжньої 

жінки» з образом «вампа» у її творчості пише: «Вихід ліричної героїні з 

свого призначеного місця («матері дітей героя») в структурі захитує й 

остаточно зміняє цілу структуру. І так, коли «справжня жінка» була пасивна 

супроти героя-переможця, то тут вона до краю активна...» [3, с.19] 

Галерея жіночих образів у творчості Ю. Дарагана добре ілюструє 

спостереження О. Теліги. Як і її зауваження, що «правда, часом де-не-де 

пролунають чиїсь мужеські слова про жіночу крицевість, про Жанну д’Арк і 

Марію Стюарт» [4, с.65]. 

Прикладом класичної жінки-рабині, що виступає лише як пасивний 

об’єкт у чоловічому світі, є образ Рогніди з поезії «Свати»: «По царівну, по 

Рогніду в половецький степ, де б її сватам дістати, вишукати де б? Бо у 

теремі ховає дівчину отець [...] Ми вночі вкрадем Рогніду – нас не доженуть! 

[...] Красну дівчину дістануть князеві свати, Дзвони, сурми залунають в 

Київі святім, Володимир з нею зійде на батьківський стіл» [1, с.23]. Ще один 

приклад такого образу дає вірш «Зайшло козацьке сонце – місяць...»: «Жене 

конем... Дівчино, квіте, Бодай би в серці ніж загруз!.. Дарма, благання не 

упросять, Помазав східні очі лой, Він чує тьмяний пах волосся Своєї бранки 

чарівної» [1, с.31]. У вигляді порівняння образ жінки-рабині входить до 

образної системи вірша «Бранка»: «Тремтить осика всім єством В обіймах 

ранку, А ранок пестить знов і знов, Мов турок бранку. Очей не звести, все 

внівець! І застидалась... А поцілунки і вітрець Не зчинять галас...» [1, с.35] 

Іншою відміною образу жінки-рабині витупає жінка, все життя якої 

«віддається мужчині і дітям». У творчості Ю. Дарагана можемо побачити не 

один приклад такої жінки. В першу чергу слід згадати образи, що 

відсилають читача до архетипного образу Ярославни. До таких належить 

образ дівчини з вірша «Малуша», що й тематично перегукується зі «Словом 

о полку Ігоревім»: «І пестощі, і юний гридень, Рожеві хвилі мрійних слів – 

Що линуть на далекий південь Слідами золотих підків [...] А серце в’яне, 

серце гине, Немов поранений олень... [...] О, світлий, радісний Свароже, Не 

допусти до тяжких мук! Перуне, зглянься ти над нами!... [...] Що він 

червоними щитами Заслонить половецький степ» [1, с.19]. Паралелі з 

образом Ярославни тут очевидні: від плачу-замовляння «старих» богів до 

прямої цитати-алюзії («червоними щитами заслонить половецький степ»). 

Безпосередню алюзію на образ Ярославни можна побачити також у віршах 

«З емігрантської кореспонденції» та «Ти». У першому з них, що входить до 

розділу «Жіноче», бачимо такий рядок: «Птах мій в’ється, б’ється, 
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квилить...» [1, с.56], що через лексему «квилить» пов’язує сучасний авторові 

образ із переспівом «Плачу Ярославни» Т. Шевченка («І квилить, плаче 

Ярославна...» [5, с.195] і далі «Сумує, квилить, плаче рано...» [5, с.196]). Цю 

ж лексему в подібній ситуації бачимо у вірші «Ти», де паралелі з образом 

Ярославни набагато виразніші: «Хтось блукає, гукає і кличе, Хтось виходить 

ридати над став, Затуляє руками обличчя, Важко дише отрутами трав... Їй 

нічого, нічого не треба, Так самітно над ставом в степу!.. Буде квилити, 

скаржитись вербам...» [1, с.37]. Останній вірш цікавий також тим, що в 

ньому з усією очевидністю бачимо місце жінки у чоловічому світі, адже, 

коли героїні «нічого, нічого не треба», крім повернення коханого, то в уяві 

героя місця для коханої просто не знаходиться: «І ось в твоїй уяві блисне 

Гетьман, мушкети, зойк і кров, Хортиці рідної урвиси, І вітром збурений 

Дніпро...» [1, с.37]. 

Типологічно подібними до згаданих вище є образи дівчини з вірша «Як 

на екрані встало місто» та матері з віршів «В степу, по зелених травах 

зляканий...» та «Степи розлогі, далечінь...» («Мов наполохана лебедя, Чекає 

мати і мовчить... І очі п’ють та п’ють обрій, Уста затиснені скорботно, – 

Одна, мов світ, одна турбота: Чи не вертає сокіл твій» [1, с.34]). 

Той самий психологічний тип, але в іншій життєвій ситуації бачимо в 

поезії з розділу «Жіноче» «Такий чужий, такий далекий...»: «Я ще ховаю в 

чорних косах Твої цілунки і слова... Твої обійми так далеко, Так, ніби бачила 

у сні...» і логічним фіналом такого чоловікоцентризму стає суїцид: «Моє 

розчавленеє тіло Знайдуть під мостом кам’яним...» [1, с.55]. Важко уявити 

дараганівського героя-чоловіка у подібній ситуації. 

Образ «жінки-вампа» в різних відмінах також присутній у творчості 

Ю. Дарагана. Так, класичним втіленням цього типу можна вважати образ 

Мотрі з фрагментів поеми «Мазепа»: «А ти, а ти, химерна Мотре, Яку ж 

отруту ти знайшла? Мов пишна квітка в дикім полі, Зачарувала, отруїла, І, 

відіпхнувши, відійшла...» [1, с.40]. В образі «вампа» виступає й персоніфі-

кована Осінь з поезії «У потязі»: «Ні, не стомлюся я тебе кохати... [...] 

Рудоволоса, синьоока осінь, Дивись, дивись, пливуть твої русалки! Віддай 

мені всі чари і примари, Замуч і зацілуй, здуши в своїх обіймах...» [1, с.16] 

«Жінка-вамп» не обов’язково набуває рис фатальної жінки. Іншою 

відміною цього типу є жінки, що викликають хвилинний шал і пристрасть, 

поєднуючи в собі легковажність чи підкреслену сексуальність і владність. 

Саме ця владність, що підпорядковує чоловіка, відрізняє «вампа» від 

«рабині», з якою цей тип, як справедливо відзначила О. Теліга, має багато 

спільного. Прикладом такого образу у творчості Ю. Дарагана є об’єкт 

марень героя поезії «Дніпро, пунсовий захід, кручі...»: «Повагом вийде 

чорна жриця на берег золотий [...] Так солодкі і так болючі уста і стріли 

вій...» [1, с.13]. Це втілена сексуальна фантазія, але, очевидно, саме чоловік 

має підкоритися такій жінці. Подібна до чорної жриці й Біла панна з 
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жартівливої замальовки «На пляжі»: «Обережно шанси важу: Гляне чи 

пройде? По осяяному пляжі Біла панна йде. Як весна – обличчя й шати...» [1, 

с.59]. 

Та є в поезіях Ю. Дарагана і два образи, що втілюють «жіночу 

крицевість». Це образи княгині Ольги й Жанни д’Арк. Проте й сам поет 

підкреслює винятковість цих образів. Розпач від смерті коханого, переданий 

на початку поезії «Ольга», могла б переживати будь-яка зі «справжніх 

жінок», яких, слідом за О. Телігою, зараховуємо до типу «жінки-рабині»: 

«Чолом... Шаліють гнів і муки... Пекучі сльози, вам – чолом!.. В розпуці 

заломила руки Ти над захмареним чолом...» Проте цей розпач викликає 

активну дію. Світ і мета життя для героїні не перестають існувати. Навпаки, 

вона перебирає на себе ту роль, що перше належала чоловікові, а з нею 

право судити й карати: «Вітай, мій ладо синьоокий... Роздертий... мертвий 

ладо мій... [...] Жорстоко мститься і карає Найбільша від усіх орлиць» [1, 

с.22]. 

Образ Жанни д’Арк з’являється у вірші «В глухих алеях рясно 

рожею...»: «Легендою з нічим несхожою, Я мрією пройнявся гожою, Про 

тебе, Жанно д’Арк! Рожево-білою шипшиною Покрито славний шлях... Була 

ти богом і людиною – І до цього часу єдиною – В укоханих казках» [1, с.52]. 

Словами про божественність героїні, автор ніби прокладає межу між нею й 

рештою жіноцтва, наголошує на її унікальності. 

В ліриці Ю. Дарагана, отже, представлені образи жінок різних типів. 

Але попри загалом наявну в літературі модернізму еволюцію жіночих 

образів в бік самоцінності й самодостатності, у його творчості домінують ті 

типи, які, за висловом О. Теліги, «перестарілися смертельно». Шукаючи ж 

«ідеал жінки», Ю. Дараган не знаходить його у сьогоденні і тільки в 

історичному минулому бачить поодинокі його вияви. 
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Україна, м. Чернігів 

ДО ПИТАННЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СТУПЕНЕВОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Новий вектор розвитку професійної освіти майбутніх офіцерів ДКВС 

України базується на інтелектуальному розвитку особистості, забезпеченні 

тісного взаємозв’язку науки і практики та підготовки пенітенціаріїв.  

Варто констатувати, що здійснення якісної підготовки майбутніх 

офіцерів ДКВС України має відбуватися у площині розвитку їх 

інтелектуального капіталу та набуття практико-орієнтованих знань, вмінь та 

навичок, мотивації щодо оволодіння тонкощами майбутньої службової 

квазіпрофесійної діяльності. Саме особливості цієї діяльності впливають на 

ефективність пенітенціарної системи, що є віддзеркалюванням рівня 

культури, соціального розвитку певного суспільства та його безпеки. Тому 

питання процесуально-логічного підходу щодо виявлення особистісних 

характеристик та формування професійних компетентностей майбутніх 

офіцерів ДКВС України є актуальними. 

З метою розробки моделі професійної підготовки майбутніх офіцерів 

ДКВС України важливим є встановлення процесуально-логічних зв’язків 

між особистим розвитком людини та загальною інтелектуалізацією й 

інформатизацією процесу освіти у закладі вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання. 

Особистий розвиток людини з точки зору становлення основних її 

макрохарактеристик може бути представлений у вигляді певної структури з 

координаційними (вертикальними та горизонтальними) векторами 

формування самопізнання та пізнання. Подібна логічна схема розглянута в 

антропологічних теоріях І. Канта, С. Гессена, Е. Ериксона. Однак в їх працях 

зазначається, що самопізнання здійснюється за вертикальним напрямком у 

залежності від вікової стадії розвитку людини, а горизонтальний вектор у 

системі ієрархічної організації освіти майже не має змістовного визначення. 

У загальному вигляді результатами процесів індивідуації та 

індивідуалізації людини крізь призму їх системного розвитку й освіти є: 

оптація поведінки, що є вираженою мірою поєднання реактивних і активних 

поведінкових компонентів, що репрезентують індивідуальні властивості 
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людини у структурі особистості; адаптація поведінки, що встановлюється в 

межах індивідуального стилю поведінки людини, та формується в результаті 

педагогічних дій і напрямків в освітньому процесі та отримання спеціальних 

знань; інтерналізація особистості – продукт рефлексії особистості, умова її 

суб’єктивації; виступає мірою саморегуляції поведінки людини та 

визначається мотиваційною складовою (міра та вид внутрішніх та зовнішніх 

мотивів) у системах «людина – людина», «людина – суспільство», «розвиток 

– досягнення»; інтеграція (актуалізація властивостей особистості) – продукт 

та умова процесу об’єктивації, що виражається мірою реалізації людського 

потенціалу у змісті всіх видів діяльності та протягом всього життя людини. 

Таким чином розвиток мислення людини це процес, що може бути 

представлений логічним квадратом суспільних відносин, що має певний 

вплив на формування та розвиток особистості у суб’єктивному та 

об’єктивному сенсі. Особистість у процесах освіти, пізнання, саморозвитку є 

системою, що складається з таких підсистем як: психологічних категорій; 

властивостей особистості; макрохарактеристик людини. Дослідження 

кожної з підсистем дає можливість переконання у повноті системного опису 

кожного з компонентів (складових характеристик) особистості та виявити 

спільність об’єктів різної природи – індивідуальних характеристик людини.  

Логіка процесу освіти будь-якої людини повинна відображати стратегію 

її розвитку, подальшого існування у суспільстві. Все вище викладене повинно 

бути враховано для побудови сучасного процесу освіти та виховання, певної 

моделі професійної підготовки майбутнього офіцера ДКВС України. Саме 

освітнє середовище підготовки майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв повинно 

відповідати законам логіки процесу формування їх як особистостей, як людей, 

які глибоко розуміють власну природу, суб’єктивно-об’єктивні причини та 

зміст процесу інтелектуального розвитку всього суспільства та себе як його 

частину, як професіонала, який повинен бути вмотивованим на досягнення 

вершин професіоналізму та освіти протягом життя.          

Виходячи з принципу системності освітнього процесу та законів 

логічного розвитку особистісних, індивідуальних характеристик і потенціалу 

майбутніх офіцерів ДКВС України необхідно враховувати сучасні вимоги до 

їх професійних компетентностей. Крізь призму певних моральних і 

культурних цінностей необхідно розглядати сутнісне наповнення навчальних 

програм дисциплін професійного спрямування, що дасть змогу створити 

певне підґрунтя до формування моральних якостей та ціннісних орієнтирів 

для гідного виконання квазіпрофесійної службової діяльності. Логічне 

пов’язання тем різних навчальних дисциплін професійного спрямування буде 

сприяти інтегруванню знань та досягненню дії системного підходу щодо 

формування певного набору сучасних професійних компетентностей 

майбутніх офіцерів ДКВС України в галузі кримінального права, кримінально 

процесуального права, кримінально виконавчого права, пенітенціарного 
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менеджменту, пенітенціарної психології, пенітенціарної педагогіки, 

соціальної роботи із ув’язненими (контингентом установ виконання покарань, 

слідчих ізоляторів) та особами, які є суб’єктами пробації тощо. Поєднання 

гуманітарних знань з професійними знаннями створить базову основу для 

формування ціннісних орієнтирів майбутніх пенітенціаріїв і культури 

спілкування в системах «офіцер – офіцер», «офіцер – пенітенціарний 

персонал», «офіцер (або пенітенціарний персонал) – ув’язнені», рівня 

людяності та поваги, дотримання прав людини, моральності, самореалізації 

себе як гідного громадянина своєї країни. Такі якості для майбутнього офіцера 

ДКВС України є дуже важливими. Без них їх професійні знання, навички та 

вміння не мають сенсу. Ціннісні орієнтири, індивідуальна культура, високі 

моральні принципи, повага до будь-якої людини, в тому числі до ув’язнених, є 

основою для досягнення головної мети всієї пенітенціарної системи – 

ресоціалізації осіб, які скоїли кримінальний злочин.  

Застосовуючи знання процесів оптації, адаптації, інтерналізації та 

актуалізації особистості майбутнього офіцера ДКВС України можна 

побудувати певну концептуальну модель інтелектуалізації системи їх 

професійної освіти, що базується на глибокому розумінні філософії сучасної 

освіти та виховання, психології особистості, процесах інформатизації 

шляхів здобуття професійних знань тощо. Така модель стане дієвою в 

педагогічній практиці якщо виконати наступне: залучати до активної 

пізнавальної діяльності майбутнього офіцера ДКВС України; розширювати 

застосування нових інтерактивних практико-орієнтованих форм та методів 

поряд з традиційними методами набуття знань, вмінь та навичок, розвитку 

критичного мислення, що надасть можливості майбутнім фахівцям 

пенітенціарної сфери вивчити особливості реальних об’єктів (установ 

виконання покарань, слідчих ізоляторів, технічних та технологічних 

пристроїв оперативно-тактичної дії та оперативно-розшукової діяльності), 

умов та процесів пенітенціарної системи тощо; створювати дидактичні 

матеріали нового покоління – електронні видання;  вдосконалювати модель 

структури освітнього процесу, що включає методи викладання (інфор-

маційно-повідомляючий, пояснювальний, посянювально-спонукаючий, 

інструктивно-практичний та інші) та методи навчання (репродуктивний, 

продуктивно-практичний, частково-пошуковий, пошуковий або дослід-

ницький); залучати найбільш активних і мотивованих на результат якісного 

навчання майбутніх офіцерів ДКВС України до системи самоуправління 

закладом вищої освіти, однієї зі складових системи освітнього менеджменту 

закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання та ін. Все це буде 

сприяти  розвитку інтелектуального потенціалу та формування професійних 

компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС України. 
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КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР, 
Україна, м. Дніпро 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

Психологічний зміст феномена критичного мислення необхідно 
пов’язаний зі змістом задач, на вирішення яких воно спрямоване. Основним 
змістом задач, що потребують критичного мислення, є необхідність у 
порівнянні різної інформації, різних точок зору з метою прийняття рішення 

в значущих для людини життєвих або професійних ситуаціях.   
Критичне мислення є однією з основних компетентностей людини ХХІ 

сторіччя, тому не дивно, що проблемі його розвитку присвячено сьогодні 

багато публікацій. Але зазвичай розвиток критичного мислення пов’язують 
зі шкільним віком, технологіям і технікам розвитку критичного мислення на 
уроці приділяється багато уваги педагогів. Значно менше наукових і 

методичних розробок стосуються шляхів розвитку критичного мислення на 
етапі професійного становлення, у вищому навчальному закладі. В той же 
час зрозуміло, що ефективне вирішення завдань професійної діяльності в 
умовах інформаційного суспільства з необхідністю передбачає оволодіння 

навичками критичного мислення. 
У повній мірі це стосується майбутніх лікарів, для яких уміння 

критично мислити є запорукою ефективної практичної діяльності. 

М. Філоненко вважає критичне мислення складовою у структурі 
професійного мислення медика: «Навчити студентів мислити критично – 
означає правильно формулювати запитання до хворого у процесі збору 

даних з метою уточнення та встановлення діагнозу; спрямовувати увагу на 
незначні деталі (симптоми, скарги); бути спостережливим: аналізувати, 
порівнювати дані лабораторних та клінічних досліджень; робити висновки, 
знаходити і розробляти протоколи лікування та ін.» [6]. 

З метою окреслити шляхи формування критичного мислення в умовах 
медичного навчального закладу необхідно зрозуміти, що власне ми 
збираємося формувати. Найбільш змістовним визначенням критичного 

мислення, на наш погляд, є визначення Р.Х. Еніса, який вважає, що 
критичне мислення – це логічне і рефлексивне мислення, яке орієнтоване на 
прийняття рішення, у що вірити і що робити. Виходячи з цього, можна 
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окреслити два основні напрямки розвитку критичного мислення студентів-

медиків: 
1) всебічний розвиток логічного мислення; 
2) розвиток рефлексивності як здатності до постійного самоаналізу та 

самокорекції власного мислення.   

Системний розвиток логічності та рефлективності мислення має 
постійно здійснюватися у межах засвоєння навчальних теоретичних і 
практичних знань та умінь за допомогою відомих методичних прийомів. 

Але, на нашу думку, корисним буде введення для студентів-медиків 
розробленого нами спеціального тематичного курсу «Навички критичного 
мислення», який складається с 4 модулів: 

1. Критичне мислення та психологія мислення.  
У межах цього модуля студенти спільно шукають відповіді на 

запитання, чому розвиток критичного мислення є таким актуальним саме 
сьогодні; чи можна навчитися критичному мисленню; які навички необхідні 

для вирішення задач. 
2. Логіка.  
Навички логічного мислення. Цей модуль присвячений усвідомленню 

різниці між психологією мислення та логікою. Розглядаються логічні форми 
та операції мислення, логічні закони, особливості розвитку логічного 
мислення в онтогенезі. Студенти вчаться знаходити логічні помилки у 

власних судженнях і судженнях інших людей, логічно грамотно будувати 
визначення понять і ставити запитання.   

3. Когнітивні спотворення. Метакогнітивні навички.  
Спираючись на досягнення сучасної когнітивної психології, студенти 

знайомляться з тими помилками мислення, що приводять до невірних 
рішень. Саме в таких випадках вкрай необхідно «вмикати» критичне 
мислення. Розуміння того, як і чому нас обманює наш мозок – перший крок 

до метапізнання, до управління власним мисленням. 
4. Навички роботи з джерелами інформації.  
Однією з основних причин актуальності проблеми критичного 

мислення є неосяжний обсяг інформації, з яким має справу сучасна людина.  

Для оцінки якості, достовірності, надійності цієї інформації необхідні певні 
навички критичного мислення. При роботі з цим модулем розглядаються 
особливості «епохи постправди» та формуються уміння орієнтуватися в 

потоці інформації. 
Запропонована програма спрямована перш за все на 
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Україна, м. Івано-Франківськ 

ОСНОВНІ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ  

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Серед багатьох сучасних підходів до навчання іноземних мов можна 

виділити три основні, а саме: комунікативний, культуро-спрямований та 

принципово-прагматичний, які розглядаються як головні парадигми 

викладання мов у ХХІ сторіччі. 

Саме ці підходи домінують в першій чверті ХХІ сторіччя, тому що 

більшість учених та практиків у сфері викладання мов додержуються одного 

з них, вважають саме його найбільш перспективним і досить активно 

розробляють його науково-теоретичні і практичні засади.  

Найбільш розвинутим і найбільш гнучким є комунікативний підхід, 

який існує в Україні з 80-их років ХХ ст. Про цей підхід написано багато, 

проте варто підкреслити лише два найважливіших положення: 1. За своєю 

суттю (і дещо спрощено) комунікативний підхід передбачає навчання мови в 

спілкуванні через спілкування і заради спілкування, так, щоб у тих, хто 

навчається, була сформована іншомовно-мовленнєва комунікативна 

компетентність, яка й створює можливості такого іншомовного 

мовленнєвого спілкування. 2. Комунікативний підхід існує у багатьох 

варіантах та модифікаціях, але всі вони здебільшого зводяться до двох 

основних. Це 1) чисто комунікативний підхід, у якому всі види навчальної 

діяльності є винятково комунікативними і немає цілеспрямованого 
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фокусування на мовних формах, 2) підхід, у якому комунікативна навчальна 

діяльність суттєво превалює, але є ще й усвідомлене цілеспрямоване 

оволодіння тими, хто навчається, окремих мовних явищ. Саме цей другий 

варіант є поширеним та визнаним, оскільки підтвердив свою більшу 

ефективність в навчальному процесі.  

Другий підхід (культуро-спрямований) досяг рівня одного з 

домінуючих з кінця минулого сторіччя. Найважливішим у цьому підході 

вважається не оволодіння мовою як засобом комунікації, а культурою 

спілкування, що властива певній мовно-соціокультурній спільноті, мова і 

культура якої вивчається. Мається на увазі культуро-спрямована парадигма 

навчання, яка пов’язана з сучасною орієнтацією викладання іноземних мов 

на міжкультурну комунікацію. Цей підхід набув такої популярності серед 

науковців, що деякі автори навіть почали протиставляти її парадигмі, 

пов’язаній з комунікативним підходом, проголошуючи прихід «посткому-

нікативної ери».  

Нарешті, останнім та найновішим є третій підхід (парадигма), який 

виник протягом останніх двох десятиріч і ще не може вважатися повністю 

обґрунтованим і загальновизнаним в Україні, хоча у розвинутих країнах він 

розробляється  так швидко, що досить скоро може вийти на передній план, 

потіснивши два розглянуті підходи. Ідеться про так званий «принциповий 

прагматизм», обговорений у працях Б. Кумаварадівелу, який стверджує, що 

методика викладання іноземних мов як наука вступила в після-методову еру 

(post-method era), оскільки весь розвиток цієї науки засвідчив, що єдиного 

універсального і найкращого методу (підходу) до навчання не тільки немає, 

але й не може бути, а тому – не варто його й шукати. Успіх або неуспіх 

навчального процесу залежить від викладача, який має бути викладачем-

дослідником і, не звертаючи уваги на ті чи ті теоретично обґрунтовані 

методи (підходи), прагматично добирати з усього арсеналу, що накопичений 

методикою за всю історію її розвитку, те, що найбільш підходить для 

конкретної групи тих, хто навчається, у конкретних умовах їх навчання і при 

його конкретних цілях [2, с. 6]. Кожний вчитель розвиває власні конкретні 

підходи до побудови конкретного навчального процесу через безперервний 

цикл спостережень, розмірковувань і педагогічних дій.  

Але в межах такого прагматичного підходу вчитель має додержуватися 

певних принципів (принциповий прагматизм): – доводити до максимуму 

можливості для навчання в тих, хто навчається; – доводити до мінімуму їх 

незбіги в сприйнятті матеріалу; – полегшувати комунікативну взаємодію 

тих, хто навчається; – розвивати їхню навчальну автономію; – сприяти 

усвідомленню мовних явищ тими, хто навчається; – активувати їхні 

інтуїтивні евристичні процеси; – контекстуалізувати введення лінгвістичної 

інформації; – інтегрувати навички та вміння в різних видах мовленнєвої 
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діяльності; – забезпечувати соціальний аспект мовлення; – підвищувати 

усвідомлення культурних аспектів мовлення в тих, хто навчається [1, с.78].  

Імпонує висновок професора Тарнопольського О.Б. про те, що на основі 

цих трьох окремих підходів можливо створити один єдиний підхід, у якому 

поєдналися б переваги усіх трьох сучасних підходів (парадигм) викладання 

іноземних мов.  Автор доводить можливість об єднати три виділені 

парадигми в одну новітню лінгводидактичну парадигму – базову для 

викладання іноземних мов на майбутні кілька десятиріч.  

Варто відмітити, що ці підходи не мають дуже великих відмінностей, а 

тому не можуть суперечити один одному. Тарнопольський О.Б. вважає, що з 

метою взаємовдосконалення та взаємозбагачення можна об’єднати всі три 

підходи. І таке поєднання (з відповідним створенням нової об’єднаної 

парадигми) найдоцільніше проводити на базі комунікативного підходу як 

найбільш розвинутого і, відповідно, найбільш гнучкого та адаптованого до 

створення альтернативних модифікацій. 

Таке можливе об’єднання парадигм вбачається у використанні 

конструктивізму як найсучаснішої модифікації комунікативного підходу, 

оскільки конструктивістська методика найбільше відповідає усім 

принципам, що лежать в основі трьох провідних підходів/парадигм, які 

проаналізовані в статті, і дозволяє найбільш гармонійно об’єднати їх у єдине 

ціле.  

Таким чином, можна стверджувати, що комунікативний, культуро-

спрямований та принципово-прагматичний підходи до навчання іноземних 

мов не тільки не суперечать один одному, а навіть гармонійно доповнюють 

один одного і можуть стати основою для створення єдиного підходу, у 

якому б поєдналися переваги усіх трьох парадигм  викладання іноземних 

мов. 
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FEATURES OF THE USE OF EDUCATIONAL-DIAGNOSTIC 

GAME AS A METHOD OF ACQUISITION OF HARD AND SOFT 

SKILLS IN A MEDICAL ESTABLISHMENT OF HIGHER 

EDUCATION 

A priority of modern medical education is to train professionals who possess 

the necessary professional knowledge, skills and abilities, as well as creating 

conditions for continuous development and improvement of their competence. 

Unlike the classic learning-oriented system of education, competence approach 

provides many advantages On the one hand, it is the focus on the outcome of 

education, not the process itself and the ability to put the knowledge gained into 

practice in different professional and life situations. On the other hand, it is an 

opportunity to diagnose the educational process, content and methods of organizing 

education at a higher quality level and to obtain as a result of training universal or 

extra-curricular competences. 

Competence is an integrated system consisting of certain competencies that are 

necessary for the professional and social activities of a future healthcare 

professional. 

In the Ukrainian discourse related to higher professional, including medical 

education, there are increasing number so concepts, which yesterday was not. For 

example, the term "skills" denotes new skills or professional competences. 

Today, the most common is differentiation of competencies into three groups: 

hard skills ("hard" or "complex" competences), soft skills ("soft" or "flexible" 

competence) and digital skills (the so-called "digital skills" or "digital" 

competences). 

A group of hard skills is the core set of competencies, the development of 

which is mandatory for future employees of the medical sphere and is the basis, the 

core of the medical profession. Hard competencies are clearly defined, consistently 

and accurately formed in the process of training in higher medical educational 
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establishment. The development of these competencies occurs at a sufficiently high 

rate and with a guaranteed result, of course, subject to basic criteria such as 

motivation and learning ability. These skills are hardly prone to reverse 

development. They practically do not change, despite the fact in what social 

environment the person is. Competence is acquired through analysis and 

memorization of the material in the learning process. 

In our opinion, the most successful scheme of forming the hard skills described 

by scientists S. Thorpe and J. Clifford (the so-called "square of competence"). 

According to their theory, learning is a four-stage process involving the transition 

from unconscious incompetence to unconscious competence: stage 1 – unconscious 

incompetence (incompetent people are not aware of this); stage 2 – conscious 

incompetence (one is aware that something does not know or does not know); stage 

3 – conscious competence (learn and, as a result, gets a conscious attitude to their 

new knowledge and skills); stage 4 – unconscious competence (internalization of 

knowledge, the so-called "miracle automatism"). 

A group of digital skills for the so-called "non-digital professions", which 

include the medical profession – the ability to freely navigate in the information 

space, to own skills of information search, process and analyze information from 

various sources regarding their professional activities and prospects for professional 

growth and the ability to use networking opportunities and information support. 

Acquisition, development of digital competencies is similar with the acquisition and 

development of hard skills. 

Soft competencies allow a person to be successful, regardless of their specific 

profession, and the ability to continuously learn, time management, stress and 

conflict, communication skills, proficiency to present themselves, to take 

responsibility, to work in a team, be flexible, and they have to master all the tools of 

a successful interaction with the surrounding reality. Soft skills is a relevant action, 

behavior pattern, which is manifested in the adequacy of the solution of any 

(including professional) tasks in situations of social interaction. 

Soft critical competence in the long term. Their development is slower, with 

great effort. In specific conditions tend to reverse development. Soft skills are based 

on the principle of consistent improvement of skills through such exercises and 

practical simulations, which necessarily are forced to make independent decisions. 

Only in this case they give a stable result. The degree of mastering the skills from 

the category of soft skills is quite difficult to monitor, verify and to demonstrate. 

For a long time, it was believed that hard skills should dominate in this 

triumvirate, it is their formation was targeted last system of higher education. But a 

study of Melona Carnegie Foundation and Stanford research Institute showed that 

75 to 85% of professional success depends on soft skills. So the hard skills is a core 
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set of competencies, which is a necessary, but insufficient for future doctors as a 

top-notch specialist. 

Today, many Ukrainian institutions of higher education, and State 

establishment "Luhansk state medical University" is no exception, start to 

experiment with introduction in educational process of various innovative forms of 

learning. The range of possibilities here is very wide: from inclusion in educational 

process of training and seminars on development of soft skills (communicative and 

psychological trainings, master-classes, presentation skills and self-presentation, 

etc.) to complete its restructuring. 

For example, to improve practical training of medical interns at the Department 

of therapy, faculty of postgraduate education in test mode introduced in the 

educational process the so-called "Diagnostic games". The participants are the 

teacher and a group of medical interns, which citizens are divided into two groups – 

the "Doctors" and "Patients". Each "Patient" receives from the teacher a card with 

basic anamnesis data and his own diagnosis, the objective examination data and the 

specific symptoms of which should be reported and displayed during the 

examination by the Doctor. At the study baseline data the "Patient" is given 15 

minutes, after which the "Doctors" start alternate the questioning and review of 10-

20 minutes on the "Patient" depending on the complexity of the starting diagnosis. 

At the end of the "Doctors" are provided with 25-30 minutes for the individual 

determination of the diagnoses that must be differentiated, defining the list of 

necessary basic and additional methods of examination and assignment of starting 

therapy. After that, the team of "Doctors" conducting a joint discussion of 

diagnostic and treatment events for each patient. Depending on the results of the 

research 10 minutes for the diagnosis and correction of the prescribed treatment. 

At any time from the beginning of the "Game", the teacher can give to any 

"Patient" of the additional card with the symptoms or group of symptoms that have 

just arisen, including symptoms of crisis situations or emergencies that require 

urgent care, but not more than 5 times in the Game. 

Emergency assistance is provided by all the "Doctors". Each of the symptoms 

that appeared additionally, at the request of the "Doctor" can be provided with the 

results of additional methods of examination. "Game" can be considered complete: 

1) in the case of "the death of the patient" from improper and/or inconsistent actions 

of "Doctors" or significant deviations from the planned teacher diagnosis; 2) in the 

case of stabilizing the condition of the "Patient" with further improved as the result 

of a well-defined diagnosis and appropriate treatment. 

The aim of using the teaching and diagnostic complex consists in bridging the 

gap between theoretical knowledge of doctor-intern, and his actions in real 

situations (digital skills); develop skills to work in a team, to communicate, to 

manage stress (soft skills); the acquisition of medical interns, the ability to apply 
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non-technical (soft) skills in crisis or conflict situations (this is the case when soft-

competencies to become future doctors digital skills, i.e., acquire the status of basic, 

obligatory and almost automatic). 

Thus, the result of training of the employee of the medical sphere should 

become a universal integral characteristic, which can be considered as a system 

factor of professional medical education to include not only learning outcomes, 

system generated values, but also learned the mechanisms of successful interaction 

with our environment that will allow the graduate to be successful and competitive 

in their professional activities. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ 

НАПРЯМКІВ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

Сьогодні під впливом впровадження у всі сфери діяльності інформаційно-
комунікаційних технологій та реалізації компетентнісного підходу у процесі 
професійної підготовки студентів спостерігаємо істотні зміни освітньої системи 
України. Так, у вересні цього року відбулась пресконференція, на якій 
міністеркою Ганною Новосад і її командою було представлено основні напрями 
реформування системи освіти і науки України. Наразі було обрано вектор 
направлений на модернізацію професійної освіти. Поставлено завдання 
створити сучасну і привабливу систему освіти. «Сучасних дітей називають 
―цифровими аборигенами‖. Вони вже живуть у смартфоні, споживають 
інформацію з Вікіпедії та YouTube, спілкуються і взаємодіють в ігровому 
просторі та соцмережах. Ми не зможемо і не повинні їх звідти витягувати. 
Навпаки – ми маємо прийти до них у цифрові джунглі й побудувати там нове 
освітнє середовище для навчання і розвитку.» – зазначила радниця міністра 
Оксана Макаренко [4]. Одним із таких засобів, за допомогою якого можна 
створити «освіту у смартфоні» є гейміфікація. В основу концепції гейміфікації 
покладено інтеграцію ігрових елементів у неігрове середовище. Ігрові 
платформи стрімко завойовують місце у світовій практиці навчально-виховного 
процесу закладів вищої освіти. Такий вид навчальної діяльності сприяє 
продуктивній взаємодії студентів, розвитку здатності бачити і оцінювати 
позицію іншого, формувати власну точку зору і вміти її відстоювати. 
Використання гейміфікації здатне підвищити мотивацію і сприяти успішності і 
наполегливості у навчанні  на всіх рівнях і в будь-якому віці [2].  
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До методичних засад реалізації компетентнісного підходу засобами 

гейміфікації належить її використання для закріплення, повторення, 
актуалізації, контролю навчальних досягнень студентів, аналізу і корекції 
отриманих знань, тобто способи її інтеграції у різні форми навчального 
процесу. Впровадження гейміфікації в лекційні заняття дає можливість 

отримання зворотного зв'язку з аудиторією з метою перевірки та актуалізації 
навчальних досягнень студентів. Використання в навчальному процесі засобів 
гейміфікації дозволяє особі скористатися спеціальними знаннями, уміннями 

та навичками, проявити відповідні моральні та ділові якості для належного 
виконання поставлених завдань, що в свою чергу є основою формування 
професійної компетентності, а також здатні підвищувати мотивацію із 

залученням студентів до нового матеріалу, сприяють соціалізації, розвивають 
ситуативну та інтелектуальну компетентності. Крім того, при складанні 
вікторин в багатьох платформах гейміфікації до переваг програмного 
забезпечення належить можливість відведення на кожне питання 

встановленого часу, що дає змогу формувати часову компетентність.  
Застосування гейміфікаціі на початку семінарських занять під час 

перевірки підготовленості до заняття у формі вікторини, тесту чи опитування 

здатне мобілізувати студентів до навчання, активізувати їхню увагу, створити 
робочу атмосферу. Отримані результати, які подаються на екран в 
інтерактивному режимі, дають змогу викладачу для аналізу вхідних знань 

студентів з предмету та проведення коригування в навчальній діяльності. 
Гейміфікація особливо ефективна у такій складовій навчально-виховного 
процесу як контроль навчальних досягнень студентів, що дає можливість 
діагностики правильності засвоєння студентами матеріалу, допомагає 

з’ясувати причини нерозуміння певного змісту навчальної інформації, 
невміння чи помилковості виконання інтелектуальної або практичної дії. Під 
час проведення занять у такій формі формуються такі види ключових 

компетентностей як професійна, ситуативна, часова та соціальна. Слід 
зазначити, що при застосуванні засобів та методів гейміфікації у формі 
вікторин з поділом студентів на команди (групи) соціальна компетентність 
формується як по вертикалі «студент – викладач», так і по горизонталі 

«студент-студент». Соціальна компетентність студентів закладів вищої освіти 
є необхідною складовою для успішного розвитку їхнього професіоналізму і 
покращення якості сфери послуг. Набуваючи важливого значення у 

сьогоденні, соціальна компетентність забезпечує здатність студентів 
продуктивно співпрацювати, толерантно вирішувати складні соціальні 
проблеми. Введення гейміфікації в навчально-виховний процес безпосередньо 

формує інформаційно-комунікаційну компетентність, яка є однією з 
ключових компетентностей сучасної освіченої особистості, становлення якої є 
важливим завданням закладів вищої освіти. Саме тому розвинені країни 
досить активно розробляють та впроваджують інформаційні технології в 

систему освіти, і Україна не є винятком.  
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У структурі практичних і лабораторних занять домінує самостійна робота 

студентів. Саме в цих випадках доцільне впровадження гейміфікації на рівні 
самостійного складання ігр на відповідних платформах. Це дає студентам 
змогу зрозуміти важливість складання продуманих запитань і відповідей для 
підтримки навчального процесу, необхідності урахування складності завдань 

по вертикалі з обгрунтуванням рівнів інтелектуальної активності і по 
горизонталі з урахуванням кількості виконаних навчальних елементів або 
операцій, розуміння кожного студента в групі задля досягнення успіху групи 

вцілому. Більшість платформ гейміфікації має широкий функціонал в 
безкоштовних версіях сервісів, дозволяє включати в них фото і відео 
фрагменти, відрегулювати темп виконання вікторин, тестів шляхом введення 

часової межі для кожного питання. Все вище зазначене дає змогу для 
формування не тільки цифрової, інтелектуальної та часової компетентностей, 
а й для творчої компетентності особистості, що допомагає більш повною 
мірою розкрити природні здібності кожного студента. Творча компетентність 

стимулює розвиток широкого спектру якостей особистості, здатної 
реалізувати творчий потенціал у динамічних соціально-економічних умовах 
як у власних життєвих інтересах, так і для суспільства. Розвиток творчих 

здібностей студента сприяє адаптації в нових умовах, створює можливості для 
самореалізації у професійній діяльності. 

Висновки. Теоретично обгрунтоване застосування засобу гейміфікації під 

час різних форм навчального процесу. Впровадження гейміфікації під час 
лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять дає можливість 
для формування професійної, інформаційно-комунікаціїної, соціальної, 
інтелектуальної, часової та творчої компетентностей. Гейміфікація – один із 

трендів сучасної освіти, направлений на її модернізацію, сучасну систему 
організації навчання. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ПЕРВИННОСТІ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Високі темпи роботи і життя, сучасна організація виробництва, 

націленність на підвищення продуктивності, інтенсивності і якості праці, 

призводять до передчасного зносу і старіння людського організму, до росту 

виробничого травматизму і числа професійних захворювань. Сьогодні вже 

немає сумнівів в затребуваності професії фахівця з охорони праці — кожне 

підприємство потребує таких фахівців, які здатні задовольняти суспільні 

споживи з більшим корисним ефектом, працівників, які здатні створювати 

нові знання і активно їх використовувати, адже результатом такої праці є 

безпека та збереження здоров'я людського потенціалу. 

Питанням підготовки студентів з охорони праці присвячені роботи 

авторів В. Бикова, О. Бикової, Г. Гогіташвілі, Є. Желібо, В. Заплатинського, О. 

Запорожця, А. Романчука, А. Русаловського, В. Худолей та ін.). 

Останніми роками формується новий вигляд охорони праці, який 

відрізняється від традиційного: охорона праці розглядається не як вимога 

суспільства про збереження здоров'я громадянина, а як основна мета 

підприємства нарівні з комерційним успіхом. А сучасні принципи охорони 

праці полягають в наступному: уникнення ризиків (профілактика), безпечні 

технології, оптимізація умов праці, співпраця роботодавців та працівників на 

рівних засадах, право участі в прийнятті рішень щодо власної роботи, право 

знати та принцип прозорості, безперервне вдосконалення та розвиток охорони 

праці поширилися сьогодні в країнах Європейського Союзу до пропаганди 

«добробуту на роботі», що означає моральний, фізичний та соціальний 

добробут, а не лише відсутність нещасних випадків та професійних 

захворювань. Значного зменшення виробничого травматизму і професійних 

захворювань цим країнам вдалось досягти завдяки впровадженню системи 

загального управління безпекою, коли відповідальність за створення 

безпечних умов праці повністю покладається на роботодавця будь-яким 

способом, який є для нього найбільш сприятливим і економічно вигідним, а не 
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дотриманням жорстких обмежень об’ємів фінансування, визначених 

суперечливими законами і нормативними актами [1].  
Зараз на підприємстві чітко проявляються тенденції до скорочення 

кількості рівнів управління, зміщення процесу прийняття критичних рішень 
на середні і нижні рівні управління і злиття функціоналу інженерного і 
управлінського персоналу. Це обумовлює підвищення попиту на фахівців з 
охорони праці нового типу, при підготовці яких особлива увага повинна 

приділятися практичному оволодінню сучасними інструментами та методами, 
що дозволяють використовувати як інженерні, так і управлінські компетенції 
в рамках єдиного системного контексту [2]. 

Як реакція на розмивання кордонів професій на сучасних підприємствах 
з'являються фахівці нового типу, які: успішно поєднують компетенції, що 
раніше вважалися несумісними; сміливо беруть на себе формулювання 

завдань вибору і прийняття рішень; формують принципово нові системи 
колективного управління в організаціях (підприємствах) [2].  

Нині управління, як процес, припускає виконання функцій організації, 
координування, планування і фінансування, контролю, оцінки стану 

управління, мотивації (стимулювання), за допомогою яких фахівці з 
управління створюють умови для продуктивної і ефективної праці зайнятих 
на підприємстві працівників і отримання результатів, відповідних цілей. У 

цьому допомагає теорія і практика управління умовами і охороною праці: 
працеохоронний аудит, працеохоронний маркетинг та працеохоронний 
менеджмент, що є складовими частинами менеджменту підприємства. 

Працеохоронний аудит – це вид діяльності, який проводиться на 

договірних засадах незалежними професійними аудиторами, що мають 
відповідні сертифікати, та за участю управлінського персоналу підприємства. 
Висновки та рекомендації даного виду аудиту носять суто конфіденційних 

характер і призначаються виключно для замовника (підприємства). 
Основне завдання працеохоронного аудиту – це встановлення 

відповідності працеохоронної політики керівництва підприємства державній 

політиці, законодавству і нормативним актам у галузі охорони праці. 
Висновки і пропозиції аудиту служать вихідною базою для формування чи 
коригування працеохоронної політики підприємства, розробки програм і 
планів роботи з охорони праці. Більш докладніше працеохоронний аудит буде 

розглянутий наприкінці розділу [3]. 
Працеохоронний маркетинг – це ринково орієнтований вид управлінської 

діяльності підприємства, спрямований на визначення, прогнозування і 

задоволення споживчих потреб і властивостей продукції підприємства з 
метою не задавати шкоди здоров’ю споживачів.  

Завданням працеохоронного маркетингу є пристосування виробництва до 

вимог ринку щодо створення безпечної продукції з високою маркетинговою 
спроможністю і отримання відповідного додаткового прибутку за рахунок 
інтенсифікації збуту продукції, що відповідає вимогам та стандартам безпеки. 
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Основні функції працеохоронного маркетингу: 

• вивчення попиту на безпечну продукцію і її ціноутворення; 

• планування випуску продукції, що відповідає стандартам безпеки; 

• планування модернізації виробництва на випуск безпечної продукції 

згідно рекомендацій працеохоронного аудиту; 

• організація безпечного обслуговування споживачів. 

Працеохоронний маркетинг поєднує інтереси товаровиробника, 

споживача та суспільства щодо збереження здоров’я людини, запобігання 

травматизму, захворювань, пожеж та аварій [3].  

Працеохоронний менеджмент – це процес підготовки, прийняття і 

реалізація рішень, спрямованих на досягнення працеохоронних цілей з 

використанням адміністративних та економічних методів і механізмів. 

Працеохоронний менеджмент включає у себе також і працеохоронний 

моніторинг – систему спостережень, збирання, обробки, передачі, збереження 

та аналізу інформації про стан охорони праці на підприємстві, прогнозування 

його змін та розробка обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

працеохоронних рішень. Ці заходи спрямовані на здійснення працеохоронного 

інжинірингу – діяльності, спрямованої на рішення працеохоронних програм і 

проектів. Для цієї мети використовується також бізнес-процес реінженірингу 

(БПР) – постійна система перепроектування діючих бізнес-процесів 

(технологій) з урахуванням питань охорони праці і кардинального поліпшення 

діяльності підприємств. Усі ці заходи та засоби сприяють більш ефективному 

функціонуванню працеохоронного менеджменту [3].  

Таким чином, важливим і своєчасним в управлінні охороною праці 

являються управлінські тенденції, що виникають в процесі забезпечення 

безпеки виробничої діяльності і охорони праці працівників. А питанння 

цілеспрямованого формування управлінських компетенцій у студентів, 

майбутніх фахівців з охорони праці, необхідних їм для якісного виконання 

професійних питань, подальшого успішного професійного розвитку і 

кар'єрного росту є достатньо актуальним. Ефективність діяльності фахівців 

цієї галузі на сучасних підприємствах значною мірою залежить від 

управлінської компетентності керівників його структурних підрозділів, 

професіоналізму кадрів, організаційної культури безпеки праці та професійної 

діяльності. Тому сучасний фахівець з охорони праці повинен володіти 

вичерпними знаннями та навичками з питань організації і управління 

процесами, забезпечення охорони і безпеки праці, а також створення умов їх 

підтримки й динамічного розвитку. А саме, випускник начального закладу 

вищої освіти за напрямом «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці» 

повинен володіти системою компетенцій, пов'язаних з багаторівністю і 

варіативністю управлінських завдань професійній галузі: від нормативно-

правових основ організації системи охорони праці, технологій управління 

службою охорони праці і її ланками до прийомів управління взаємодією з 
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різними категоріями працівників підприємств (пенсіонерами, інвалідами, 

біженцями, неповнолітніми та ін.).  

Таким чином, зараз назріла нагальна потреба переходу до системного 

механізму формування таких компетенцій фахівців в галузі охорони праці. 

Тобто в даний час питання про первинність управлінських компетенцій в 

образі обговорюваного фахівця залишається відкритим та набуває подальшого 

дослідження. 
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ІНДИКАТОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕФОРМИ НУШ 

Інноваційний розвиток суспільства розкривається через знаннєву й 

інформатизаційну цивілізаційні складові. Що зумовило необхідність 

формування нової філософії освіти, яка базується на особливому ставленні 

до людини, як освіченого індивідуума, здатного ефективно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології для успішної самореалізації в 

суспільстві. Втрати, яких може зазнати освіта під час інноваційних змін в 

ній можуть бути значними завдяки її стратегічному значенню для розвитку 

суспільства. Крім того, освітні ризики не завжди зумовлюють прямі 

фінансові втрати, вони є загрозами таких втрат у довгостроковій 

перспективі [1, с.52]. Будь яка реформа і освітня також має три стадії 

розвитку: прийняття, впровадження, подальші заходи. Усі три стадії є 

важливими: одного прийняття реформи навіть на законодавчому рівні 
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недостатньо, оскільки прийняття – лише передумова впровадження через 

подальші заходи, що потребує часу [2]. 

Тому оцінювання ризиків, які впливають на результативність 

реформування освіти (НУШ), а отже і на якісне провадження освітньої 

діяльності є актуальним. Це вимагає систематизації груп освітніх ризиків, 

розроблення індикаторів для їх виявлення і вироблення запобіжних заходів 

для зниження негативного впливу ризиків. Чітка побудова ієрархії ризиків з 

використанням індикаторів їх контролю дозволить визначити стратегічні 

кроки, які діятимуть на упередження з метою усунення або мінімізації 

впливу ризиків на процес реформування загальної середньої освіти. 

На нашу думку, в контексті реформування НУШ ризики в галузі освіти 

належать до мезо- (масштаб освітньої галузі) і мікроризиків (масштаб 

організації – закладу загальної середньої освіти). Довгострокові ризики 

(представляють на 10 років) зосереджені на стратегічному баченні 

(перспективні) подальшого реформування основної і старшої профільної 

школи та середньострокові (представляють на 3–5 років) – більш технічні 

(деталізовані), зосереджені на подальшому впровадженню реформи в 

початковій школі. Крім того, ризики поділяють на зовнішні 

(загальнодержавні) і внутрішні (внутрішньогалузеві). 

До зовнішніх довгострокових ризиків ми віднесли, наприклад, такий: 

нестабільність економіки й обмежений обсяг ресурсів. Ця група ризиків 

включає ряд індикаторів, серед яких – заробітна плата працівників галузі 

загальної середньої освіти, матеріально-технічне забезпечення (кількість 

кабінетів, наявна навчальна література, кількість автобусів, місць для 

проживання в гуртожитках опорних шкіл тощо). 

Наприклад, дані щодо кількості шкільних автобусів, які підвозять учнів 

на навчання до опорних закладів освіти дозволяють припустити, що це 

питання ще потребує вирішення, оскільки можливість дитині в комфортних 

умовах дістатися до закладу освіти й повернутися додому після уроків є 

одним з аспектів забезпечення рівного доступу до освіти, гарантованого 

Конституцією України. 

 
Рис. 1. Динаміка забезпеченості опорних закладів освіти шкільними 

автобусами для підвезення учнів. 
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До зовнішніх середньострокових ризиків ми віднесли неготовність 

частини вчителів до інноваційної діяльності, переходу до компетентнісного 

й інтегрованого підходів, до вибору власної траєкторії підвищення 

кваліфікації. 

Результати проведеного Інститутом у жовтні 2018 року опитування 

серед учителів 1 класів показують, що лише чверть учителів (25,5 %) беруть 

активну участь у інноваційних процесах, які відбуваються в загальній 

середній освіті. Проте більшість респондентів (64,3 %) зазначили, що лише 

спостерігають за змінами. Були серед опитаних вчителі (8,2 %), які 

вважають, що в освіті ніяких змін здійснювати не треба, їх влаштовує 

існуюча система. Влаштовує існуюча система освіти всіх учителів старше 60 

років, які взяли участь в опитуванні. Натомість лише серед учителів віком 

від 51 до 60 років є 3,3 % тих, хто виступає ініціатором змін в загальній 

середній освіті (рис. 2). 

Відповіді вчителів, представлені на наступному рисунку дивують, 

оскільки молоді люди, які більш відкриті до будь-яких змін, повинні 

виступати агентами таких змін, особливо на етапі реформування української 

освіти. Тому, можна зауважити необхідність у педагогічних закладах вищої 

освіти уведення спеціальних курсів з теми «Нова українська школа». А 

серед працюючих молодих учителів – проведення тематичних семінарів. 

 
Рис. 2. Розподіл учителів за ставленням до реформування загальної 

середньої освіти та віком учителів. 

Отже, є нагальна потреба організовувати заходи щодо зниження цього 

типу ризиків. Ми пропонуємо такі: розробка системи тематичних тренінгів; 

створення у закладах загальної середньої освіти системи психологічного 
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розвантаження, створення міжшкільних об’єднань вчителів, центральними 

фігурами в яких будуть ті вчителі, які брали участь в пілотуванні нових 

підходів до викладання за новим Державним стандартом. З огляду на 

запропоновані заходи формується і перелік індикаторів їх виконання, 

наприклад, кількість проведених тематичних тренінгів, кількість 

організованих семінарів з психологічного розвантаження вчителів тощо. 

Перелік ризиків процесу реформування загальної середньої освіти 

НУШ можна продовжувати, але головне, на нашу думку, розробити якомога 

точніші шляхи їх подолання й індикатори для фіксації стану усунення 

ризиків, а отже й успішного інноваційного поступу загальної середньої 

освіти. 
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Україна, м. Тернопіль 

МІЖНАРОДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЮНЕСКО) 

Серед чинників, які суттєво впливають на якість загальноосвітньої 

підготовки учнів, чільне місце належить підручнику як моделі цілісного 

процесу навчання, у якому відображені діяльність учителя (викладання), 

діяльність учня (учіння) та зміст навчального матеріалу (Я. Кодлюк, І. Лернер, 

О. Ляшенко, О. Савченко та ін.). Створення нових навчальних книг і 

перевидання попередніх передбачає залучення великої кількості фахівців. 

Саме тому етап аналізу та оцінювання підручника є дуже важливим, адже 

дає змогу визначити основні недоліки рукопису і розробити рекомендації 

для авторів, щоб створити справді ефективний засіб навчання. Суттєво 

поглиблюють методику аналізу й оцінювання цього виду навчальної 

літератури напрацювання зарубіжних дослідників (Арно Дж.С. Рейнтс  
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(Arno J.C. Reints), Ф. Пінджел (F. Pingel), Дж. Мікк (J. Mikk), Р. Ґілберт 

(R. Gilbert), P. Ceґуін (R. Seguin) та інші). 

Мета тез: розкрити особливості проведення міжнародного аналізу й 

оцінювання шкільних підручників (за матеріалами ЮНЕСКО). 

Коли країна з тих чи інших причин не може забезпечити якісного 

аналізу й оцінювання підручників, на допомогу їй приходять міжнародні 

організації, такі як ЮНЕСКО, що сприяє поглибленню аналізу цього виду 

навчальної літератури. Як стверджує Ф. Рінджел (F. Pingel), такий вид 

дослідження використовується тоді, коли науковці в галузі шкільної освіти 

шукають інноваційні шляхи покращення якості підручників. У багатьох 

випадках конференції з питань підручникотворення більше нагадують 

наукові засідання чи педагогічні семінари. Як правило, вчені та вчителі 

обговорюють власний досвід і намагаються впровадити в країнах те, що 

порадили колеги. Проте дослідження підручників не можна зводити лише до 

теоретичного аналізу, оскільки його метою є практичний результат, який 

може впливати на навчальні програми і навіть привертати увагу 

громадськості (проблемні питання бувають спірними та інколи можуть 

зачіпати національні інтереси). Тому, беручись за аналіз та оцінювання 

шкільних підручників, найперше слід залучати до цього процесу 

представників міністерств освіти країн, а перед запуском проекту з 

міжнародного вивчення навчальної книги важливо також налагодити роботу 

з авторами і видавництвами. Якщо вчителі, дослідники чи державні 

установи хочуть порівняти власні підручники з іноземними книгами, 

виданими в інших країнах, вони повинні надати експертів, які будуть 

займатися цими питаннями. Проблема полягає не лише у фінансовому 

забезпеченні, а й у підборі кваліфікованих кадрів [3, с.27]. Коли ж проект 

аналізу й порівняння навчальних книг затверджено, необхідно обрати зразки 

підручників. На цьому етапі науковці інформують один одного щодо 

навчальної програми і загальних положень з вивчення певного предмета. Р. 

Фіала (R. Fiala) стверджує, що для аналізу іноземних підручників необхідно 

порівняти: 

– відповідність рівнів школи; 

– коли починається вивчення предмета, підручник з якого аналізується; 

– особливості навчальної програми (головні цілі навчання; обов’язкові 

та додаткові теми для вивчення; час, відведений на опрацювання тем і 

предмета в цілому; наявність у вчителів доступу до додаткової інформації, 

навчальних матеріалів тощо). 

Сама по собі навчальна програма репрезентує компроміс, досягнутий 

освітніми агентами, які включають більше аспектів, ніж ті, що є видимими. 

Курикулум охоплює усі сфери освітнього процесу (зміст предметів, 

педагогічні методи і підходи, різні види оцінювання успішності учнів, 

відповідні ресурси для організації і впровадження навчальних програм). 
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Курикулум наміру визначається загальною ідеологією або ж її часто 

називають філософією навчання. Такий вид курикулуму повинен бути 

трансформований у письмову форму – формальний курикулум – офіційно 

затверджений план, який має бути виконаний учителями у вигляді 

активного курикулуму [1, c.18]. На шляху перетворення від філософської 

концепції до письмового варіанту, а потім до практичного застосування 

курикулум піддається впливам, змінюється та по-різному інтерпретується на 

відповідних рівнях науковцями, політиками, зацікавленими особами і 

вчителями. Чим більше представників у групі, тим ширшим стає спектр 

ідей, які потрібно змінити [3, с.28].  

Процедура затвердження підручника впливає на видавництва й авторів 

ще до того, як навчальна книга потрапляє до рук учителів та учнів. Все 

більшої популярності набуває ідея місцевого затвердження, особливо з боку 

педагогів, так як дає більше свободи для врахування особистих потреб і 

робить ринок підручників гнучкішим. У багатьох країнах вибір підручників 

визначається екзаменаційними стандартами, які діють на різних рівнях 

навчання [3, с.29]. Інколи працівники шкіл отримують книгу для вчителя, 

яка містить розробки уроків, додаткові пояснення, конкретизує намір 

автора, як донести певну інформацію. Однак, незважаючи на те, що аналіз 

книги для вчителя може принести хороші результати, оцінювати навчальні 

книги для школярів вчені Інституту з міжнародного дослідження 

підручників ім. Ґ. Еккерта спільно з науковцями ЮНЕСКО радять  окремо, 

оскільки учень повинен розуміти зміст книги самостійно. Помилково, якщо 

навчальна книга вміщує скорочений або ж спрощений варіант матеріалу, 

який вивчається, лише через те, що необхідна інформація знаходиться у 

книзі для вчителя [3, с.30].  

Наступним кроком у затвердженні проекту аналізу підручників є вибір 

зразків. Щоб з’ясувати, які навчальні книги найчастіше використовуються, 

слід врахувати думку вчителів і продавців. Асоціації вчителів інколи 

проводять власні дослідження та опитування. Дуже багато залежить від 

фінансових можливостей шкіл і батьків, а також є чимало вчителів, які 

надають перевагу роботі з одним і тим самим підручником протягом 

тривалого часу. Ціль і масштаби дослідницького проекту визначатимуть 

вибір книг, які є у широкому використанні, або застарілі версії підручників 

чи нові, що користуються меншим попитом на ринку. Якщо метою є 

дослідження зміни парадигми у вивченні певного феномену, то слід 

використовувати вертикальний аналіз. Якщо ж ціль полягає у дослідженні 

нових підходів та ідей до інтерпретації певного явища, то доцільним є 

горизонтальний аналіз [3, с.30]. Після вибору зразка та узгодження цілей 

проекту дослідникам слід конкретизувати методи аналізу. 

Так як більшість проектів, що мають справу з дослідженням 

підручника, передбачають вивчення структури книги, то зазвичай 
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використовується змістово-орієнтований підхід. Однак, з погляду 

педагогіки, індуктивний метод дослідження є результативнішим, оскільки 

дає змогу спершу розкрити концепцію навчальної книги, а тоді уже 

відповісти на запитання, якою мірою зміст підручника відповідає парадигмі 

навчання [3, с.70]. При перевірці змістового наповнення теми науковці 

спершу повинні визначитися з її типом репрезентації (наприклад, 

інформація та пояснення чи обширність і глибина знань). Дж. Херліхі  

(J.G. Herlihy) пропонує три види репрезентації: 

– демонстративно-описова; 

– пояснювальна; 

– дослідницько-доказова (аргументована) [2, с.7]. 

Розкриємо також шляхи покращення загальної якості підручників, 

базуючись на стратегії ЮНЕСКО. Пріоритетним у цьому аспекті є зміна 

парадигми навчання, що передбачає набуття навичок і компетентностей, а 

також відмову від механічного запам’ятовування фактів. Д.С. Ричен  

(D.S. Rychen) і А. Тіана (A. Tiana) переконані, що зміст навчальної книги не 

можна розглядати самостійно (окремо), адже він покликаний реалізувати 

певну ціль (наприклад, розвивати критичне мислення, обговорюючи 

питання цінностей, пишучи твори; формувати поняття і розуміння часу і 

простору; усвідомлювати свою відповідальність і значущість у суспільстві 

тощо) [4]. Окрім цього, зміст підручника має забезпечувати набуття тих 

умінь і навичок, які мають формуватися у ході освітнього процесу.  

З 1980-х років методика укладання підручників урізноманітнилася і 

стала складнішою, тому автори часто додають інформацію, як правильно 

використовувати навчальну книгу для досягнення більшої ефективності. 

Якщо ж пояснення автора відсутнє, то при аналізі підручника науковцям 

доречно розробити інструкцію, щоб краще зрозуміти методичну парадигму, 

відповідно до якої його створено.  

Тенденції навчального процесу впливають на вибір критеріїв до змісту і 

його відображення у книзі. Як наслідок, укладання підручника у різних 

країнах, які використовують різні навчальні моделі, буде відрізнятися навіть 

в межах однієї теми. Саме тому вчений Ф. Пінджел (F. Pingel) вважає, що, 

порівнюючи підручники на міжнародному рівні, науковцям слід узгодити, 

чи будуть вони враховувати методи навчання, які необхідні з огляду на 

якість освіти, чи лише зацікавлені у питаннях, пов’язаних зі змістовим 

наповненням [3, с.71]. 

Отже, процес міжнародного дослідження підручників трудомісткий; 

потребує узгодженої роботи міністерств освіти, науковців, учителів, авторів, 

видавництв, учнів та батьків і передбачає таку поетапність: визначення 

цілей аналізу підручника; надання достатньої кількості кваліфікованих 

кадрів, що займатимуться вузькоспеціалізованими питаннями; відбір зразків 

підручника; проведення порівняльного аналізу навчальних програм і 
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загальних положень з вивчення певного предмета; процес аналізу й 

оцінювання; підбиття підсумків.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у з’ясуванні критеріїв 

аналізу й оцінювання шкільних підручників, які використовуються у 

міжнародному досвіді (за матеріалами ЮНЕСКО). 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА 

ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

Сьогодні проблема агресії, насильства та булінгу є актуальною, особливо 

серед підлітків. У цьому віці дітям притаманна емоційна неврівноваженість, 

імпульсивність через значні гормональні зміни, причому це характерно як для 

хлопців, так і для дівчат. За результатами дослідження, проведеного Фондом 

ООН Юнісеф у 2017 році, 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років 

стикалися з проблемою булінгу впродовж останніх трьох місяців, а 24% дітей 

стали жертвами цього явища. В той же час, за даними останніх опитувань, 

майже чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу, а близько 

40% із тих дітей, хто зіткнулися з випадками булінгу, ніколи не розповідають 

про це своїм батькам. При цьому, 44% із тих, хто спостерігав, як знущаються 

над їхніми однолітками, не реагували на такі факти через острах піддатися 

аналогічному знущанню [4, с.4]. Тому впровадження комплексних програм 

соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки є актуальною 

проблемою.  

Вчені пропонують різні шляхи подолання агресивності у підлітків. 

В. Крайнюк запропонувала програму комплексної психологічної корекції 

надмірних проявів тривожності та агресивності, яка включає психодинамічний 

підхід, вправи поведінкового, когнітивного напрямків, комплексної терапії і 

психофізичного тренування; О.Ю. Війтюк розробила програму занять з корекції 

агресивності серед учнів для розвитку «емоційного інтелекту», сприяння 

створенню дружньої атмосфери взаємодопомоги, довіри, доброзичливого та 

відвертого спілкування за допомогою різних практикумів, рольових ігор, 

тренінгів; В. Сіткар виокремив спеціальну програму комплексної профілактики, 

яка передбачає всебічне вивчення особливостей свідомості і поведінки учня, 

дозволяє «вималювати психологічний профіль» дитини, яка пустує, і створити 

таким чином необхідний базис для цілеспрямованого вибору і застосування 

профілактичного впливу. А.С. Мосіна, В.А. Авдієва-Федосієва пропонують 

використовувати батьківські збори для профілактики агресивності серед 

школярів та ін. [3, с.94].    
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Ю.В. Кононенко, І.В. Сопівник виділяють такі напрями психолого-

педагогічно профілактичної роботи з агресивними підлітками: 

1. Консультаційна робота з батьками і педагогами на заняттях провокуючих 

факторів агресивної поведінки в підлітків. 2. Навчання учня конструктивних 

поведінкових реакцій у проблемній ситуації. Зняття деструктивних елементів у 

поведінці. 3. Навчання учня технік і способів керування власним гнівом. 

Розвиток контролю над деструктивними емоціями. 4. Зниження рівня 

особистісної тривожності. 5. Корекція агресивної поведінки підлітків. 

6. Формування усвідомлення особистісних емоцій і почуттів інших людей; 

розвиток емпатії. 7. Розвиток позитивної самооцінки. 8. Навчання підлітка від 

реагуванню негативної ситуації загалом [3, с.94-95].     

Ю.В. Кононенко, І.В. Сопівник вважають, що для профілактики 

агресивності підлітків потрібно проводити наступне: І. На рівні держави – 

зведення до мінімуму механізму демонстрації засобами масової інформації сцен 

насильства, жорстокості, агресії. ІІ. На рівні навчальних закладів: 

1. налагодження ділових, конструктивних стосунків між педагогами та учнями; 

2. залучення учнів до різних форм колективної діяльності, які б вчили 

людяності, поваги один до одного, до інших людей; 3. налагодження діяльності 

соціальних служб з організації тренінгів спілкування для підлітків, 

індивідуальних консультацій. ІІІ. На рівні сім’ї: 1. налагодження стосунків між 

подружжям, яке виховує підлітка, корегування навичок партнерського 

спілкування один з одним; 2. формування у батьків навичок спілкування з 

дітьми; 3. формування навичок конструктивного спілкування батьків з 

оточуючими людьми [3, с.94-95].     

Г.В. Кожина також описує такі рівні профілактики агресивної поведінки 

дітей: 1) загальносуспільний, що передбачає діяльність держави, суспільства, 

їхніх інститутів на вирішення певних протиріч у житті людини; 2) соціальний 

рівень характеризується цілеспрямованістю впливу на негативні фактори, які 

породжують виникнення агресивної поведінки школярів; 3) індивідуальний 

рівень, який являє собою роботу з конкретною дитиною, поведінка якої 

характеризується відкрито-агресивними проявами [2].  

Педагоги та батьки вважають, що найефективнішими діями, які 

сприятимуть зниженню кількості випадків насильства в освітньому середовищі 

є проведення систематичних просвітницьких заходів з ненасильницької 

поведінки (61,7% – батьків, 89,7% – педагогів), впровадження якісних 

профілактичних програм (51,3% – батьків, 76,0% – педагогів), створення 

антибулінгової політики (51,0% – батьків, 80,8% – педагогів) [4, с.4]. 

Серед практичних напрацювань щодо профілактики агресивної поведінки 

дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу є: комплексний вплив 

на особистість; розроблені та практично апробовані програми із запобігання та 

зниження рівня агресивної поведінки; позитивне підкріплення; технології 
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роботи «Медіація», «Екстрене втручання», «Розгорнена програма для школи»; 

консультування; методичні рекомендації тощо. 

Існує також програма профілактики агресивної поведінки підлітків у 

центрах соціально-психологічної реабілітації «Зупинись! – Посміхнись!», яка 

розроблена на основі аналізу та адаптації німецького досвіду та подібних 

програм організації «Camino» (м. Берлін). Мета програми: надати соціально-

психологічну допомогу підліткам, схильним до агресивної поведінки, у 

подоланні насильницького стилю спілкування та у набутті навичок контролю 

агресії та гніву, ефективної комунікації та партнерської взаємодії у соціальному 

оточенні. Завдання: розширити поінформованість підлітків щодо сутності 

агресії та гніву; сприяти усвідомленню підлітками сутності насильства, його 

особливостей та власної ролі у його попередженні та подоланні; навчити 

підлітків розпізнавати спускові механізми агресивної поведінки та попереджати 

її; відпрацювати навички контролю за гнівом та агресією; засвоїти навички 

ефективної комунікації як дієвого способу вирішення конфліктних ситуацій;  

розвинути навички планування індивідуальних цілей та перспективних 

життєвих планів у ненасильницькому життєвому просторі [1].  

Вважаємо, що ефективним є застосування ігрових технологій з метою 

профілактики агресивності підлітків. Наприклад, просвітницько-профілактичної 

настільної карткової гри ―СТОП насильству!‖. Мета гри: сформувати у 

учасників систему уявлень та знань щодо феномену насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми, законодавчого забезпечення попередження 

даної проблеми, форм та методів попередження та подолання цих явищ, а також 

відпрацювати навички роботи з випадком. 

Отже, профілактика агресивності підлітків повинна здійснюватись у тісній 

співпраці психологів, соціальних педагогів, вчителів, батьків, представників 

громадських організацій. Профілактичні заходи проводяться на рівні держави, 

навчальних закладів та сім’ї. Виділяють загальносуспільний, соціальний та 

індивідуальний рівні профілактики насильства серед підлітків.     
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ТЕОРЕТИЧНІ ДИСКУСІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ 

РЕВНОЩІВ 

Однією з найпоширеніших проблем, що належать до сфери 

міжособистісної взаємодії, є проблема ревнощів. Ревнощі – це складний 

психологічний феномен, оскільки він стосується емоційно-почуттєвої, 

поведінкової, когнітивної, ціннісної сторони особистості, актуалізуючи 

виникнення внутрішніх конфліктів, появу невротичних і психотичних 

реакцій. Безумовно, неодмінною умовою виникнення ревнощів є наявність 

певних компеляцій подразників (як зовнішніх, так і внутрішніх), що 

здійснюють на психіку особистості психотравмуючий вплив. Актуальність 

вивчення феномена ревнощів визначається перш за все тим, що, з одного 

боку, ревнощі – це ознака небайдужості, взаємних почуттів, інтимності. А з 

іншого боку – це заздрість, ставлення до партнера як до своєї власності, 

прояв невпевненості у собі.  

Проблема ревнощів представлена в роботах психіатрів, які при проявах 

симптомів ревнощів одразу відносять її до патології психіки. Психологи ж, 

іноді ігноруючи патологічний характер цього стану, заглиблюються в аналіз 

причин, що провокують прояв ревнощів. Отже, виникає проблема того, що 

психологи ігнорують фактори конституції, нейро- та психопатології, а 

психіатри – психологічні особливості конкретної особистості, аналіз ситуації, 

а це може відіграти ключове значення в процесі її виникнення. Таким 

чином, відсутність точного розуміння феномену ревнощів, строкатість 

теоретичних підходів й актуалізувала необхідність узагальнення поглядів 

науковців, представлених у науковій літературі. 

Оксфордський словник англійської мови містить визначення слова 

«ревнивий» – це відчуття або прояв почуття образи по відношенню до 

індивіда, якого людина вважає своїм суперником [2]. Як випливає з 

визначення, саме переконаність в наявності суперництва є ключовим 

моментом, а чи існує таке суперництво чи ні насправді – не так важливо. 

Ревнощі у рамках сексуальних взаємостосунків мають очевидну перевагу з 

погляду еволюції: форми поведінки, які забезпечують абсолютне одноосібне 
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володіння партнером дозволяють передавати свої власні гени, а не гени 

реального суперника. Проте якщо переконаність в наявності суперництва 

помилкова, піде багато часу і сил на спроби усунути неіснуючу загрозу. 

В. Даль під ревнощами розуміє сліпу та страсну недовірливість, болісні 

сумніви в коханні чи вірності іншої людини, що перетворює людину в звіра 

та отруює життя [5]. С. Ожегов, підтримуючи ідею В. Даля щодо розуміння 

ревнощів, визначає їх як болісні сумніви щодо вірності та любові іншої 

людини [5]. 

К. Девіс визначив ревнощі як реакцію страху і гніву, які служать для 

захисту, збереження і продовження інтимного аспекту кохання. На думку 

автора, ревнощі є логічним слідством еволюції. В реальності, якби ревнощі 

не були б невід’ємною характеристикою людської природи, то вони були б 

курйозом, який вимагав би наукового пояснення [1]. Таким чином, з логіки 

еволюційного процесу витікає, що чоловічі ревнощі повинні бути 

направлені на сексуальну невірність, а жіночі – на емоційну невірність. 

Ревнощі – це підозріле відношення людини до об’єкту обожнювання, 

пов’язане з болісним сумнівом в його вірності або знанням про його 

невірність. Обумовлені ревнощі небезпекою втрати цінного взаємовідно-

шення з іншою людиною у зв’язку з реальним або уявним суперником. 

Ф. Ларошфуко писав: «Ревнощі харчуються сумнівами; вони вмирають  

або переходять в шаленство, як тільки сумніви перетворюються на 

упевненість» [6]. 

П. Тительман визначає відмінності між заздрістю і ревнощами: почуття 

заздрості виникає, коли індивід не має того, чого він пристрасно хоче; 

почуття ревнощів виникає, коли через наявність суперника індивід боїться 

втратити те, що має і що значущо для нього. Г. Клентон і Л. Сміт відзначають 

і іншу відмінність: заздрісник намагається контролювати абстрактні і 

матеріальні об’єкти (статус, гроші та ін.), але не живі. Ревнивець же 

стурбований контролем над людьми, значущими для нього [2]. 

Як пише П. Куттер, в дитинстві усі переживали емоції, пов’язані з 

ревнощами. Спочатку дитина любить свою матір і батька пасивно, при 

цьому скоро вона починає розуміти, що не завжди може добитися від них у 

відповідь почуття: адже навіть найніжніша мати і найдбайливіший батько 

час від часу залишають дитину заради один одного. Це переконує дитину, 

що всякий раз, коли вона бажає, щоб хто-небудь її любив, вона ризикує 

виявитися покинутою [6]. 

А. Валлон описує прояв ревнощів у маленьких дітей. Перші реакції 

ревнощів спостерігаються вже у 9-місячних дітей. Вони примітивні і 

стереотипні. Дитина кричить, плаче, дригається, коли вона бачить, як мати 

підходить до іншої дитини, бере її на руки. Рідше дитина ревнує до 

дорослого, наприклад, коли мати вдає, що обіймає батька. Дитина може 
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ревнувати і до ляльки, вона кидає її, якщо бачила, як її гладили батьки.  

В 10 місяців бачивши, як мати кладе голову батькові на плече, прагне 

засунутися між ними [6]. 

З. Фройд вважав, що надумані ревнощі є проекцією латентної 

гомосексуальності за принципом «я не люблю її за те, що вона любить його» 

[3]. М. Кляйн підкреслювала наявність суперництва між сином (суб’єкт 

ревнощів) і батьком (передбачуваний суперник) при Едиповому комплексі [5]. 

Теорія прихильності змогла пояснити чоловічі ревнощі, почуття гніву і 

агресії по відношенню до жінки-партнера в рамках близьких відносин. 

Особа з ненадійним прототипом прихильності, особливо в поєднанні з 

тривожним і застрягаючим типами особистості, можуть представляти групу 

підвищеного ризику розвитку тривоги з приводу прихильності до них їх 

партнерів. Ненадійний прототип прихильності сильно корелює з 

прикордонним розладом особистості. Отже, можна вважати, що почуття 

ревнощів має філогенетичні корені.  

Таким чином, до пояснення природи людських ревнощів не існує 

однозначного підходу. Всі підходи відображають переконання і емпіричний 

досвід конкретних дослідників, але жоден з них ще не є визнаним 

універсальним і вичерпним. Пояснюється це тим, що у сучасній науці поки 

не існує єдиної думки щодо витоків і єства ревнощів людини. Тому, 

дослідження психологічної природи ревнощів ще тривають.  
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Викладач – методист, Рубіжанський індустріально-педагогічний коледж, 

Україна, м. Рубіжне 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРЕСИНГ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ 

Мобінг, як торнадо, що відірвався  
від весняного дощу. – палкий колективний 
напад, який виростає зі звичайного 
конфлікту. 

Кеннет Уестус, 
канадський соціолог. 

Ми з вами живемо в той час, коли багато людей вважає, що для 

досягнення власної мети майже всі засоби є гарними. Тому проблема 

психологічного пресингу стала досить актуальною. Однією з найпоши-

реніших форм психологічного насилля є мобінг [1,2]. Слово «мобінг» 

походить від англ. mob – юрба та to mob – нападати. 

Мобінг буває двох видів: 

1. Вертикальний – «боссінг» (це явище психологічного пресингу, коли 

терор йде від керівника). 

2. Горизонтальний – «булінг» (коли психологічний пресинг йде від 

колег або однолітків).  

Існує два види факторів, які запускають механізм боссінгу. По-перше – 

це організаційний фактор, тобто прихована внутрішня напруга, яка виникає 

через різні причини, пов’язані з організацією праці. Наприклад:  

• неясність стратегії закладу; 

• неоднакові вимоги керівника до співробітників; 

• постійні зміни професійного навантаження; 

• зрівнялівка в оплаті праці; 

• лояльне відношення керівника до любителів інтриг; 

• нераціональний устрій інформаційних потоків; 

• незрозумілі межі відповідальності та службових обов’язків; 

• наявність дружніх, інтимних або родинних зв’язків між керівництвом 

та окремими підлеглими;  

• недобросовісна конкуренція серед членів колективу. 

Також існують і особистісні причини босінгу. Босінг - життєвий стиль. 

Існують керівники, для яких вносити розлад між співробітниками – це стиль 

керівництва. Таким чином вони самостверджуються, компенсують власні 

комплекси та краще відчувають власну значущість. Боссінг – наслідок 

некомпетентності. Керівник, не здатний налагодити комунікацію зі 

співробітниками, не має навичок постановки професійних задач та коректної 

оцінки їх виконання, не вміє конструктивно вирішувати конфліктні ситуації 
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і, як результат, пресує своїх підлеглих. Якщо хтось із співробітників 

спровокує агресію в свою адресу від керівника, ця разова агресія, яка 

підігрівається накопиченою загальною напругою, може перерости в 

емоційну травлю. 

Тож зазвичай босінг, направлений на співробітника, супроводжується 

підключенням до психологічного тиску на робітника і інших членів 

колективу. Таким чином босінг доповнюється булінгом. 

Булінг (від англ. to bull – переслідувати) – це агресивна свідома 

поведінка однієї дитини (або групи) стосовно іншої, що супроводжується 

регулярним фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою 

сучасності.[4]. 

Булінг часто зустрічається в навчальних закладах. Нажаль, деякі прояви 

булінгу серед дітей та молоді можуть вважатися досить нормальною 

поведінкою. Булінг відрізняється від просто насилля тим, що має 

систематичний характер. У булінга завжди є жертва та агресор (булінгер), 

можливі свідки. 

Булінг має п’ять видів:  

Фізичний булінг – штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, 

ляпаси, «сканування» тіла, нанесення тілесних ушкоджень.  

Економічний булінг – крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та 

інших особистих речей жертви, вимагання грошей. 

Психологічний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи 

тіла, міміки обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, 

погрози, жарти, маніпуляції, шантаж.  

Сексуальний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, 

прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, 

поширення образливих чуток, погрози сексуального характеру, жарти [3]. 

Кібербулінг – приниження за допомогою мобільних телефонів, 

інтернету, інших електронних пристроїв (пересилка неоднозначних фото, 

обзивання по телефону, знімання на відео бійок чи інших принижень і 

викладання відео в мережу Інтернет, цькування через соціальні мережі).  

Студентам нашого коледжу розповідалось про булінг, його прояви, 

відповідальність за нього. Цікаво, що деякі були дуже здивовані, що така 

поведінка не норма, а кримінальний злочин, за який можна понести 

покарання. І жертви булінгу і агресори часто стають такими через 

психологічний пресинг батьків або інших дорослих на дитину, що 

приводить до формування у неї патологічних рис характеру або ж гальмує 

розвиток особистості і викликає у дітей страх. Якщо «межі особистості» 

дитини не дотримувались батьками, то їй буде дуже важко відстоювати їх у 

будь якому колективі. Діти - агресори часто також були жертвами насилля з 

боку батьків. Вони звикли насильницькими методами вирішувати проблеми 

і самостверджуються за рахунок того, що знущаються над більш слабкими. 
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Студенти, які спостерігали або відчували на собі булінг мають 

психологічні травми і це може відображатись на успішності їх навчання, 

оскільки жертви булінгу часто намагаються уникати виступів перед 

аудиторією, губляться при усних відповідях, дуже важко здають екзамени в 

присутності комісії та однолітків. 

Жертвою психологічного пресингу у будь якому колективі людина 

може стати: 

• Через конкуренцію з уже існуючим авторитетом; 

• Неприйняття заведеного стилю поведінки в колективі (в результаті 

роль «білої ворони»); 

• Через внутрішні чинники: страх, тривожність, низьку самооцінку, а 

також недостатній розвиток інтелектуальних умінь і навичок; 

• Через зовнішні прояви, які є результатом цих факторів (втрата 

контролю над ситуацією, сльози, переляк, безпорадну злість). 

Наслідками пресингу можуть бути соматичні захворювання через 

тривалий стрес, нервові зриви, неврози, знижена самооцінка, депресії, 

комплекс неповноцінності, суїцид. Тож якщо ми бачимо потенційну жертву 

ми повинні заздалегідь приділяти їй якнайбільше уваги. Якщо ми стали 

свідками булінгу, ми повинні негайно припинити те, що відбувається і 

підтримати жертву. Якщо промовчати та сподіватись, що такого більше не 

станеться, ця ситуація повториться знов, оскільки безкарність породжує 

безвідповідальність. 

Що робити, щоб попередити булінг:  

• Якщо щось зіпсувало репутацію дитини, слід додати зусиль та 

показати дитину у вигідному світлі, підвищити її авторитет.  

• Прояви булінгу слід припиняти твердо і одразу. 

• Неможна при групі обговорювати неблагополучні особисті якості 

будь якої дитини. 

• В процес діяльності включати максимально всю групу, а не тільки 

активних дітей, щоб всі відчували себе затребуваними.  

• Неможна порівнювати здібності дітей. 

• Організувати позаурочну занятість дітей, бажано всім колективом. 

Якщо випадок булінгу в групі трапився, слід всією групою 

проаналізувати ситуацію. Під час обговорення наведіть приклад так, щоб 

кожен відчув себе на місті жертви. Поясніть, що люди різні і у кожного є 

особливості, які можуть дратувати інших. 

В нашому коледжі створена служба порозуміння в рамках проекту 

«Створення та підтримка освітніх систем для запобігання та реагування на 

випадки насильства та впровадження медіації – ровесників у постраждалих 

від конфлікту Східних регіонах України», який здійснюється ГО «Ла 

Страда» та дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки 

Європейського союзу, Уряду Японії. 
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Проблема конфліктів серед студентів вельми актуальна в плані 

впровадження медіації, впровадження відновлювальних практик, створення 

в навчальному закладі служби встановлення взаєморозуміння, формування 

миротворчої свідомості у учасників освітнього процесу. 

Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації 

відповідає сучасним потребам соціальної і соціально – педагогічної роботи. 

З цією метою в коледжі у травні 2018 року проходило дослідження в 

два етапи: проведення анкетування і аналіз результатів. 

Метою дослідження було вивчення уявлень студентів про 

розповсюдження конфліктів у навчальному середовищі і можливих шляхах 

їх усунення. В якості інструментарію використовувалась анкета, розроблена 

Українським науково - методичним центром практичної психології та 

соціальної роботи НАПН України. 

Анкета складалась з трьох блоків: 

1. Оцінка ситуації конфліктності в навчальному середовищі. 

2. Особистий досвід у конфлікті. 

3. Обізнаність про медіацію та практику ії використовування в 

навчальному закладі. 

В опитуванні прийняли участь 120 юнаків і дівчат віком 17–22 роки. 

Ситуація конфліктності в навчальному середовищі виявилась наступним 

чином: 

90% респондентів виявили відношення один до одного в навчальній 

групі як дружнє; частоту конфліктів заперечують 50%; конфлікти між 

студентами визнали 8%; між студентами і педагогами – 3%; студентами і 

батьками – 2%. 

Як результат конфлікту відзначають випадки: 

образи і приниження – 9,2% 

ізоляція – 3% 

цькування – 3%. 

75% визнали навченість вирішенню конфліктів традиційними 

способами педагогіки. 

Особистий досвід поведінки в конфлікті виявився наступними 

результатами: 

75% мають намір вирішувати конфлікт мирним шляхом 

11,7% ігнорують 

6,75% звернуться до дорослих(батьки, педагоги, адміністрація) 

6,6% готові діяти силою. 

Компроміс як стратегію в конфлікті підтримують 60%. Визнають досвід 

з вирішення конфліктів мирним шляхом як позитивний – 41,6%. Готовність 

до діяльності з підтримки миру і профілактики конфліктів висловлюють 

45% респондентів. 55% респондентам не відомо поняття «медіація» і вони 

не знайомі з ії порядком і заходами. 
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Висновок.15% студентів перебувають у стані конфлікту, а конфлікти 

схильні до розростання. Організація студентської служби взаєморозуміння 

має позитивний прогноз тому, що 45% респондентів виявили готовність до 

медіаторської діяльності, 31,7% підтримують ідею, що конфлікти можуть 

вирішити самі студенти. 

Тож робота щодо профілактики конфліктів, насилля у нашому коледжі 

триває і нам разом слід докласти зусиль, щоб позбавитись цього ганебного 

явища назавжди і вміти вирішувати різні конфліктні ситуації мирним 

шляхом. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ «Я-ОБРАЗУ» 

ХЛОПЧИКІВ І ДІВЧАТОК МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Важливим аспектом проблеми самосвідомості особистості є вивчення 

психологічних механізмів її розвитку. Дослідники відзначають, що молодший 

шкільний вік є одним з основних періодів для розвитку самосвідомості в 

цілому та «Я-образу» зокрема. Розвиток уявлень про власне «Я» у цьому віці  

зумовлено зміною соціальної ситуації розвитку дитини, появою механізму 

рефлексії щодо себе як суб’єкта учбової діяльності, зміною системи життєвих 

цінностей тощо. Тому досить актуальними є дослідження проблеми 

становлення «Я-образу» в молодшому шкільному віці та виявлення 

психологічних механізмів його розвитку. 

Проблема «Я-образу» молодших школярів досліджувалася багатьма 

вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Вагомий внесок у вивчення 

різноманітних аспектів цієї проблеми зробили А.Д. Андрєєва, Л.І. Божович, 
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М.Й. Боришевський, Т.П. Гаврилова, І.В. Дубровіна, І.М. Коган, І.Ю. Кулагіна, 

В.С. Мухіна, І.І. Чеснокова, П.Р. Чамата та ін.  

Радянський дослідник В.В. Столін розглядає «Я-образ», тобто уявлення 

людини про себе, як продукт самосвідомості, що з’являється в результаті 

самопізнання та ставлення індивіда до самого себе. Зміст «Я-образу» 

складають знання про різноманітні загальні якості, що є характерними для 

багатьох людей, та знання про риси, що вирізняють індивіда серед інших 

людей. Уявлення про себе характеризуються певним емоційно-оцінковим 

ставленням до них з боку самої людини, і деякі з таких уявлень не 

усвідомлюються, оскільки об’єкт і суб’єкт самопізнання співпадають. 

Науковець зазначив, що «Я-образ» виступає значущою умовою розвитку 

самосвідомості, адже людина, як суб’єкт самопізнання, вирізняється 

свідомістю і самосвідомістю [5]. 

Український вчений М.Й. Боришевський теж вважає, що «образ Я» є 

результатом самопізнання й емоційно-ціннісного самоставлення людини, 

тобто апробації індивідом власних оцінок себе самого, власних домагань, 

психологічних і соціальних очікувань у житті. Сформований «образ Я» 

передбачає наявність достатньо високого усвідомлення людиною смислу 

свого «Я», власної особистості [1]. 

Інший радянський науковець І.С. Кон виокремив «Я-образ» як одну із 

структурних складових самосвідомості. На його думку, «Я-образ» чи 

рефлексуюче «Я» виступає об’єктом сприймання і внутрішнього відчуття 

людини. «Я-образ» розглядається ним як соціальна установка, до якої 

належать: соціальна ідентичність, фізичні якості, оцінки людиною власних 

соціально-психологічних характеристик. І.С. Кон зауважив, що співпадання 

суб’єкта і об’єкта такої установочної системи зумовлює специфічність «Я-

образу» в кожного індивіда [3]. 

Український психолог П.Р. Чамата зазначив, що зміст «Я-образу» 

складають уявлення індивіда щодо будови власного тіла, функцій певних 

органів та усвідомлення людиною власного розвитку, яких-небудь процесів і 

властивостей психіки, дій, цілей і мотивів, місця у житті; ставлення до 

людини з боку оточуючих [9]. 

І.І. Чеснокова виокремила два рівні самопізнання. Перший рівень 

характеризується тим, що особистість засобами самосприйняття, 

самоспостереження та самоаналізу порівнює себе, власну поведінкову 

діяльність з іншими людьми та їх поведінкою. Людина також враховує думку 

про неї з боку оточуючих. Таким чином, у певних ситуаціях з’являються 

відповідні образи власного «Я», що об’єднуються в недосконалий, дещо 

суперечливий «Я-образ». 

На другому рівні самопізнання ускладнюється в зв’язку з появою 

самоосмислення і самоаналізу. Особистість аналізує знання про власне «Я», 

що були отримані раніше, та поведінкову діяльність з урахуванням її 
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внутрішнього компоненту (мети і мотивів). Водночас мотиви порівнюються з 

соціальними нормами і вимогами людини до себе. У результаті дії 

самопізнання з’являється «Я-образ» [10]. 

У результаті проведення теоретичного аналізу психологічної наукової 

літератури ми зробили висновок про те, що «Я-образ» – це система 

різноманітних усвідомлюваних і неусвідомлюваних уявлень людини про 

власне «Я». Самопізнання людини відбувається за допомогою 

самоспостереження, аналізу наслідків і результатів власної діяльності, 

ставлення до неї з боку оточуючих [6]. 

Становить інтерес підхід О.Т. Соколової до визначення психологічних 

механізмів розвитку «Я-образу» особистості. Дослідниця виділяє чотири 

групи цих механізмів: 1) приписування бажаних характеристик; у даному 

випадку людина не здатна пояснити належність таких характеристик до 

власного «Я»; 2) привласнення думок значущих інших про самого індивіда; 

пояснюючи наявність певних якостей у власному «Я-образі», людина 

посилається на думку з боку інших людей; 3) порівняння себе з однолітками; 

індивід співставляє які-небудь характеристики у власному «Я» з відповідними 

характеристиками в інших; 4) аналіз власної поведінкової діяльності (мотивів, 

дій) [7]. 

Щоб дослідити механізми розвитку «Я-образу» хлопчиків і дівчаток 

молодшого шкільного віку було проведено експериментальне дослідження, у 

якому взяли участь 296 учнів перших-четвертих класів міста Хмельницького. 

Для вивчення психологічних механізмів розвитку «Я-образу» застосовувався 

метод самоопису. Учням пропонувалося написати самоопис за планом: 

1. Який я зараз («Я-реальне»). 

2. Яким я хочу стати («Я-ідеальне»). 

3. Що про мене думають оточуючі (батьки, вчителі, ровесники, друзі) 

(«Я-дзеркальне»). 

У процесі аналізу самоописів було використано метод контент-аналізу 

[5], зокрема, проведено кількісний та якісний аналіз. Так, проведення 

кількісного аналізу передбачало підрахунок різноманітних характеристик, 

використаних у самоописі в цілому, та констатацію кількості якостей, вжитих 

школярем для опису «Я-реального», «Я-ідеального», «Я-дзеркального», 

соціальних, емоційних, інтелектуальних і фізичних уявлень про власне «Я» 

зокрема. 

Під час якісного аналізу самоописів аналізувалися особливості уявлень 

досліджуваних молодших школярів про власне «Я», ступінь усвідомлення 

дітьми своїх соціальних, емоційних, інтелектуальних і фізичних 

характеристик, інтересів, потреб і можливостей, їх оцінка та зміст 

самоставлення. Особлива увага зверталася на оцінки особистісних рис учнів, 

очікувані ними від значущих інших людей (батьків, друзів, вчителів, 

ровесників). 
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З-поміж усіх психологічних механізмів розвитку «Я-образу» 

досліджуваних найбільшу кількість становлять найпростіші механізми: 

приписування бажаних характеристик і привласнення думок значущих інших 

про власне «Я». Так, за допомогою такого механізму з’являються уявлення про 

власне «Я» в майже половини хлопчиків (52,7 %) у порівнянні з дещо меншою 

кількістю дівчаток (47,3 %). У самоописах такі молодші школярі лише 

вказували на наявність у них тієї чи іншої якості, не пояснюючи своєї думки. 

Механізм привласнення думок значущих інших про власне «Я» виявлено 

у майже п’ятої частини хлопчиків (18,91 %) і в меншої кількості дівчаток 

(16,89 %). У цих учнів початкових класів було помічено співпадання 

характеристик, вжитих в описах «Я-реального» та «Я-дзеркального». Отже, у 

порівнянні з дівчатками простішими психологічними механізмами розвитку 

«Я-образу» користується на 7,42 % більша кількість хлопчиків. 

Складніші психологічні механізми розвитку «Я-образу» помічено у 

значно меншої кількості школярів – лише в учнів 3–4-х класів. Механізм 

порівняння себе з ровесниками було використано майже дванадцятою 

частиною хлопчиків (8,12 %) і дещо більшою кількістю дівчаток – майже 

десятою частиною (10,14 %). Такий складний механізм, як самоаналіз 

поведінки використовувався набагато меншою кількістю досліджуваних: 

майже двадцятою частиною хлопчиків (5,41 %) і дещо більшою кількістю 

дівчаток – майже чотирнадцятою частиною (7,43 %). Доречно зауважити, що 

складніші механізми розвитку «Я-образу» було виявлено в дещо більшої 

кількості дівчаток у порівнянні з хлопчиками. 

14,86 % хлопчиків і 18,24 % дівчаток використали декілька психологічних 

механізмів. У хлопчиків помічено переважання поєднання простіших 

механізмів: приписування бажаних характеристик і привласнення думок 

значущих інших про власне «Я».  

Експериментальні дані засвідчили, що уявлення про власне «Я» в 

молодших школярів з’являються внаслідок дії таких психологічних 

механізмів: приписування бажаних якостей, привласнення думки інших про 

себе та аналіз власних вчинків. Але складніші механізми розвитку «Я-образу» 

(порівняння себе з іншими та аналіз власного внутрішнього світу) в більшості 

випадків виявилися недосяжними для усіх досліджуваних школярів.  

Виявлені в значної кількості молодших школярів найпростіші психологічні 

механізми розвитку «Я-образу» – приписування бажаних характеристик, 

привласнення думок значущих інших про власне «Я» – заважають розвитку в 

них адекватних уявлень про себе. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ В XVI – XVII СТ. 

Історія військових поселень в Російській імперії ХІХ ст. в останні 

десятиліття стала активно досліджуватися. Історики почали звертати увагу не 

тільки на процеси розвитку їхньої адміністративної, але й соціально-

економічної структури. Проте, до останнього часу майже не було робіт, 

присвячених історії організації військових поселень протягом XVI–XVII ст. 

Слід зазначити, що хоча військові поселення, створені за імператора 

Олександра I, істотно відрізнялись за своїм упорядкуванням, призначенням і 

масштабах від тих поселень, які були в минулому і ні в якому генетичному 

зв’язку з ними не знаходились, сама ідея поселень, де війська в мирні часи 

розташовувались би на околицях держави, займалися сільським 

господарством та зберігали військову організацію і військові традиції за 

допомогою постійного військового навчання, була неновою й виникала у 

московських царів.  

У XVI–XVII ст. свого роду військовими поселенцями можна вважати 

війська, які складали прикордонну засічну варту. «Засіками» чи «зарубами» 

називали в ті часи оборонні споруди на околицях (на південних і південно-

східних кордонах) Московії для захисту від нападу татар. Вже у XIII ст. засіки 

влаштовувались на шляхах руху татаро-монгольських військ, але значний 

розвиток вони отримали лише з XVI ст., після утворення Російської 

централізованої держави [1, с.43-44]. 

Важливе значення на півдні країни мала так звана Велика засічна лінія, 

яка тяглася від Переяслава-Рязанського на Тулу, Белів і Жиздру (будівництво 

завершено 1566 р.). Південно-східний фланг смуги складали засіки Шацька і 

Рязька. До 1638 р. загальна довжина Великої засічної смуги складала більше 

1000 км. В місцях пропуску населення через смугу споруджувались опорні 

пункти з вежами, підйомними мостами, острогами і частоколами. Для 

покриття витрат на ремонт і зміцнення смуги з населення, починаючи із 

третьої чверті XVI ст., збирались спеціальні податки – засічні гроші [1, с.65-

67, 159-161]. 

Оборона засічних смуг була покладена на прикордонну засічну варту, яка 

набиралась із жителів (по 1 людині з 20 дворів). Як правило, це були кінні 

групи воїнів, які постійно несли дозорну службу, змінюючи один одного. 
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Засічна сторожа у другій половині XVI ст. нараховувала від 30 до 35 тис. 

ратних людей. Але у зв’язку з переміщенням кордону Московії на півдні, 

значення Великої засічної смуги зменшилось. Успішна практика боротьби на 

південних кордонах з татарами за допомогою засічної смуги була перенесена і 

на південно-східні рубежі, де в 1648–1654 рр. була споруджена Сибірська 

засічна смуга, а в 1652–1656 рр. – Закамська [1, с.293-305, 367-373]. 

Незважаючи на часті набіги кочівників на південні околиці Московії, 

пустуючи там землі все більше і більше заселялись вільними людьми або 

селянами, які втікали від влади феодалів. Ці люди, оселившись на пониззі Дону, 

Кубані, на берегах Дніпра, Яїка, на узбережжі Чорного моря і в Сибіру, 

сформували особливе козаче військо. 16 лютого 1571 р. вийшов перший «Устав 

сторожевой станичной службы», складений боярином М.І. Воротинським, який 

вперше точно розподілив козаків на городових або полкових і сторожових або 

станичних [2, с.6]. Козаки набирались під час військових дій з вільних 

«нетяглих» людей і безземельних батраків, а за службу отримували земельні 

наділи. 

Усвідомлення російськими царями необхідності мати війська, які були б 

навчені європейському устрою, призвело до створення в країні військ 

іноземного устрою: піших солдатських і кінних рейтарських полків. У XVII 

ст. частина цих полків була влаштована на правах поселених військ, які 

розташовувались на шведському кордоні і в Україні. Солдатам відводили 

землі, і вони суміщали військову службу з хліборобством. Поселенці щорічно 

навчались протягом місяця військовій справі під керівництвом іноземних 

офіцерів, а на решту часу розпускались по домівках [3, с.85]. Також треба 

відмітити, що прикордонна військова людність в українських землях не 

отримувала ніякої плати, уряд лише декларував частині з неї звільнення від 

податків, тож жила вона від реалізації зібраних продуктів степу (риби, м’яса, 

меду, воску, солі, селітри, диких коней, хутра та шкіри) і добутих військових 

трофеїв. 

Таким був перший історичний досвід впровадження «осілості» солдатів і 

відставних нижчих чинів протягом XVI–XVII ст. Основним стимулом 

втілення цієї ідеї в життя завжди слугувало зменшення витрат на утримання 

військ, зручне для держави постійне їх розміщення і охорона прикордонних 

областей від нападів. 
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ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ МАЛЯРОВ:  

ВЧЕНИЙ ТА ПЕДАГОГ 

Одеська державна академія будівництва та архітектури відома 

славетними іменами вчених, визнаними не тільки на всеукраїнському, але й на 

міжнародному рівні. Дане дослідження присвячене особистості, яка зробила 

вагомий внесок у розвиток вітчизняної фізики. Ім’я Володимира 

Володимировича Малярова з середини ХХ ст. було відомим в наукових колах 

іноземних держав. 

Народився вчений 16 січня 1914 р. в Одесі в родині службовця. Після 

закінчення школи у 1933–1938 рр. навчався в Одеському державному 

університеті на фізико-математичному факультеті, який закінчив з відзнакою 

[4] та отримав диплом фізика-теоретика. З самого початку кар’єри В.В. Маляров 

пов’язав своє життя з науковою та педагогічною діяльністю. У 1938–1939 рр. 

майбутній вчений працював асистентом кафедри фізики Одеського інституту 

інженерів борошномельної промисловості та елеваторного господарства (нині – 

Одеська національна академія харчових технологій). У 1939 р. В.В. Маляров 

працював в Одеському індустріальному інституті, який сьогодні має назву 

«Одеський національний політехнічний університет». Його робота розпочалась 

з посади старшого викладача. Згодом, після захисту у 1940 р. кандидатської 

дисертації на тему: «Аномальні розсіяння альфа-часток ядрами легких 

елементів», Володимир Володимирович стає доцентом кафедри фізики і працює 

на цій посаді 1942 р. [1, с.8]. 

В період Другої світової війни вчений знаходився в Одесі. Він не міг 

евакуюватися з міста в результаті важкої хвороби. З перших днів евакуації 

В.В. Маляров брав участь в діяльності партизанського загону, який базувався 

в катакомбах села Крива Балка. Разом з тим вчений продовжував свою 

науково-педагогічну діяльність. У 1942–1944 рр. він – доцент Одеського 

державного університету (Universitateadin Odesa), який був створений 

румунами і знаходився в будівлях евакуйованого Одеського державного 

університету імені І. Мечникова. У 1944 р., після звільнення Одеси, 

Володимир Володимирович отримав посаду завідувача кафедри фізики 

Одеського політехнічного інституту, яку обіймав до 1957 р. [1, арк.9].  

З цього року починається плідний та найдовший етап в кар’єрі вченого. 

Він отримує посаду доцента в Одеському інженерно-будівельному інституті. 
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Згодом, у жовтні 1958 р. [8, с.269] Володимир Володимирович стає 

завідувачем кафедри фізики і працює ним до 1986 р. [1, арк.178]. 

В.В. Маляров був талановитим керівником, який зробив вагомий внесок в 

розвиток діяльності кафедри фізики. Під час його перебування на посаді 

завідувача при кафедрі була створена лабораторія теплофізичних 

властивостей будівельних матеріалів, розроблені і видані окремі керівництва 

до лабораторних робіт з оптики та електрики [1, арк.22]. 

Наукова діяльність була невід’ємною частиною кар’єри дослідника. У 

1970 р. він отримує атестат професора. В.В. Маляров постійно розвивався як 

вчений. Автор близько 60 наукових праць, він проводив дослідження в 

галузях ядерної фізики, квантової теорії розсіювання, фізики елементарних 

часток. Результатом його плідної наукової діяльності є низка робіт, відомих не 

тільки в Україні, але й закордоном. Знаковою роботою В.В. Малярова є 

підручник «Основи теорії атомного ядра», який побачив світ у 1958 р. Вчений 

детально зібрав та систематизував останні дослідження з цієї проблеми і 

оформив їх у повноцінну самостійну науково-методичну працю. На момент 

видання ця книга була єдиним підручником в Радянському союзі з підготовки 

спеціалістів-ядерників. У 1963 р. в Бухаресті вийшов переклад підручника 

румунською мовою [1, арк.31]. У 1968 р. книга вийшла у видавництві «Наука» 

в Москві тиражем 18 000 екземплярів [1, арк.31]. Рецензію на перевидання 

підручника дав відомий фізик-теоретик професор Я.А. Смородинський [8, 

с.270].  

Але на цьому В.В. Маляров не зупинився. На базі розроблених вченим 

курсів лекцій з теорії відносності [5] і теорії ядра були видані підручники та 

навчальні посібники «Оптика рухомих середовищ та теорія відносності», 

«Елементарні частки» [7, с.90]. В.В. Маляров є перекладачем монографій 

Л. Інфельда, Т.Е. Халла «Метод факторизації» [3], Ц.С. Ву, С.О. Мошинського 

«Бета-розпад» [2] та Х.М. Нуссенцвейга «Причинність та дисперсійні 

співвідношення» [6]. 

Володимир Володимирович мав публікації в чисельних збірках наукових 

праць. Виділимо серед них збірки Одеського політехнічного інституту та 

фізико-математичного факультету Одеського державного університету, 

Журнал експериментальної та теоретичної фізики. В.В. Маляров активно 

займався популяризацією досліджень на міжнародних конференціях, 

семінарах та симпозіумах. У 1964 р. він брав участь в роботі конференції з 

ядерної фізики в Дубно, Міжнародного симпозіуму з проблеми багатьох тіл в 

квантовій механіці в Новосибірську (1965 р.), виступав з доповіддю на 

Ювілейній конференції з елементарних часток, яка була організована 

академією наук УРСР в Ужгороді (1967 р.) [1, с.31]. 

Також він брав участь у ІІІ симпозіумі з теоретичної фізики, який 

проходив з 19 до 29 травня 1966 р. в пансіоні «Золоти піски» в Затоці. 
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Симпозіум організовував Інститут теоретичної фізики академії наук СРСР і 

його директор професор І.М. Халатніков висловив подяку Володимиру 

Володимировичу за допомогу кафедри фізики в організації та проведенні 

симпозіуму на високому професійному рівні [1, с.24]. У 1979 р. В.В. Маляров 

«сприяв організації VII Всесоюзного симпозіуму «Актуальні проблеми 

теоретичної фізики» [8, с.270], а у 1985 р. вчений брав участь у організації 

семінару АН СРСР з ядерної спектроскопії.  

У 1984 р. Володимир Володимирович заснував в Одесі Всесоюзну школу 

фізики елементарних часток. Високий рівень наукових досліджень 

В.В. Малярова дозволив йому у 1973 р. пройти стажування в Інституті 

теоретичної фізики АН СРСР ім. Л.Д. Ландау, під час якого він виконав всі 

пункти програми. Діяльність В.В. Малярова принесла йому звання 

заслуженого працівника вищої школи України [8, с.271]. Життя так склалося, 

що 1 вересня 1986 р. дослідник припинив свою роботу в Одеській державній 

академії будівництва та архітектури. Проте справа вченого живе завдяки його 

талановитим учням. Серед них є співробітники кафедри фізики: доктори 

фізико-математичних наук професори І.В. Поплавський та М.Н. Попушой. 

Отже, Володимир Володимирович Маляров був вченим Одеської 

державної академії будівництва та архітектури, який зробив вагомий внесок в 

розвиток фізики. Його діяльність була визнана на міжнародному рівні, а 

результати дослідження та розроблені підручники використовуються 

сучасними вченими, викладачами та студентами.  
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МЕЦЕНАТ Г.С. ТАРНОВСЬКИЙ: НОВІ МАТЕРІАЛИ  

ДО ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТУ 

Життя та громадська діяльність дворянської еліти українського 

суспільства першої половини ХІХ ст. представляють значний дослідницький 

інтерес та є актуальними для розвитку наукових знань. Власники провідних 

поміщицьких маєтків використовували новітні технології, наукові здобутки, 

проводили наукові досліди, результати яких опублікували на сторінках 

спеціальних видань зокрема, у працях Вільного економічного товариства. 

Серед відомих поміщиків – підприємців був меценат та суспільний діяч 

Г.С. Тарновський (1790–1853) – засновник визначного українського 

історико-культурного осередку у садибі Качанівка Парафіївського маєтку 

Чернігівської губернії. Маловідомими сторінками біографії залишається 

його господарська діяльність, зокрема у галузі цукрово-бурякової 

промисловості та бджільництва, діяльність Г.С. Тарновського як члена 

імператорського Вільного економічного товариства. Вивчення цих сторінок 

його біографії сприятиме формуванню справжнього історичного портрету 

Г.С. Тарновського як людини-новатора свого часу. 

Про меценатську діяльність Г.С. Тарновського, його допомогу 

художникам, музикантам, літераторам написано багато, але його господарська 

діяльність майже не досліджена. У результаті наукових досліджень нами було 

з’ясовано, що Г.С. Тарновський – один із тих поміщиків доби кризи кріпосної 

системи українського сільського господарства, який намагався 

використовувати у своїх маєтках науковий підхід до виробничих процесів, 

популяризував свій досвід у спеціальній літературі. Так, Григорій Степанович 

Тарновський з великою зацікавленістю вивчав наукові досягнення з 

бджільництва та популяризував його. Заслуговує на увагу його стаття «Про 

поліпшений нагляд за бджолами у Чернігівській губернії», надрукована у двох 

номерах «Чернігівських губернських відомостей» у 1847 р. У своїй статті 

Г.С. Тарновський розповів, що вивчаючи розвиток та прибутковість 

бджільництва, зацікавився досвідом пасічників із так званих «розкольничих» 

слобод, запросив до себе на пасіку одного з найкращих пасічників 

Чернігівщини, державного селянина зі слободи Мітьковка Новозибківського 

повіту А.П. Кушнірьова, якому доручив управляти своєю пасікою. Його 

п’ятирічний досвід роботи на пасіці Г.С. Тарновського довів перевагу методів 

роботи А.П.Кушнірьова. Навесні 1846 р. Г.С. Тарновський вирішив 

організувати громадські пасіки на паях, які являли собою об’єднані між собою 
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в одну пасіки селян його маєтків. Перша громадська пасіка складалася з 

165 колод (33 паї по 5 колод), на зиму було закладено 224 паї, тобто отримано 

50 % прибутку [1, с.253]. Г.С. Тарновський вбачав вигоду й у тому, що селяни, 

доручаючи свій пай громадському пасічнику, мали можливість працювати у 

полі, а потім отримувати свою частку меду після відрахування затрат. Вигідно 

було й ставити громадську пасіку в один погреб для збереження зимою. У 

статті було опубліковано «Основні правила бджільництва в розкольницьких 

слободах Чернігівської губернії» та звіт про роботу його громадської пасіки у 

1896 р. [1, c.254-257].  

До статті Г.С. Тарновський додав розроблене ним Положення про 

заснування громадської пасіки на паях [2, с.259-260]. Для забезпечення 

бджільництва необхідними умовами існування, Григорій Степанович 

висаджував у своїх маєтках медоносні рослини. Так, у Качанівському парку 

висаджувалися липи, акації, широко використовувалося травосіяння. Серед 

членів Вільного економічного товариства він мав авторитет досвідченого 

бджоляра, у 1848 р. на сторінках «Праць імператорського Вільного 

економічного товариства» у розділі «Сільське господарство і допоміжні 

науки» додатком до статті І. Брикова «Про рослини багаті на мед» було 

надруковано список диких та садових рослин, корисних для бджіл, 

складений Г.С. Тарновським по місяцях їх квітування на Чернігівщині. Він 

запропонував членам товариства та іншим надсилати у товариство свої 

спостереження з метою складання каталогу медоносних рослин [3, с.95-100]. 

Г.С. Тарновський приділяв значну увагу розвитку садівництва, парків, 

останні розглядав також й у контексті збільшення площ медоносних рослин.  

У 40-ві рр. ХІХ ст. Г.С. Тарновський захоплюється цукровобуряковою 

галуззю сільськогосподарського виробництва, що поєднувала кілька 

виробничих процесів – вирощування цукрового буряку, переробку його на 

цукор на власних цукрових заводах (або продаж буряку власникам цукрових 

заводів), а також використання відходів цукрового виробництва у 

тваринництві тощо. Перші цукрові заводи були побудовані в українських 

губерніях у середині 20–х рр. ХІХ ст. багатими українськими 

землевласниками графом Кушелевим-Безбородьком і графом Бобринським. 

Нове виробництво вимагало знання технологій та фахівців, яких доводилося 

запрошувати з-за кордону, більшість машин та механізмів також закуповували 

за кордоном.  

Природно-кліматичні умови Чернігівщини сприяли розвитку буряково-

цукрової промисловості. Не випадково Чернігівська губернія за статистич-

ними даними у 1860–1861 р. за кількістю цукрових заводів посідала друге 

місце, за кількістю виробленого цукрового піску – третє місце у Російській 

імперії [4, с.329].   

Перш, ніж побудувати цукровий завод, Г.С. Тарновський уважно 

вивчав наукові публікації та досвід вирощування цукрового буряку та 
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роботи цукрових заводів. Свої думки він виклав у статті «Погляд на 

прибутковість буряково–цукрової промисловості для губерній, що входять 

до складу губерній Київського навчального округу», написаній ним на 

замовлення Комісії для опису губерній Київського навчального округу», 

членом якої він був [5]. Зміст статті свідчить про аналітичний підхід 

Григорія Степановича до справи. Для того, щоб розвивати цю галузь 

промисловості у своїх маєтках та витратити значні кошти на влаштування 

плантацій цукрового буряку, будівництво заводу та організацію випуску 

цукру, Г.С. Тарновський дослідив економічні процеси у сільському 

господарстві українських губерній.  

Він звернув увагу на те, що за 50 років у сільському господарстві 

українських губерній відбулися великі зміни – значно збільшилося  

народонаселення, майже не залишилося вільних земель, тому необхідно 

було турбуватися про ефективність їх використання, запроваджувати нові 

технології та розвивати прибуткові галузі господарства. Аналізуючи 

традиційно прибуткове та поширене у старі часи винокуріння, він пише про 

те, що сучасне вино поміщицьких заводів не міцне, його важко продати, до 

того ж запровадження на нього акцизу значно зменшило його ціну, і ця 

галузь майже занепала. Колись прибуткове селітроваріння також не давало 

вигоди, тому що ним у середині ХІХ ст. займалося багато людей, за 1 пуд 

селітри казна платила 5 руб. ( раніше – 22 руб.) [5, арк.1 зв.].  

Серед популярних на початку ХХ ст. було розведення овець – мериносів. 

У 20–ті рр. ХІХ ст.  їх вовна (навіть не дуже якісна) продавалася 20 руб. за 

пуд, але велика конкуренція на міжнародному ринку з боку країн Нового 

Світу та інших колоній сприяла зменшенню ціни до 6 руб. сріблом за пуд [5, 

арк. 3]. Григорій Степанович зауважив, що за такою ціною поширення 

тонкорунного вівчарства унеможливлювалося. Подібна ситуація склалася з 

кінськими заводами. Кінські заводи півночі не витримали  поширення 

конярства у південних українських степах, ціни на коней знизилися. Слід 

згадати, що Г.С. Тарновський відчув це на власному досвіді, він був 

власником одного з найкращих кінських заводів на Чернігівщині. Будівництво 

портів на узбережжі Чорного моря значною мірою вплинула й на продаж 

зернових у зв’язку з цим, ціна на жито зменшилася із занепадом винокурних 

заводів, а з розвитком зернового господарства у Новоросійському краї та 

Бессарабії та віддаленістю Чернігівщини від південних портів продаж 

пшениці за кордон став для північних господарств нерентабельним. 

Г.С. Тарновський, аналізуючи економічну ситуацію у сільському 

господарстві, зробив для себе висновок, що для Чернігівщини найбільшу 

вигоду надає цукрово-бурякове виробництво. На думку Григорія 

Степановича, виробництво цукру сприятиме значному збільшенню 

прибутків землевласників та селян від вирощування цукрового буряку, 

надасть можливість заробити на його продажі достатні гроші, селяни 
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зможуть залишити для свого харчування хліб, який раніше продавали за 

безцінь. На цукрових заводах знайдуть для себе роботу малоземельні 

селяни, населення сільської місцевості матиме за можливість отримати 

професійну освіту, у тому числі й люди середнього статку. Збільшиться 

зайнятість  населення за рахунок перевезення вантажів до того часу, як 

будуть побудовані залізниці. Григорій Степанович звернув увагу на те, що 

введення буряку до сівозмін сприятиме покращенню родючості грунтів та 

прибутковості сільськогосподарських культур. 

Г.С. Тарновський вважав, що саме цукрово-бурякова промисловість 

сприятиме розвитку сільського господарства: «…можливо прийде час, коли 

ми будемо збувати цукор, вирощений на рідній нам землі, у чужі країни і 

змагатися у цьому з іноземцями…» [5, арк.6]. Г.С. Тарновський побудував 

Парафіївський цукровий завод, який одразу почав приносити йому 

прибутки, але у 1853 р. він помер, його спадкоємцем В.В. Тарновським було 

проведено реконструкцію заводу, який працював багато років. Завод був 

закритий та напівзруйнований лише на початку 20-х рр. ХХІ ст.  

Підприємницький підхід до організації господарства у своїх маєтках 

сприяв високій прибутковості маєтків Г.С. Тарновського, що надавало йому 

можливість не лише тримати великий оркестр (40 осіб) у Качанівці, 

поповнювати інтер’єри свого палацу, утримувати дім у Санкт-Петербурзі, 

надавати допомогу численним родичам, витрачати великі кошти на 

благодійні справи. Ідеї, що були викладені у статтях Г.С. Тарновського, 

залишаються актуальними до нашого часу. Вищезгадане надає нам 

можливість зробити висновок про те, що багатий меценат Григорій 

Степанович Тарновський належить до категорії поміщиків – підприємців, 

які у першій половині ХІХ ст. у результаті наукового творчого підходу до 

організації свого господарства, особистої участі у поширенні свого досвіду 

та передових технологій, сприяли економічному прогресу українських 

земель, культурному розвитку українського народу.  
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МОДЕЛІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ 

ІНДИКАТОРИ ЄС 

Міграція населення як один з важливих чинників внутрішньодержавних 
та міждержавних відносин впливає на характер та сутність політичних 
процесів та політичну систему держави. Зважаючи на зростаючу мобільність 

людей посилюється необхідність регулювання процесів міграції, які мають 
бути організованими, безпечними та неконфліктними. Існує велика кількість 
визначень поняття «міграційна політика», що пов’язано з різноманіттю 
підходів до розуміння міграції та міграційних процесів. У широкому 

розумінні міграційна політика є одним з напрямів державної політики та 
визначається характером державного устрою та цілями, пов’язана з 
економічною, соціальною, демографічною, національною та культурною 

політиками держави, є державною доктриною чи концепцією регулювання 
міграційних процесів [1]. 

Визначають наступні моделі міграційної політики: 1. Відмова від 

прийняття іммігрантів як найпростіша форма вирішення проблеми 
етнокультурного роз’єднання і конфліктів. Але модель повного виключення 
імміграції в країну практично не реалізовується в умовах економічної 
глобалізації, а з огляду на таку різноманітність культур вимагає здійснення 

дискримінаційних заходів. Більш того, заборона легальної імміграції веде до 
зростання нелегальної, що збільшує число проблем кримінального 
характеру в геометричній прогресії: відсутність можливості легально 

працевлаштуватися переводить їх активність в кримінальну сферу, 
відсутність громадянських прав перетворює їх в об’єкт кримінальних 
посягань. 2. Модель диференціального виключення або сегрегації в 

основному орієнтується на тимчасовий в’їзд мігрантів в країну, якщо їх 
постійне перебування в країні розглядається як загроза. Дана модель 
передбачає тимчасове включення іммігрантів в окремі підсистеми 
суспільства (ринок праці), виключення з інших сфер соціального життя 

(політичного життя, соціального забезпечення, громадянства). В рамках 
даної моделі неминуче відтворення ситуації дискримінації. 3. Модель 
інтеграції як поступова і слабша форма асиміляції (збереження мети – повна 
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ліквідація етнокультурної інакшості, поглинання культури іммігрантів 

домінуючою в даному суспільстві культурою. 4. Модель асиміляції 
передбачає включення мігранта до приймаючого суспільства на основі 
одностороннього процесу зміни лінгвістичних, культурних і соціальних 
характеристик. Сегрегація виступає одним з механізмів спонукання мігранта 

до асиміляції. Перед мігрантом чітко вимальовується альтернатива:  
вибір етнокультурної своєрідності і сегрегація – втрата етнокультурної 
своєрідності і повноправне включення до приймаючого суспільства [2]. 

5. Мультикультурна модель, що ґрунтується на визнанні наявності в 
суспільстві різних етнорасових груп і необхідності управління їх 
взаєминами, основний акцент робиться на забезпечення рівності приїжджих 

і корінних жителів у всіх сферах при збереженні першими рідної культури. 
Дана модель базується на антидискримінаційних правових нормах і політиці 
рівних можливостей та відрізняється швидким наданням мігрантам 
політичних і громадянських прав в повному обсязі [3]. 

Метою усіх зазначених моделей є створення інтегрованого суспільства, 
в якому етнічні і культурні конфлікти відсутні або мінімальні. Способи 
досягнення цілей і принципи конструювання взаємодії різні, а багато в чому 

і протилежні. Так, мультикультурна модель інтеграції характеризується 
низкою ознак, серед яких: інтеграція культур на основі плюралізму без їх 
асиміляції; визнання рівності культур, визнання їх прав на повноцінне 

існування; допущення етнокультурних ідентичностей; допущення змін 
приймаючого суспільства під впливом культури іммігрантів. У свою чергу, 
асиміляційна моделей інтеграції характеризується виключенням плюралізму 
культур для формування інтегрованого суспільства; визнанням домінуючого 

положення однієї культури; домінуюча культура виступає основою 
формування етнічно індиферентної громадянської нації; забороною на зміни 
в суспільстві під впливом іммігрантської культури. У сучасній науковій 

літературі дискутуються питання зіставлення цих двох моделей, виявлення 
позитивних або негативних наслідків, критикуються обидві концепції: 
асиміляційна модель – за дискримінаційне ставлення до етнічних меншин, 
мультикультурна – в першу чергу, за сприяння розмивання національної 

ідентичності [2]. У чистому вигляді жодна з зазначених моделей не існує. 
Вони лише відображають домінуючий підхід влади до вирішення проблем 
інтеграції. Інтеграційна політика дуже різноманітна за формами і методами 

здійснення, її національна специфіка особливо наочно проявляється в тому, 
як влада ставиться до тривало проживаючих мігрантів і етнічних меншин [3]. 

Переглядаючи різні моделі міграційної політики важливо буде 

розглянути систему індикаторів, які використовують країни-члени ЄС при 
розробці своїх програм із інтеграції. У 2010 р. під час міністерської 
конференції в Сарагосі було визначено низку політичних сфер, що 
стосуються інтеграції мігрантів, а також містився заклик до Європейської 

Комісії провести пілотне дослідження щодо визначення загальних 



85 

 

 

індикаторів інтеграції та зібрати дані, необхідні для розробки таких 

індикаторів. У звіт увійшли розрахунки запропонованих індикаторів для 
кожної країни-члена ЄС, на базі даних, представлених у дослідженні ринку 
праці в ЄС (EU-LFS29), статистики за рівнем достатку та рівнем життя в ЄС 
(EU_SILC30), міграційній статистиці Євростату і даних програми оцінки 

міжнародних студентів (PISA32), що стало першим кроком на шляху 
пошуку згоди при виборі загальних та найбільш прийнятних індикаторів 
інтеграції у Європі. У 2011 р. Євростат оприлюднив дані цього пілотного 

дослідження і було вироблено індикатори, які є спільними орієнтирами при 
розробці політик з інтеграції для країн-членів Європейського Союзу: 
1. Працевлаштування: рівень працевлаштування; рівень безробіття; 

показник економічної активності населення. 2. Освіта: найвищий рівень 
освіти (кількість населення з вищою, середньою, незакінченою середньої 
освітою); відсоток учнів із найнижчими показниками серед 15-ти річних у 
читанні, математиці та точних науках; відсоток населення віком 30–34 роки 

із середньо-професійною освітою; кількість осіб, які рано залишили 
навчання. 3. Активна громадянська позиція: відсоток мігрантів, які 
отримали громадянство; відсоток мігрантів, які мають довгостроковий чи 

постійний дозвіл на проживання; відсоток мігрантів серед виборних посад 
на місцевому рівні. 4. Соціальне включення: середній рівень доходу 
мігрантів як пропорційний до середнього рівня доходу місцевого населення;  

кількість населення на межі бідності; відсоток населення, яке вважає свій 
стан здоров’я хорошим чи поганим; співвідношення власників нерухомості 
до не власників нерухомості та загальної кількості населення. 

Продовжуються дебати на тему того, що вважати активним 

громадянством і наскільки ця сфера представлена загальними індикаторами. 
Однак, не зважаючи на різницю у підходах до інтеграції в країнах ЄС, 
спільним залишається розуміння того, що активне громадянство як 

інструмент участі у демократичному житті країни є важливим фактором, 
який впливає на ефективність інтеграції [4]. 

Література 

1. Волосенкова Е, Кабаченко П., Тарасова Е. Миграционная политика. Управле-

ние миграционными процессами // Методология и методы изучения миграционных 
процессов. М., 2007. – С. 213-237.  

2. Ляушева С.А., Хот З.З. К вопросу о социокультурной интеграции мигрантов 

// Вестник Адыгейского государственного университета. – Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология, 
2012. – №4. [Електронний ресурс] – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

sotsiokulturnoy-integratsii-migrantov 

3. И. Цапенко Развитые страны: интеграционная политика в отношении 

иммигрантов // «Мировая экономика и международные отношения», 2008, – №3, – 
С.59-69.  



86 

 

 

4. Migrant integration 2017 edition [Електронний ресурс] – URL : 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8787947/KS-05-17-100-EN-

N.pdf/f6c45af2-6c4f-4ca0-b547-d25e6ef9c359 
5. Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації 

різних категорій мігрантів [Електронний ресурс] – URL: http://www.iom.org.ua/ 

sites/default/files/study_0.pdf файл study_0 

Струнгар В.В., 
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Національної юридичної бібліотеки,  
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 

Україна, м. Київ 

ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

Сьогодні соціальні медіа надали нові можливості щодо представлення та 

роботи бібліотеки та комунікації бібліотеки і користувача в інформаційно-

комунікаційному середовищі. Наряду з колаборативними проектами 

соціальних медіа, не менш важливим для бібліотеки є соціальні мережі, а 

саме, представлення та специфіка роботи бібліотек у них. 

Для аналізу представлення та характеристики представництва бібліотек у 

соціальних медіа вироблено та апробовано критерії дослідження: представлення 

(рівень надання інформації про бібліотеку), централізованість/ дисперсність 

(наявність/відсутність декількох акаунтів бібліотек і структурних підрозділів у 

одній мережі), змістовність (інформативне наповнення сторінки), інтенсивність 

зворотного зв’язку (враховує користувацькі реакції).  

Було виявлено, що найбільша кількість зарубіжних та вітчизняних 

бібліотек представлена в соціальних мережах мультиформатного контенту. 

Найбільш популярною серед соціальних мереж є Facebook, в якій представлено 

найбільшу кількість бібліотек. 

Результати аналізу представлення бібліотечних представництв у 

соціальних мережах, говорять про те, що всі бібліотеки приділили увагу 

цьому критерію. Представлення є важливою характеристикою будь-якого 

представництва соціальної мережі, оскільки дає змогу його ідентифікувати і 

отримати інформацію для ознайомлення з акаунтом. Також представлення 

бібліотечних представництв у соціальних медіа відіграє важливу роль щодо 

залучення користувачів. 

Загалом як аватар бібліотечні представництва використовують однаковий 

офіційний логотип у всіх соціальних мережах, водночас різну обкладинку 

бібліотечного представництва. 
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Під час пошуку бібліотечного представництва у соціальній мережі, у 

першу чергу, користувачі шукають представництво за офіційною назвою 

бібліотеки. Якщо назва представництва відмінна від відомої офіційної назви, 

то це викликає проблеми під час пошуку. Тому бажано, щоб назва акаунту 

бібліотечного представництва в соціальних медіа і офіційна назва бібліотеки 

збігалася. 

Важливим елементом представлення бібліотечного представництва у 

соціальній мережі є профіль сторінки. Майже всі бібліотечні представництва 

надають опис бібліотеки або її послуг у соціальних мережах. Одні бібліотеки 

надають незначний опис представництва, інші у свою чергу надають більш 

інформативний.  

Виявлено два підходи щодо формування профілю (основна інформація 

про бібліотеку на сторінці соціальних медіа): представлення інформації про 

бібліотеку, представлення інформації про представництво бібліотеки в 

соціальних медіа. З’ясовано, що соціальні медіа є альтернативним каналом 

комунікації, тому обґрунтовано доречність відмови від дублювання загальної 

інформації про бібліотеку, якою аудиторія вже володіє. Розраховуючи на 

залучення аудиторії, також варто використовувати унікальність соціальних 

медіа як засобу спілкування з користувачами.  

Як показало дослідження, гіперпосилання на інші соціальні медіа в 

профілі бібліотечних представництв відсутні у більшості бібліотек, у 

поодиноких випадках трапляються в одній соцмережі.  

У результаті аналізу виявлено, що прослідковується тенденція 

дисперсного представлення бібліотек в інформаційному просторі.  

У мережах мультиформатного контенту бібліотеки представляють своє 

представництво за допомогою текстових повідомлень, світлин, відео- та 

аудіодокументів.  

Facebook надає можливість представляти основний новинний потік 

інформації, що називається новинною стрічкою, систематизувати фотографії в 

альбоми та надавати відео. SlideShare надає можливість представляти 

інформацію за допомогою слайд-шоу. Щодо соціальної мережі Pinterest, 

завантажені світлини в Pinterest називаються пінами, водночас, альбоми, до 

яких вони належать дошки. Результати аналізу галерей бібліотек у соціальній 

мережі Pinterest показав, що вони цілком відповідають їх тематичному 

спрямуванню. Тобто, листівки, світлини, малюнки об’єднані однією 

тематикою. 

Сьогодні бібліотеки активно нарощують свою роботу в соціальній мережі 

Instagram. Світлини в соціальній мережі можна переглядати за допомогою 

потоку. Зарубіжні бібліотеки представляють в Instagram бібліотечні події та 

заходи, фонди. Водночас вітчизняні бібліотеки надають перевагу 

представляти в Instagram бібліотечні події та заходи, популяризувати 

бібліотеку, інформувати щодо графіку роботи бібліотеки.  
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YouTube – мережа, яка призначена для розміщення відео, які можна 

систематизувати у списки відтворення – плейлисти. Це третя за популярністю 

мережа серед зарубіжних та вітчизняних бібліотек.  

Статистично обґрунтовано, що першість серед проаналізованих 

зарубіжних бібліотек щодо кількості читачів (фоловерів) представництв у 

різних типах соціальних медіа, займає Бібліотека Конгресу у Facebook, Flickr, 

YouTube та Британська бібліотека у Twitter, Google+, Pinterest, Instagram. 

Серед вітчизняних бібліотек, лідером серед кількості читачів виступає 
Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія».  

Доведено доцільність врахування рейтингу сторінки, що є вбудованим 

інструментом деяких соціальних мереж. Так, лідером за рейтингом 

представництва бібліотеки у соціальній мережі Facebook серед зарубіжних 

бібліотек виступає Британська бібліотека, яка має оцінку 4,6 (із 5) від 

користувачів (згідно обробки 9369 відгуків). Загалом відгуки залишені 

користувачами про виставки, колекції, бібліотеку, персонал. Їх можна 

охарактеризувати як позитивні, текстові, монологові, тематично – вираження 

емоцій і почуттів. Але існує і критика користувачами щодо організаційних 

питань бібліотеки.  

Обґрунтовано, що коментарі – провідний показник аналізу зворотного 

зв’язку бібліотеки в соціальних медіа. Варто також відзначити оперативність 

реагування адміністратора бібліотечного представництва на коментарі 

користувачів, яка вказує на високий рівень комунікації з користувачами. На 

відміну від зарубіжних, на сторінках вітчизняних бібліотечних представництв 

виявлено незначну кількість коментарів, на які здебільшого немає відповіді, 

що говорить про низький рівень зворотного зв’язку з користувачами. 

Доцільно було б інтегрувати соціальних медіа та веб-сайти бібліотек в 

універсальні мережеві інформаційно-комунікаційні центри з акумуляції та 

забезпечення доступу до інформаційних ресурсів.  

Обґрунтовано ефективність використання візуального і відеоконтенту та 

таких інструментів як «подія» та «опитування». У цьому контексті доведено 

перспективність використання соціальної мережі Pinterest щодо візуального 

представлення фондів та діяльності бібліотек.  

Отже, в результаті аналізу використання бібліотеками мультиформатного, 

візуального та відеоконтенту соціальних медіа можна говорити про 

формування системи представлення бібліотек у соціальних медіа, тобто 

акумулювання унікальної інформації в різних соціальних медіа – соціальних 

мережах, колаборативних проектах, віртуальних світах, блогах. 

Підсумовуючи, зазначимо, що необхідно визначити підходи до аналізу 

представництва бібліотек у соціальних мережах, що здатні стати ефективними 

інструментами оцінювання роботи бібліотек в інтерактивному просторі, 

формування стратегії й тактики ведення бібліотечного представництва в 

соціальних медіа. 
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ІДЕЯ ПРАГМАТИЗМУ В СОЦІУМІ 

Після першої світової війни, прагматизм виріс у соціальну філософію, а 

його прихильники застосували прагматичну доктрину до кожної стадії 

соціальної теорії. Філософська теорія прагматизму Д. Дьюї ставиться 

уважно, насамперед, до економічних, політичних і педагогічних питань. 

Дійсність до Д.Дьюї одержує свій розвиток і змінюється через практичний 

досвід. Реальна філософія, згідно Д. Дьюї, повинна відмовитися від 

абсолютистських позицій у питанні походження життя й досліджувати певні 

цінності сучасного моменту у практичному, моральному і соціальному життя 

суспільства. Людина, згідно Д. Дьюї, повинна продовжувати змінювати й 

перетворювати свої ідеї, доки, поки вони не зароблять. Нерухливі постулати 

філософії (атоми, Бог) мають право на існування, але повинні використо-

вуватися тільки в проблемних ситуаціях, спрямованих на поліпшення звання. 

Протягом більше чим сорока років, Д. Дьюї мав незаперечне лідерство 

в Американському утворенні, привносячи свіжу ідею збільшення людського 

інтересу до шкільного життя, підтримуючи ініціативу й відповідальність 

учнів. Серед Американських мислителів ХХ століття деякі сприймаються 

людством з такою повагою як і Джон Дьюї. Його філософія не була простою 

абстракцією; корінь її був в американській національній історії, починаючи 

з колоніального періоду й до середини ХХ століття, а тому його ідеї були й 

залишаються близькими до відбуття дійсності й донині і перевірені на 

практиці. 

Ідеї прагматизму в політиці – це ідеологічна установка на реалізацію 

наявних соціально-політичних цінностей, на практичний успіх, на 

позитивний результат. Прагматизм протиставляється обмеженню матеріальної 

складової на користь духовної, інтелектуальної. Основними критиками 

прагматизму завжди були комуністи, які будували свою політику на 

необхідності приношення жертв утилітарного характеру заради комуніс-

тичної ідеї. 

Прагматизм як методологічна установка й ідеологічно-моральна 

орієнтація ґрунтується на подвійності ( дихотомічності, суперечливості) 

будь-яких феноменів свідомості або множинності змістів (плюралізм). У 

політиці на відміну від науки (Ф Шиллер, Ч. Пірс, У. Джеймс), прагматизм 

ураховує й ірраціональну складову політичної свідомості. Одним із шляхи її  

сучасних способів розгляду й прогнозування політичних подій є  системний 
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аналіз. На раціональному рівні створюються альтернативні моделі, які 

дозволяють дозволити наявні політичні протиріччя. 

Альтернативні управлінські моделі являють собою два або кілька 

шляхів рішення проблем, що обмежують одна одну. На рівні прагматичного 

рішення, що переслідує максимальну вигоду для політичної структури при 

мінімальних витратах на реалізацію програми, суб’єктом дії прагматизму 

вибирається модель, що потім реалізується на практиці. У політиці 

прагматизм є досить адекватною і позитивною ідеологічною установкою. 

Для досягнення позитивних результатів проробляється проблема, 

висуваються реальні шляхи її рішення, суспільно значимі цілі, вибирається 

щирий варіант і здійснюється підготовка до реалізації ідеї. 

Незважаючи на свою практичну плодотворність, прагматизм не вільний 

від недоліків. Обмеженістю прагматизму в політиці можна вважати можливе 

протиріччя між приватним і загальним результатом дій. Не тривалий успіх, 

найчастіше, приводить до протилежних наслідків у загальному політичному 

процесі. Тому прагматизм краще доповнювати й іншими ідеологічними 

установками, у яких це протиріччя дозволяється. 

У той же час можна визнати, що в українській політиці прагматизм 

придушується утопічністю. Практично жодна обіцянка уряду за час реформ 

відносно населення виконана не була. Прагматизм в Україні носить яскраво 

виражений тіньовий характер. Мета в політиці й економіці досягається не 

там, де вона ідеологічно прокламується, а в протилежних сферах, приводячи 

до корпоративного збагачення суб’єктів ринкових відносин і представників 

політичної еліти. 

Першими «утилітаристськими» виборами вважаються президентські 

вибори 1828 року. Тоді виборча кампанія вперше була проведена по 

сценарію, що має багато ознак системно-утилітаристського. Кандидати тоді 

не мали у своєму розпорядженні штат професійних політичних 

консультантів, не могли використовувати широко засоби масової інформації 

й не орендували поїздів і літаків. Усе мало менший масштаб, але вважається, 

що передвиборні президентські кампанії в 1828 і 1832 році передбачили 

сучасні кампанії. Вибори організовував особисто Ендрю Джексон за 

допомогою своїх довірених осіб і радників, кожен з яких не був 

професіоналом у передвиборчій боротьбі; вони створили ефективно 

працюючий політичний механізм. Окремий центр займався поширенням 

пропагандистських матеріалів (Вашингтон), іншої підтримував контакти з 

комітетами в інших штатах, відбиваючи атаки проти Джексона.  Ставка 

робилась на активну роботу на місцях, для чого в усі куточки країни були 

спрямовані організатори заходів у підтримку генерала. Вони й створювали 

комітети з обрання Джексона на пост президента на периферії. Підготовка 

виборів почалася задовго до них проведенням усіляких заходів. Прийоми 

застосовувалися всілякі, наприклад, щоб збудити ентузіазм напередодні 
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мітингу, місцеві комітети найчастіше висилали людей на конях з написами 

на капелюхах із вказівкою партії та ім’я кандидата. У 12-у районі Балтімора 

такі вершники розкидали дрібні монети серед тих, що зібралися й призивали 

хлопчиськ кричати «ура» на честь Джексона. Передвиборний штаб 

постарався орієнтуватися на широкі маси населення, залучаючи до 

голосування в тому числі й малі соціальні групи. Частина агітаційної 

літератури друкувалася німецькою мовою, щоб поширювати її серед 

вихідців з Німеччини. Ірландським іммігрантам Джексон підносив як 

ірландець, що вірує якого рекомендували як людину вкрай набожну. Таким 

чином, політична гра була побудована на тиску на основі крапки 

суспільства; цінності якого соціальні, релігійні, духовні. 

Знадобилося ще сто років, щоб політичний утилітаризм почав 

здобувати риси системного політичного прагматизму. Зв’язаний цей процес, 

насамперед, з еволюцією політичних інститутів (у першу чергу, партій), 

політичних технологій і засобів масових комунікацій. З розвитком засобів 

масових комунікацій змінюється й передвиборна боротьба між партіями й 

кандидатами, яка стає більш складною. Щоб перемогти в ній, недостатньо  

надійних людей і особистої політичної інтуїції, необхідно залучити й 

прагматично використовувати самі передові досягнення психології, 

реклами, соціології, журналістики, менеджменту й інших наук. Отже, 

виникає необхідність у фахівцях – професіоналах, і, насамперед, в 

організаторах кампанії, які могли б не тільки налагодити роботу 

передвиборного штабу, але й запропонуват нові нестандартні ходи, що 

зацікавлюють електорат саме в цьому кандидаті або партії. Отже, виник 

попит на професіоналів, що вміють погоджувати прагматичні інтереси 

виборців і політиків (і їхніх босів). Саме тому подальший розвиток 

політичних технологій пов’язані з виникненням спеціалізованих фірм в 

політичному менеджменті. 

Перша така фірма була створена в США в 1933 році подружньою парою 

К. Уитейкера (журналіст) і Л. Блєкстер (фахівець із реклами). З 1933 по 1955 

було 75 політичних кампаній, причому 70 х них виявились виграшними. 

Кампанії, проведені К. Уитейкером і Блєкстером, стали зразком «кампанії 

по-американськи»: величезна кількість портретів кандидата із широкою 

білозубою посмішкою, а також розклеєних уздовж вулиці дощ листівок. 

В 1936 році служба Дж. Гєллапа  вперш здійснила широкомасштабне 

вивчення суспільної думки й пророчила повторну перемогу Франкліна 

Рузвельта на президентських виборах. Кожна нова передвиборна кампанія 

відкривала нові рубежі й нові технології боротьби. В 1952 році успіх 

Д. Ейзенхауера був забезпечений групою рекламістів, які створили серію 

роликів для телебачення. Команда Дж. Кеннеді вперше провела складний 

соціополітичний аналіз електорату, а майбутній президент виступив на перших 

у світі теледебатах, що йшли у режимі прямого ефіру – «Віч – на – віч»…  
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Отже, можна констатувати, що еволюція електоральних технологій у 

США йшла по шляху вдосконалювання прагматичних прийомів і способів 

ведення політичної боротьби. Прагматичне розуміння політики в цілому й 

демократичних виборів органічно привело до появи «політичних технологій 

виборчих кампаній» як інституціональної форми реалізації політичного 

прагматизму. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Вчені, розвиваючи теорію довгих хвиль М. Кондратьєва, характеризують 
сучасну епоху розвитку соціально-економічних систем як шостий 
технологічний уклад. Основу його розвитку складають системи штучного 
інтелекту, глобальні інформаційні мережі та інтегровані високошвидкісні 
транспортні системи, процеси автоматизації та інтелектуалізації виробництва, 
перехід до безперервного інноваційного процесу в більшості галузей і до 
безперервної освіти в більшості професій [1]. 

У цій ситуації підприємницький стиль управління визнаний фактором 
економічного зростання, що забезпечує позицію країни (галузі, підприємства) 
в світовій конкуренції. На підтвердження цього Гарі Хамел, на основі 
вивчення досвіду провідних компаній світу, робить висновок про те, що 
прорив в управлінні може дати потужну перевагу інноваційній компанії 
провести сейсмічний зсув у лідерстві галузі. Технології та інновації продуктів, 
в порівнянні, мають тенденцію надавати переваги невеликого калібру [2]. 
Автор виділяє три умови створення довгострокових переваг внаслідок 
реалізації інновацій в сфері управління: нові принципи, системність інновацій, 
що включає сукупність методів і процесів, їх безперервність. На сучасному 
етапі найважливішим принципом стратегічного управління є реальна 
клієнтоорієнтованість, особливо на промислових підприємствах. 

Інноваційне управління вимагає менеджера-підприємця, діяльність якого 
спрямована на пошук нових можливостей, нової стратегії, нової структури 
організації, нових знань, нових компетенцій і творчості персоналу, його 
мотивації, нових методів і функцій управління, реальної клієнтоорієнтованості. 
У цих умовах зростає роль маркетингу, який забезпечує продажі товарів 
компаній і отримання прибутку. 

Маркетинг трансформувався в своєму розвитку від розуміння його як 
філософії бізнесу, яка передбачає орієнтацію на споживача, до концепції 
маркетингу взаємин, причому, не як проста побудова відносин з клієнтами. 
Ф. Вебстер стверджує, що маркетинг може вважатися побудовою і 
менеджментом всіх бізнес-процесів, необхідних для визначення, розвитку та 
доставки цінностей споживачам [3]. 



94 

 

 

За визначенням Сімагуті Міцуакі, японського гуру маркетингу, «маркетинг – 

це пристрій зростання і в минулому, і в сьогоденні, і в майбутньому за рахунок 
задоволеності клієнтів» [4]. На підставі проведених досліджень автор робить 
висновки, що більш успішними є підприємства, націлені на більш повне 

задоволення клієнтів у порівнянні з тими, основною метою яких є завоювання 
частки ринку. Опитування 400-х менеджерів японських підприємств показало 
що перед керівниками в ХХІ столітті найважливішими завданнями стали 

швидкість прийняття рішень, задоволення запитів споживачів, амбітні цілі в 
контексті клієнтоорієнтованості. Тому С. Міцуакі вважає, що маркетинг, будучи 
сферою стратегічного управління, стає іншим і завдання маркетинг-
менеджменту полягає у вивченні кращих прикладів з практики конкурентів, 

поширення методики бенчмаркінгу, встановлення високої планки, орієнтованої 
на діяльність сильних конкурентів [4]. 

Цю думку підтримує Давар Нірадж, який акцентує увагу на падінні ролі 

маркетингу на підприємствах через орієнтацію бізнесу на продукті. Однак, 
«засновані на продукті конкурентні переваги слабшають або зовсім зникають 
у міру того, як конкуренти забезпечують себе колись унікальними активами, 
технологіями та виробничими потужностями або отримують можливість 

скористатися ними на стороні. Панувавший протягом останніх 250 років 
індустріальний підхід швидко змінюється на постіндустріальну модель рівня 
споживача. В рамках цієї моделі споживча цінність створюється в ході 

взаємодії з клієнтами, конкурентні переваги виникають на відкритому ринку, 
а основні витрати пов'язані із задоволенням потреб, залученням і утриманням 
покупців». Ось тому, в постіндустріальній інноваційній економіці роль 

маркетингу зростає, так як «зрушення на рівень споживача призводять до 
серйозних змін стратегії і методів вимірювання, моніторингу ключових 
показників бізнесу та управління ними». Підприємствам необхідно перейти на 
новий рівень управління бізнесом і змінити свою стратегію в напрямку 

споживача, а не продукту. Щоб зрозуміти ступінь орієнтації бізнесу на 
споживача або продукт, потрібно визначити, на що припадає основна частка 
постійних витрат: виробництво, НДДКР або діяльність по залученню, 

утриманню та задоволенню споживачів. Дізнатися, в чому конкурентна 
перевага і за що цінують підприємство споживачі. Автор підкреслює, що 
передові в світі компанії майстерно вміють працювати зі споживачами [5]. 

Виходячи з цього представляється коректним, з урахуванням кардинальних 
змін середовища, поділ інновацій на 10 видів, які в свою чергу згруповані в 
три групи, в залежності від ступеня віддаленості від кінцевого споживача. 

І. Бізнес – конфігурація, найбільш віддалена від споживача: модель 

прибутку, мережа партнерських відносин, структура ресурсів, бізнес-процеси. 
ІІ. Пропозиції ринку. Йдеться про інновації, пов'язані з продуктом або 

послугою, і включає два типи інновацій: продукт (послуга), його 

характеристика і екосистема. 
ІІІ. Досвід споживача. Інновації цієї групи здійснюються в безпосередній 
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взаємодії з клієнтами і включають сервіс продукту, канали продажів, бренд-

інновації та залученість в життя клієнта [6]. 
Як видно із запропонованої класифікації інновацій більшість з них 

відноситься до управлінських, і перш за все, до маркетингових інновацій. 
Навіть такі з них, як побудова партнерських мереж, саме не віддаляють, а 
наближають організацію до клієнтів. Подібні підходи автори пропонують 
покласти в основу міжнародних стандартів. 

У літературі інноваційне управління в більшості випадків визначається як 
сукупність функцій, принципів, методів, які дозволяють змінювати внутрішнє 
середовище підприємства відповідно до вимог зовнішнього середовища. Так, на 
сучасному етапі, в зв'язку з переходом від моделі економіки, орієнтованої на 
продукт, до моделі, орієнтованої на споживача, саме маркетингове управління 
має стати найважливішою складовою інноваційного управління. Зміна місця і 
ролі маркетингу на підприємствах обумовлює формування маркетингового 
управління як системного утворення, яке повинно стати базою, основою всієї 
системи загального управління підприємством і здійснюватися на стратегіч-
ному, оперативному і тактичному рівнях [7]. Це дасть можливість поставити 
цільову установку виробництва товарів по забезпеченню потреб споживачів на 
перше місце, забезпечити органічне включення споживачів в процес створення 
товару і формування з ними глибоких і змістовних відносин в процесі взаємодії. 
Перетворення управління в маркетингове передбачає переміщення на вершину 
управлінської піраміди клієнтів – споживачів, постачальників, посередників та 
інших зацікавлених осіб. При цьому маркетологи повинні стати провідними 
співробітниками,  що визначають стратегію і тактику бізнесу. В результаті 
таких революційних перетворень організація стає конкурентоспроможною, 
реально клієнтоорієнтованою і буде служити споживачеві. 
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