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ПЕРЕДМОВА  

Розроблена організаторами конференції концепція функціонального 

аналізу сучасної культури в інформаційному, віртуальному просторі з 

урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки 

філософії, етики та естетики, теології, мистецтвознавства, культурології, 

психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права 

привернула увагу багатьох дослідників у вищезазначених галузях. 

За увесь період проведення міжнародних науково-практичних 

конференцій із заявленої проблематики ми мали честь ознайомитися з 

працями близько 4300 науковців. Було видано 51 збірник наукових праць за 

матеріалами конференції. 

Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь період 

роботи конференції утворилася активна група науковців, що із року в рік 

приймають участь у наших наукових заходах, і нам, як організаторам, дуже 

приємно, що деякі з них стали нашим партнерами, друзями, а, отже, ми 

можемо фіксувати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації, 

захист кандидатських і докторських дисертацій. І нам, безперечно, дуже 

приємно відчувати свою причетність до ваших успіхів! 

Ми звертаємося зі словами щирої подяки до усіх, хто відгукнувся на ідею 

проведення конференції у цей непростий час, хто підтримав її надісланими 

матеріалами, готовністю до співпраці. Дякуємо вам за допомогу, слушні 

поради, широкий відгук, інтерес до заявленої проблематики! Сподіваємося, 

що даний досвід матиме продовження іще багато років. 

Шановні колеги! Ми звертаємо вашу увагу на те, що робота нашої 

конференції відбувається на демократичних засадах, а отже кожний 

науковець має право висловити свою позицію з різноманітних питань, іноді 

досить гострих і дискусійних. І цю позицію не завжди може поділяти 

редакційна колегія. 

Організатори конференції готові до розширення співробітництва з 

українськими та зарубіжними партнерами і запрошують керівників вищих 

навчальних закладів та їх структурних підрозділів, кафедр, факультетів для 

спільного продовження розпочатої роботи. 
 
 
 

Головний редактор, 
голова ГО «Соборність»            М.А. Журба 
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА 

Білоус В.О., 
аспірантка кафедри філософії та політології, Національна Металургійна 

Академія України,  
Україна, м. Дніпро 

ЗМІНИ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ПРОТИРІЧ 

У НЕСТАБІЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Людина протягом свого життя вирішує для себе проблему задоволення 

своїх потреб, від потреб існування до потреб досягнення цілей життя. Чому 

така різноманітність і безмежність, що спонукає людину ставити перед собою 

такі завдання (цілі), приймати рішення, що формує її поведінку і 

спрямованість в суспільстві? Людина, як особистість, не може існувати 

відокремлено від соціуму і її потреби протягом життя, від формування до 

втілення, визначаються можливостями їх реалізації в суспільстві. Поряд із 

потребами існування й інтересами особистості важливе значення мають 

життєві цілі. Життєві цілі відображають корінні, головні інтереси особистості, 

спрямовують її на вирішення найсуттєвіших для неї завдань і реалізуються 

протягом людського життя. Чим більше особистість усвідомлює свої життєві 

цілі, тим більше вони починають впливати на формування її потреб та 

інтересів. Важливе значення для особистості як суб’єкта суспільних відносин і 

власного життя мають переконання, як певні знання, у правильності і 

життєвій важливості яких людина глибоко впевнена, і які служать їй 

керівництвом до дій. Кожне суспільство надає майже всім своїм членам 

деякий особливий досвід, особливі культурні взірці, які інші суспільства 

запропонувати не в змозі. Із соціального досвіду, єдиного для всіх членів 

певного суспільства, виникає характерна особистісна конфігурація, типова 

для багатьох членів суспільства [1, с.6]. Сьогодення нестабільного суспільства 

нашої крани зсмінюють життві цілі у напрямку виживання, тобто потреби 

існування. 

Аналіз людської життєдіяльності, характерною рисою якої виступають 

одночасно усе більш високі – творчі і усе більш низинні – аддиктивні прояви, 

показує, що специфіка людської активності безпосередньо пов’язана з 

прагненням до граничного, екстремального розвитку. В нашому суспільстві 

поряд активною патріотичною позицією (прагнення захищати Батьківщину, 

допомога воякам, пораненим, сім’ям загиблих, допомога під час пандемії), 

активно конкурує жага «заробити по-легкому». Таким чином, саме тяга до 

межі, абсолюту багато в чому визначає психологію людської поведінки. У 

цьому контексті стає очевидною роль екстремальних принципів розвитку, за 
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допомогою яких реалізується процес максимізації і мінімізації різних 

параметрів життєдіяльності людини, їх зв’язок із законами саморозвитку і 

самоорганізації [2, с.301].  

Особистість, у досягненні своїх потреб обирає своїх спільників за 

допомогою комунікації, яка активована інформаційним інтернет-простором. 

Комунікація як невід’ємний елемент взаємодії людей, у ході яких 

здійснюється передача і взаємопередача інформації, відчуттів, оцінок, 

значень, сенсів, цінностей, посідає чільне місце у сфері соціальних процесів, 

зміни напряму своїх потреб особистістю. Водночас роль людського фактора в 

новому комунікаційному просторі стає все більш значущою. Глобальне 

інформаційне суспільство привносить певні інтегративні зміни в економічне, 

політичне, духовне життя людей. Збільшуються можливості людини, 

змінюються традиційні системи цінностей, умови і характер взаємодії 

окремих людей. З дитинства (шкільний вік) вплив поведінки батьків, як 

зразка, конкурує впливом інтернету. Тому існує реальна небезпека 

поглинання або розмивання традиційної системи цінностей суспільства зі 

збільшенням потоків інформації. О. Висоцька зазначає, що сучасне 

інформаційне суспільство є суспільством загальної комунікації, яка 

відбувається за допомогою та завдяки засобам комунікації, що формують не 

тільки наші уявлення про світ, а й фактично є цим «світом», тобто тією 

«реальністю», крізь призму якої ми сприймаємо самих себе, свої власні дії та 

наше оточення. З цим важко не погодитись, оскільки в сучасному світі засоби 

та форми комунікації виступають своєрідним «дзеркалом» світосприйняття 

людини, яке, однак, ніколи не відбиває уявлення про світ у його цілісності, а 

обмежене «рамками» своїх комунікативних можливостей. Тому питання 

впливу засобів комунікації на характер відносин у суспільстві є одночасно 

складовою проблеми самоідентифікації людини у світі як певного способу 

побудови уявлень про світ-у-собі та світ-для-себе [3]. 

У молоді взагалі спостерігається залежність від Інтернту. До 90% 

інформації вони беруть з цієї мережі. Таким чином, потреби особистості 

формуються в результаті спілкування незнайомих людей, які поділяють / чи 

не поділяють її потреби. Для Ю. Габермаса категоричний імператив – це 

пропозиція для колективного обговорення. Тільки у цьому випадку моральні 

норми набувають зв’язку з особистим інтересом, який, у свою чергу, на 

форумі громадськості одержує оцінку з боку інших осіб. Ю. Габермас 

відкидає трактування соціальних процесів на основі відносин між 

суспільними класами як колективними суб’єктами дії. З його точки зору 

соціальні сили є анонімними. Допоміжною силою подолання хімічної 

залежності є групи анонімних залежних і співзалежних людей. В умовах 

введення карантину підчас пандемії коронавірусу COVID-19, спілкування в 

таких групах, як форма комунікації, психологічна підтримка виявилося 

найціннішим, а для деяких – єдиним. 
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Категорії комунікації й діалог починають розглядатися в числі 

центральних для філософії як одні з основ людської життєдіяльності: засоби 

інформаційного обміну, мислекомунікації – в рамках соціальної дії (Габермас) 

й основи екзистенціальних відносин між людьми (Ясперс). Отже, комунікація 

є тим механізмом трансляції соціального в логічне, тим соціальним 

інститутом, який забезпечує взаємини людей в їх спільній життєдіяльності, у 

тому числі й функціонування самих комунікативних систем. У такому 

контексті комунікація створює передумови для поглибленого розуміння 

рушійних сил розвитку особистості й суспільства [4, с.32], у задоволенні своїх 

потреб. 

Задоволення інтерактивних потреб є найбільш напруженою сферою 

людського буття, оскільки тут важко застосовувати стереотипи, тут завжди є 

небезпека нечесних стосунків, взаємного використання, експлуатації. 

Інтерактивні потреби – це потреби в обміні власне людськими цінностями, а 

тому на перше місце у цих процесах виходить адекватність та еквівалентність 

предметів обміну. У партнера, котрий постійно вкладає у стосунки більше 

іншого, виникає почуття незадоволеності, а іноді душевної порожнечі. 

Інтерактивні потреби особистості поступово трансформуються у потребу 

стосунків із Вчителем, Богом, Абсолютом [5, с.48]. 

Отже, у нестабільному суспільстві важко залишатись автономною 

особистістю, оскільки потреби в здоровій комунікації не задовольняються. 

Взаємодія людей є конструктивною тоді, коли вона є не тільки 

взаємовигідною, а ще й взаємнорозвивальною, оскільки вона базується на 

конструктивних для людини способах задоволення потреб [5, с.51].  
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Гордійчук А.В., 
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Рівненського державного гуманітарного університету, 
Україна, м. Рівне 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Формування екологічної свідомості, екологічної культури – це тривалий 

процес, який може здійснюватися протягом всього життя людини під впливом 

ідеології, політики, мистецтва, наукових знань, виробничої практики, утво-

рення і освіти. 

Початком формування екологічної спрямованості особистості можна 

вважати дошкільне дитинство, так як в цей період закладаються підвалини 

усвідомленого відношення до навколишньої дійсності, природи, нагромад-

жуються яскраві емоційні враження, які надовго залишаються в пам'яті 

людини, інколи навіть на все життя [1, с.13].  

Основні завдання екологічної освіти дошкільнят полягають в наступ-

ному: у розвитку естетичного відчуття світу природи; суб’єктивізації 

стосунків з ними; засвоєнні елементів екологічної культури (історії, 

державності, народної медицини свого краю); розвитку елементарних уявлень 

про взаємозв’язки у природі; формуванні постійної потреби у зміцненні й 

збереженні власного здоров’я та здоров’я інших людей; засвоєнні перлин 

народної мудрості щодо дбайливого ставлення до природного оточення; 

вихованні щирої любові до природи, бажанні піклуватися про навколишній 

світ; стимулюванні допитливості і зацікавленості у пізнанні природи; 

формуванні навичок культурної поведінки у довкіллі 

Формування екологічної компетентності, культури, гармонійних 

відносин людини і природи є сьогодні одним із напрямків національного 

виховання. Ці риси варто формувати з дошкільного віку в цілісній 

педагогічній системі.  

Діти повинні мати чітке уявлення про цінність природного довкілля, його 

надзвичайне значення для життя людини, а також знати про те, що людина 

впливає на довкілля, що його екологічний стан залежить від її діяльності.  

Дошкільники мають усвідомлювати залежність стану здоров’я та 

самопочуття людини від якості багатьох природних факторів: повітря, води, 

землі тощо [3, с.12].  

Педагогічний процес має бути спрямованим на формування  певних 

психологічних властивостей особистості. Це, для прикладу, потреба у 

спілкуванні з природою, інтерес до пізнання її законів, мотиви поведінки й 

діяльності з охорони природи. 
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Ознайомлення з основами екологічної культури особистості в умовах 

закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) неможливе без пошуку та 

впровадження нових педагогічних технологій виховання, що передбачають 

вдосконалення виховного процесу засобами дитячої евристики, введення 

нових пізнавальних та творчо-взірцевих форм активної діяльності дітей, 

поєднання дошкільного та родинного виховання світоглядних ціннісних 

орієнтацій стосовно ставлення. 

Ознайомлення дітей із природою в ЗДО вимагає систематичного 

безпосереднього спілкування з нею. Однією з умов, що забезпечує це 

спілкування, є організація в дитячому садку куточка природи. Спостереження 

дітей за рослинами і тваринами в куточку природи організовується протягом 

року, праця − проводиться щоденно. Діти, спостерігаючи за навколишнім 

світом, звикають до бережного ставлення до них, засвоюють елементарні 

трудові навички, привчаються до спільної праці з дорослими, одне з одним, а 

потім самостійно.  

Не менш важливим значенням в екологічній освіті дошкільнят є 

формування мотиваційних основ екологічної свідомості, яка є головним 

змістом екологічної освіти. Екологічні знання мають стати засобами, які 

входять у практичну діяльність і відповідно її мотивують.  

Для розширення кругозору дітей, вихователі можуть використовувати 

діапроектори або DVD, різноманітні плакати із зображенням живого світу 

материків, при цьому розповідаючи, де водяться пінгвіни та росте евкаліпт.  

Екологічні ігри та завдання дають дитині змогу відчути себе частиною 

природи, реагувати на її проблеми, викликають бажання допомогти природі, 

захистити її від небезпеки [4, с.73].  

У становленні емоційно-ціннісного, відповідального ставлення дитини до 

природи важливу роль відіграє гра. Найважливішим результатом гри є 

глибока емоційна задоволеність дитини її процесом, що найбільшою мірою 

відповідає потребам і можливостям пізнання навколишнього світу та 

побудови гармонійних стосунків із природою. 

Великого значення в екологічному вихованні набуває позитивний 

приклад дорослих. Тому вихователі не тільки враховують це самі, а й значну 

увагу приділяють роботі з батьками. Потрібно досягти повного взаєморо-

зуміння. Батьки мають усвідомити, що не можна вимагати від дитини 

виконання будь-якого правила поведінки, якщо дорослі самі не завжди його 

дотримуються. Виховати в дітях позитивне ставлення до природи можна лише 

тоді, коли самі ж батьки мають екологічну культуру [2, с.13]. 

Важливо сьогодні, щоб усі, як дорослі та діти, – стали на шлях співпраці з 

природою. Отож одним із найголовніших завдань ЗДО є екологічне виховання 

підростаючого покоління. 
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Дошкільне дитинство – сенситивний період розвитку дитини, який 

відіграє значну роль у формуванні моральних особистісних рис, що 

включають і екологічну культуру.  

Безперервна екологічна освіта і виховання дітей забезпечить гарантоване 

збереження генетичного фонду нації та оздоровлення дітей у сучасних 

екологічних обставинах. 
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«ЦЕРКОВНИЙ ПІДХІД» АВТОКЕФАЛІЗАЦІЇ  

ПОМІСНИХ ЦЕРКОВ 

Минулий рік був відзначений значною подією у житті та 

системотворенні Вселенського православ'я – підписання Томосу для 

Православної церкви України. Ця масштабна подія привернула увагу як 

богословів, так і світських вчених. Загалом, вся православна спільнота, 

уособлена незалежними Помісними церквами, сформувала власну позицію 

стосовно нової автокефалії. Вселенська церква розділилась на два табори:  

з одного боку – Константинополь, Олександрія та Еллада, які визнали 

автокефалію ПЦУ; РПЦ, Сербська, Болгарська, Польська православні церкви, 

які категорично не визнали ПЦУ – з іншого. Інші Помісні церкви зайняли 

нейтральну позицію. Дискусії щодо «канонічності» українського Томосу 

тривають. Низка церков розірвали Євхаристичне спілкування, що свідчить 

про Всеправославну кризу, яка не має близької перспективи вирішення. 

Ієрархи Помісних церков тривалий час не можуть зібратися на 

Всеправославний собор для обговорення «українського питання» зокрема, та 

напрацювання алгоритму проголошення нової автокефальної церкви, а також 

інших загально церковних проблем, загалом. 
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Історично сформувалось кілька основних концепцій проголошення 

автокефалії: державна, національна, революційна та еволюційна моделі. В 

основі кожної з них лежить фактор самопроголошення, після якого дочірня 

церква очікує кіріархального та Вселенського визнання. Загалом це 

найпопулярніша практика проголошення автокефалій у ХІХ–ХХ ст., якій 

скористалися більшість Помісних церков. Наприклад, Вселенський патріарх з 

1346 по 1375 рр. не визнавав самопроголошену Сербську церкву. Церква 

Еллади 17 років не мала євхаристичного спілкування з Церквою-матір’ю через 

самочинне проголошення незалежності. Подібна історія у Албанської та 

Грузинської ПЦ [1, с.62]. 

Відомий інший підхід до отримання автокефального статусу – це 

дарування. Його алгоритм наступний: певна митрополія проводить Собор, де 

приймається рішення про незалежність, а тоді звертається до кіріархальної 

церкви з проханням про автокефальний статус, Церква-матір благословляє 

таке рішення. Так підписаний Томос Православній церкві в Польщі. Хоча і 

така концепція виявилась недосконалою. Її не визнала Московська патріархія, 

і в 1948 р. направила власний Томос для Варшавського митрополита [2, с.14]. 

Сучасні богослови та ієрархи засуджують концепцію самопроголошення 

церковної незалежності, як таку, що суперечить канонам та церковному 

Переданню. Хоча більшість визнаних сьогодні Помісних церков утворились 

саме таким чином. Подібним шляхом у 1992 р. утворився Київський 

патріархат. Проте історично відбувся певний прецедент, коли більшість 

єпископату залишилось у підпорядкуванні кіріархальній церкві, а меншість 

проголосили незалежність [1, с.96]. Це один із основних факторів відмови 

визнання Помісними церквами УПЦ КП. 

Проаналізувавши наявний досвід системотворення сучасної структури 

Вселенського православ'я, у дослідженні запропоновано «церковний» підхід 

до отримання автокефалії, який передбачає певний синтез названих 

концепцій. Жодна з історичних практик надання автокефального статусу крім 

древніх патріархатів не була досконалою. Абсолютна більшість нових 

Помісних церков пережила власне становлення з певними порушеннями 

канонічних норм. У їх боротьбі за автокефалію вирішальну роль відіграв 

національний фактор та державна «опіка» церковним питанням. Уряди 

новопроголошених національних незалежних держав вбачали вагомий важіль 

впливу церкви на процес націєтворення, а тому створювали міжнародний 

тиск. 

По-друге, Вселенська церква з перших днів заснування була розділена на 

окремі, автокефальні утворення. Кожна із заснованих апостолами общин була 

незалежною. Загалом, сучасна еклезіологія стверджує, що земна церква має 

власні кордони. Вони уявні, але не абстрактні. Розмежування церкви подібне 

розрізненню людяності та божественності іпостасі Христа в христології. Це не 

заважає бути Христу єдиною істотою. Така ж аналогія застосована до церкви. 
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Вона єдина по своїй суті та природі, але має адміністративний поділ на 

умовно незалежні утворення – Помісні церкви [3, с.308]. 

По-третє, суто політичний підхід до вирішення проблеми автокефалії – 

завжди неканонічний. З історії відомо багато випадків державного втручання 

в справи церкви, в тому числі й у питання надання автокефалії, здебільшого 

це закінчувалось церковним розділенням. Наприклад, керівництво УАПЦ у 

зверненні до Вселенського патріарха Василія ІІІ засуджує його рішення про 

дарування автокефалії на «підставі державних прав» [4, с.614]. Таких прав і 

правил у церкві бути не може. Але таким чином засуджувався 17 канон 

Халкидонського Собору 451 р., котрий дозволяє дарування автокефалії 

«державному народові», тобто автокефалія прив'язується до держави, в якій 

знаходиться церква. Держава відіграє первинну роль відносно до церкви у 

суто церковному питанні її самоуправління.  

Наступне, будь-яка церковна структура, яка претендує на автокефальний 

статус поєднує в собі не лише певних політичних діячів, а й тисячі і навіть 

мільйони віруючих. Відповідно потрібно враховувати «народний» фактор. 

Варто відзначити, що автокефальна церква, як свідчить відомий ідеолог 

української церковної незалежності та вчений Ю. Мулик-Луцик, це завжди 

народна церква [4, c.88]. Київська митрополія з древніх часів відзначалась 

соборноправністю та народністю. Тому, коли майбутній митрополит 

В. Липківський запропонував концепцію «народної» висвяти в єпископський 

сан, вона знайшла значну підтримку в національно орієнтованого 

українського суспільства. Більш того, керівні органи такої церкви мають бути 

обраними безпосередньо народом. Таким чином, однією з важливих ознак 

автокефалії є соборноправністі та народність. 

З вище зазначеного випливає, що необхідно застосування іншої 

концепції. Церковний підхід – це перш за все пастирська опіка. Приклад цього 

є зцілення хворих у суботу. Христос свідомо допомагав людям у день, коли 

заборонена будь-яка діяльність. Заради хворих і стражденних демонструвався 

не підхід Закону, а підхід любові. Господь показав приклад любові до 

іновірців (хананеянка) та вигнанців (прокажені) богообраного народу. А 

сьогодні провідні світові ієрархи сперечаються з приводу «благодатності» та 

«канонічності» цілих Помісних церков. Якби сучасні Предстоятелі слідували 

прикладу Христа, то питання проголошення автокефалії стояло б в іншому 

ключі [5, с.200]. Всеправославний Собор на Криті 2016 р. не відбувся з 

причин виключно політичних. Церкви так і не змогли домовитись стосовно 

першості честі Вселенського патріарха в процесі надання автокефального 

статусу. А національні церкви окремих народів (Україна, Чорногорія, 

Македонія) перебувають у процесі становлення незалежних церков. Тому, 

церковний – це підхід пастирської опіки і любові. Самопроголошені церкви 

так чи інакше, з точки зору канонів, перебувають у церковному розколі. Тобто 
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знаходяться поза церковним спілкуванням, без Євхаристії. Це означає, що 

віруючі люди, навіть окремі народи, за межами церковного закону. 

Ще одним аргументом церковного підходу є апріорна церковна 

незалежність, яка застосовувалась ще апостолами. Кожна громада мала певну 

ієрархію, але вона була богослужбовою, а не адміністративною. Община 

кожного міста вже називалась Церквою. Про якусь залежність, наприклад, 

Коринфської церкви від Ефеської немає жодної згадки. На однаковому рівні з 

іншими «помісними» церквами була і столична Римська кафедра.  

До такого устрою ранньохристиянської церкви звертались борці за 

автокефалію. У боротьбі за українську церковну незалежність Всеукраїнська 

Православна Церковна Рада, як вищий керівний орган УАПЦ у 1926 р. з 

протестом проти автокефалії Польській ПЦ, звернулась до Царгородського 

патріарха Василія ІІІ. Зокрема, у тексті Протесту стверджується, що жодна 

сила не має повноважень у Вселенській церкві вирішувати питання 

самостійності окремої церкви. Апріорі церква кожного народу, тобто певна 

етнічна спільнота, вже незалежна, адже застосовується 34-те Апостольське 

правило про те, що єпископи кожного народу повинні знати свого главу і 

начальника [4, с.614]. 
Автокефалія Української церкви – це вже доконаний факт історії. Але 

попереду складний і тривалий шлях загальноцерковного визнання. Концепція 
самопроголошення, яку обрали очільники УПЦ КП у 1992 р. не принесла 

очікуваних результатів. Тому, для підписання Томосу 2019 р. був задіяний 
підхід «державного регулювання», коли Президент та Верховна Рада офіційно 
звертались до Вселенського Престолу з проханням вирішити «українське 

питання». Ця концепція теж не дала очікуваного результату. Православ'я в 
Україні по-факту залишається розділеним на різні юрисдикції. Україні не 
змогли об'єднатися в Єдину Помісну церкву, зокрема, через високий рівень 

політизації означеного питання. Більше того, проголошення автокефалії ПЦУ 
спричинило глобальне Всеправославне розділення на окремі, навіть, 
ворогуючі табори Помісних церков. Отже, для вирішення українського 
питання необхідне застосування церковного підходу, який передбачає 

братерську любов у Христі та Всеправославне конструктивне обговорення, в 
ході якого буде прийнятий епохальний документ про способи проголошення 
автокефалії. 

Література 

1. Бутинський В. Юрисдикційний статус українського православ’я і перспективи 
канонічного оформлення помісної церкви: релігієзнавчі та еклезіологічні рефлексії 
(1991 – 2013 рр.) / В. Бутинський. – Дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук. – спеціальність – 09.00.11 – релігієзнавство. – Чернівці, 2014. – 203 с. 

2. Вовк Я. Політика Польської держави стосовно християнських конфесій 
(1918–1926 рр.) – автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук. – 
спеціальність – 07.00.02 – всесвітня історія. – К., 2006. – 21 с. 



13 

 

 

3. Говорун С. Теоретичні засади православної еклезіології у її історичному 
розвитку / С. М. Говорун. – Дис. на здобуття наук. ступеня док. філософ. наук. – 
спеціальність – 09.00.14 – богослов’я. – К., 2019. – 623 с. 

4. Мулик-Луцик Ю. Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. – 
Т. 4. Українська Греко-Православна Церква в Канаді в юрисдикції архиєпископа 
Івана Теодоровича. – Вінніпег : Видавнича спілка «Екклезія»,  1989. – XIX, 831 с. 

5. Олександр (Драбинко), митрополит. Українська Церква: шлях до автокефалії. 
До дискусії навколо канонічного статусу, богослужбової мови та історії Української 
Церкви. – К. : Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира, ДУХ І 
ЛІТЕРА, 2018. – 684 с. 

Левченко Л.Ю., 
доцент, к.філос.н., доцент кафедри філософії ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 
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КОНЦЕПЦІЯ СОФІЙНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ  

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

Софійна традиція сформувалася в європейській філософській та 
релігійній творчості і розроблялася ще у дохристиянський період Платоном. 
Потім вона знайшла своє відображення в гностицизмі і неоплатонізмі, 
працях видатних теоретиків християнства – отців і вчителів церкви, містиків 
середньовіччя. Вчення про Софію Премудрість Божу викладено у біблійній 
Книзі приповістей Соломонових, а також в неканонічних книгах Старого 
Завіту – Премудрість Соломона та Премудрість Ісуса сина Сірахова. В 
Україні софійне вчення відоме ще з середньовічних часів і було своєрідною 
рисою Київського християнства [3; 86]. 

Теологема Софії – вічної жіночості стосується українського філософа 
Григорія Сковороди. Ерн стверджував, що «у вищі моменти свого 
філософського споглядання» Сковорода говорив про жіночу сутність світу, 
про таємниче ставлення до Діви, яка перевищує розум мудрих, трактував ці 
його погляди як «основу нової метафізики» [1; 341]. 

У сковородинівській теологемі Софія-Премудрість Божа постає матір’ю 
доброти, яка існує завжди і у кожного народу має своє ім’я. 

Вона пронизує все живе, надаючи всьому сенс, лад, красу і спричинює 
становлення світу. Софія – це Божий промисел про світ, серце світу, а 
одночасно – шлях людини до Бога. Світ, природа для Сковороди – в Бозі. 
Також і буття людини в Бозі. Усе наше пізнання є за своєю суттю 
Богопізнанням. Релігійність є в певному сенсі живим джерелом філософії 
Сковороди. А філософія є саме життя. Так казав Сковорода: «Головна мета 
життя людського, голова діл людських, є дух людини, думки, серце. Кожен 
має свою мету в житті, але не кожен – головну мету, себто не кожен 
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піклується про голову життя. Один піклується про черево життя, себто усі 
справи свої скеровує, щоб дати життя череву: інший – одягом й подібним 
бездушним річам: філософія, або любов до мудрості, скеровує все коло діл 
своїх до тієї мети, щоб дати життя духу нашому, благородство серцю, 
світлість думкам, як голові всього. Коли дух людини веселий, думки 
спокійні, серце мирне, – то й усе світле, щасливе, блаженне [4; 46]. Завдання 
філософії, за Сковородою, полягає в тому, щоб розгледіти позачасову 
реальність та ідеальний засновок того всього, що філософ називає 
«невидимою натурою», розлитою у «трьох світах». Перший є загальний світ, 
де живе усе породжене. Він складається із незчисленних світів і є великий 
світ. Два інші є часткові і малі світи. Перший із них є мікрокосмос – світ 
людини. Другий світ є символічним, або Біблія. Він говорив, що божиста 
натура найбільш явлена у макрокосмі і робить його більш досконалим. 

У дусі Платона Сковорода інтерпретує світи: чуттєвий і умоглядний, 
між якими не пролягає межа, що відокремлює Творця від «тваринного» 
світу. Оскільки Софія є «космічною», то і космос постає «софійним». 
Досконалість світу, його гармонія та краса зовсім природні. Боже зерня, 

котре проростає викінченою гармонією космосу, – і є Софія – Премудрість 
Божа. Отже, стосовно макрокосмосу, то Софія – Премудрість Божа 
структурується шляхом розрізнення у єдиному трансцендентному 

першоджерелі про світ, ідеально втіленого у чуттєвому космосі. 
Єдність постає єдністю символічного плану. «Натура видима» і «натура 

невидима» природно тлумачаться як образ утворюваний та образ 

утворюючий. Інакше кажучи, і те, й інше символи. Філософ підіймається 
вище тексту символічного світу через тілесне споглядання духовного і, 
сягаючи першоджерела Софії – Премудрості Божої, вступає на терени 
Святого Духа. 

Якщо Премудрість-Софія у безкінечності Всесвіту є Богом-Отцем, то у 
межах «мікрокосму» вона постає Богом-Сином. 

Ранньохристиянська доктрина про Премудрість визначала функцію 

Софії-Христа як посередництво між Богом і світом. Глибоко шанований 
Сковородою Климент Олександрійський, наприклад, вказував, що світські 
науки та мистецтво мають божисту генезу, адже недаремно Гомер і простого 

ремісника мудрецем називає. Гомер актуалізує тут найвагомішу архаїчну 
семантику грецького слова Софія, яку вона має у Гомера. За Климентом, 
праця пророків та філософів наповнена софійністю. 

Софійність Григорія Сковороди викладена в його лекційному курсі 

«Начальная дверь ко христіанскому добронравію» (глава 4). Мислитель 
виходить з ідеї дзеркального відображення Творця в Софії, порівнюючи 
Премудрість Божу з «його [Бога] природним портретом і печаткою» в 

контексті синонімічного ряду «промисел», «чист йшій, всемірный, вс х 
в ков и народов всеобщій ум». Концепція софійності Г. Сковороди започат-
кувала нові напрямки розвитку української філософської думки. Серед них 
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була «філософія серця» П. Юркевича. Мислитель вважав, що зосередженням 

духовного життя в людині є серце (почуття), а не розум (мислення).  
Софія – Премудрість Божа постає, на думку філософа, розгорнутою 

системою «сродностей». Людина в «сродній» праці прилучається до Софії – 
тіла Христового Невидимої Церкви. Тим самим Сковорода зазначав, що 
людина повинна зважати на свою природу, пізнавати самого себе, до чого 
він народжений. 

Таким чином, система «сродностей» – це мікрокосмова Софія – 
Премудрість Божа. 

Сковородинівська доктрина про Софію-Премудрість Божу наділяє 
ознаками живого досвіду людську індивідуальність, перш за все, трудівника, 
майстра своєї справи. У природній причетності всякої людини парадигми 
певної справи філософ вбачає правдиву людську мудрість, софійність.  
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ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОШАНИЯ О ПРОБЛЕМЕ ПАНДЕМИИ 

COVID-19: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что эпидемия 
коронавируса затронула многие отрасли гуманитарного знания не только в 
украинском обществе, но и во всем мире. Однако, к примеру, если психология 
исследует способы улучшения психологического благополучия личности в 
связи с этой ситуацией, то философия призвана совершить более глубокий 
онтологический анализ данной проблематики.  

Итак, проблема самоизоляции, так или иначе, оказала влияние на 
каждого индивида в мире. Вероятнее всего, после окончания пандемии 
внутреннее бытие человека претерпит важные изменения. Поэтому можно 
выделить определенное проблемное поле, отдельные экзистенциальные 
вопросы которого, тем или иным образом, затрагивают самобытие индивида.   
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Итак, самоизоляция обнаружила не только еще большую абсурдность 
существования человека, но также актуализировала его состояние 
одиночества, отчаяния, отчуждения и оторванности от общества. Человек не 
просто «заброшен» (без его разрешения) в этот мир, он оказался 
«заброшенным» и «покинутым» в своем доме на неопределенное время, без 
возможности оставить его по собственному желанию. Бегство от социума 
превратилось в обязанность. Так, во многих странах Европы были введены 
строгие ограничения и штрафы за нарушение карантинного режима. 
Комендантский час фактически лишал человека права на свободу, а состояние 
неопределенности зарождало тревогу и страх смерти. Однако у каждого все 
же оставалась свобода выбора касательно того, как ему реагировать на 
происходящее. Преимущество бессознательного страха в данной ситуации 
состояло в том, что он дал человечеству возможность проснуться, очнуться, 
осознать конечность своего бытия и вытолкнул его из зоны комфорта 
беспечного, размеренного и неосознанного существования. Таким образом, 
пандемия COVID-19 способствовала тому, что человек оказался в особой 
пограничной ситуации, смог заглянуть за некую грань, которая не была 
воспринимаема в «ситуации до». Это привело к осознаванию себя как 
экзистенции, к возможному пересмотру ценностных ориентиров и 
измененному мировоззрению по некоторым вопросам, к освобождению от 
иллюзорного восприятия реальности.  

М. Хайдеггер писал, что «бытие имеет место как выход присутствия из 
потаенности», мы ощущаем присутствие («пребывание») при «осмыслении 
сущего в его данности» [2, с.394-395]. Поэтому пандемия, как некое со-бытие, 
впускает человека в себя, человек внимает бытию и переживает нечто 
сопричастное ему. Человек получил возможность задуматься над скоротеч-
ностью, неустойчивостью и неопределенностью самобытия, чтобы вывести на 
первый план те вопросы, которые отражают именно его желания и интенции, 
а не те, которые были навязаны массовым сознанием ранее. «Что же на самом 
деле я должен успеть реализовать до перехода в состояние небытия?», «Какие 
ресурсы сделают мою жизнь заслуживающей на существование?» – эти и 
многие другие вопрошания всколыхнули самосознание индивида, открывая в 
этих переживаниях его собственное бытие.   

В этот период времени у каждого возникла экзистенциальная дилемма 
«или-или»: или реализовывать свои деструктивные качества личности, или 
потратить отпущенное время на улучшение своего внутреннего бытия. 
Самоизоляция дала человеку возможность актуализировать «бытие для себя», 
заняться самоизучением и самопроектированием, т. е. погрузиться в свою 
истинную реальность, задуматься над ответом на вопрос «Кто я есть?», 
«Насколько мое бытие уникально?». Помимо этого, пандемия COVID-19 
привлекла внимание к ответственности человека за происходящее в мире. 
А. Камю писал о том, что «единственное оружие против чумы – это 
честность» [1]. Действительно, эпидемия коронавируса показала, насколько 
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человек может быть честен с собой, незнакомыми людьми и близкими. Таким 
образом, на первый план вышла честность в вопрошании бытия и полное 
присутствие в самобытии. Актуализируется проблема смелости в умении 
смотреть на мир своим собственным взглядом. Человек оказался один на один 
с пугающей действительностью, но он способен принять вызов быть, а не 
существовать.    
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ВІД ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО СУСПІЛЬСТВА 

ЗНАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 

У новітньому науковому дискурсі, не дивлячись на велику кількість 

публікацій, що присвячено соціальним трансформаціям в сучасних розвину-

тих країнах, відсутня загальновизнана концепція, яка б цілком віддзеркалю-

вала всі ці зміни, що відбуваються в різних сферах суспільного життя в їх 

взаємозв’язку та історичній перспективі. Більш того, окрім відсутності гранд-

наративу, мозаїчної множинності локальних концептуалізацій, сьогоднішній 

науковий простір в той же час характеризується синкретичністю – 

атрибутивною тотожністю різних моделей сучасного суспільства та 

конвенціональністю – нечіткістю та розмитістю авторства існуючих теорій.  

Слід зазначити, що цілком природним результатом розвитку концепції 

інформаційного суспільства, на нашу думку, є усвідомлення незаперечної ролі 

не стільки інформації, скільки знання, що саме призвело до інтерпретування 

сучасного етапу соціального розвитку як суспільства знання. Отже, 

ототожнення концептів «інформаційне суспільство» та «суспільство знання» 

обумовлене обґрунтуванням детермінуючої ролі знання, набутого у результаті 

вільного доступу до інформації та здатності до її опрацювання, у підвищенні 

рівня життя як окремої людини, так і всього суспільства [2, с.253]. Згідно цієї 

точки зору, між інформаційним суспільством та суспільством знання існує 

нерозривний зв’язок, вони існують одночасно, при цьому інформаційне 

суспільства і є суспільством в якому теоретичне знання виступає 
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каталізатором його подальшого розвитку. Г. Бехманн зазначає, що суспільство 

можливо визначити, як інформаційне, якщо його основні умови відтворення 

залежать від наукового знання [1, с.63].  

Існує і інший варіант співставлення феноменів «інформаційне 

суспільство» та «суспільство знання». Так, на думку деяких науковців, 

концепція інформаційного суспільства репрезентує технологічний вимір 

сучасних трансформацій на відміну від теорії суспільства знання, що 

передбачає звернення до соціокультурних, економічних, політико-правових 

аспектів цих змін, які більшою мірою розкривають їх складність та динамізм 

[6]. Саме тому ці концепти не можна вважати еквівалентними.  

Якщо ж розглядати вище зазначені типи суспільства як етапи подальшого 

розвитку, постає питання, у якому напрямку він відбувається. Найбільш 

розповсюдженою є точка зору, що інформаційне суспільство поступово 

трансформується у суспільство знання. Зокрема, у Всесвітній доповіді 

ЮНЕСКО «До суспільств знання», зазначено, що глобальне інформаційне 

суспільство набуде сенсу лише у тому випадку, якщо стане інструментом для 

досягнення більш високої та бажаної мети якою є створення у глобальному 

масштабі суспільства знання, … що гарантує можливість знаходити, перетво-

рювати, виробляти, поширювати і використовувати інформацію з метою 

отримання та застосування необхідних для людського розвитку знань [5, с.29]. 

Крім того, в концептуальному сенсі, умовою виникнення теорії суспільства 

знання вважається розрізнення понять «інформація» та «знання», внаслідок 

якого суспільство знання почало розглядатися як новий етап розвитку 

інформаційного суспільства, де рушійною силою розвитку виступає людина, 

здатна до освоєння інформаційних потоків, використання сучасних 

інформаційних технологій і створення на основі цього інтелектуальних 

продуктів [4, с.78].  

Основна аргументація представників кардинально іншої позиції щодо 

послідовності виникнення цих двох типів суспільства побудована на 

хронологічних показниках, які свідчать про першість формування теорії 

суспільства знання, що датується 1940-ми роками та знаходить реалізацію в 

дослідженнях П. Друкера та Ф. Махлупа, які визначають понятійний каркас 

парадигми суспільства знання до якого входять окрім однойменного теорії 

ключового поняття ще й концепти «знаннєва праця», «працівник знань», 

«економіка знань» та «індустрія знань». Теоретичне ж розроблення концепції 

інформаційного суспільства започатковано Т. Умесао і М. Ігараши, які 

запропонували терміни «інформаційна індустрія» та «інформаційне 

суспільство», що в подальшому було представлено в роботах Й. Масуди, 

К. Кохіямі та Ю. Хаяші, але відбулось це лише у 1960-х роках [3, с.21-23]. 

Отже, експлікація концептосфери філософського дискурсу феномена 

«інформаційне суспільство», дозволяє зробити висновок, що наявні концепції 

сучасного розвитку суспільства певною мірою доповнюють одна одну 
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акцентуючи увагу на більш значимому в межах кожної з них аспекті [7, с.127], 

тому дослідження концепту «інформаційне суспільство» через його співстав-

лення з концептом «суспільство знання» є цілком виправданим.  
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ФІЛОЛОГІЯ І ЛІНГВІСТИКА 

Гусев В.А., 
д.филол.н., профессор кафедры зарубежной литературы 

Днепровского национального университета им. О. Гончара, 
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ГОРОД В РОМАННОМ ТВОРЧЕСТВЕ А. РЕМИЗОВА,  

Ф. СОЛОГУБА И А. БЕЛОГО 

В начале ХХ века социальная структура русского общества усложняется, 

развивается промышленность, растут города, что нашло отражение и в 
литературе. В ней всѐ более заметна особая атмосфера города, жизнь 
площадей и торговых улиц, рынков и трактиров, ресторанов и ночлежных 

домов... Вместе с тем городская цивилизация всѐ ещѐ неорганична для 
крестьянской России и воспринимается как нечто неустойчивое, «кажимое», 
призрачное. Так изображѐн русский провинциальный город в романах 
«Мелкий бес» (1905) Ф. Сологуба, «Пруд» (1903–1911) А. Ремизова и др. 

Здесь, как и в чеховских рассказах и повестях, картины провинциальной 
жизни неприглядны. На первых же страницах романа Ф. Сологуба описаны 
«немощѐные, пустынные улицы, заросшие лежа¬чею мешанкою и жерухою, 

затоптанною в грязи» [7, с.33]. В таком городе трудно жить, и не случайно 
Передонов думал: «Это – нехороший город, и люди здесь злые, скверные; 
поскорее бы уехать в другой город...» [7, с.87]. Не менее выразительны 

зарисовки города в романе А. Ремизова: «Слякотное небо, слякотные улицы, 
будто тифозные...» [6, с.91]. В этих произведениях нет развѐрнутых описаний 
города, однако эмоционально окрашенные фрагменты городского пейзажа: 
грязные кривые улочки, немощѐные площади, запущенные бульвары – весьма 

определѐнно и ясно характеризуют неприглядный городской уклад. Дома 
выглядят удручающе: некрасивые, ветхие, облупившиеся, неухоженные... В 
центре города расположена церковь (или монастырь, как в «Пруде»), но храм 

лишѐн истинной святости, а городское пространство – благодати. В провин-
циальном городе есть пивные, бильярдные, «весѐлые дома», гимназия, базары, 
магазины, театр... Однако на всѐм этом лежит отпечаток ущербности, ненуж-

ности, случайности. Так видят город персонажи романов, так воспринимает 
его читатель. На смену развѐрнутым описаниям натуралистических романов 
(скажем, «Китай-города» П. Боборыкина) пришли краткие экспрессивные 
зарисовки городского пейзажа, детали его психологизированы, даны в 

восприятии повествователя и персонажей, осложнены символическими 
значениями. Для символистов характерно осознание рокового одиночества 
человека, которое особенно отчѐтливо проявилось в картинах городской 
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жизни, воссозданной в романах. Этот мотив они восприняли от Гоголя, 

Достоевского, Чехова… Но у символистов он окрашен иронией безнадѐжности. 
Рельефно запечатлѐн провинциальный бытовой уклад и в «Серебряном 

голубе» (1909) А. Белого. В центре города – огромные лужи, свиньи, грязь, 
где на ночь спокойно устраивается пьяный обыватель. Когда же наступило 

утро, «какая-то баба, с высоко задранной юбкой, смело шагала по колено в 
воде…» [3, с.434]. Лихов тонет в грязи и задыхается в пыли, когда припекает 
солнце. Здесь с лихорадочной быстротой проходят дни и ночи, тревожно и 

неуютно живѐтся обывателям, «скучно им, душно им, тяжело им...» [3, с.436]. 
Город случаен и неестественен, он возникает и пропадает, как наваждение, 
мираж: «обернись – только пыльная мгла на том месте, где Лихов; будто 

никакого такого не бывало Лихова» [3, с.436]. Кажется, что «новым кочев-
ником» (О. Шпенглер) является не только городской житель, «человек фактов, 
иррелигиозный, интеллигентный, бесплодный» [9, c.165], но и сам город не 
укоренѐн в российской действительности. Роман насыщен этнографическими 

подробностями, но, при всей бытовой, «физиологической» пластичности, 
«Серебряный голубь» далѐк от натуралистического этнографического 
нарратива. Повествовательная система романа вбирает в себя элементы сказа: 

об уездном городе ведѐт рассказ его житель, что даѐт возможность 
представить Лихов в зримых, колоритных очертаниях. Но в целом создаѐтся 
ощущение зыбкости, неустойчивости, обманчивости уклада повседневной 

жизни провинциального города. А. Лавров совершенно верно полагает, что 
уездный «город Лихов в “Серебряном голубе” и мглистый, туманный, 
призрачный столичный “европейский”, фантасмагорический, бредовый 
Петербург в трактовке Белого – лишь личины, пугающие маски, заслоняющие 

подлинный лик России» [5, с.278].  
У А. Белого, как и в прозе других символистов, доминирует субъек-

тивное видение мира, по его словам, «мозговая игра» [1, с.35], определяющая 

описание города, что неоднократно отмечали исследователи. В свете этого 
мировидения не только провинциальный город, но и обе столицы предстают 
как нечто неистинное, неподлинное, болезненно-искажѐнное. «Сознательные 
и бессознательные импульсы становятся в тексте романа главным 

содержательным планом» [8]. Фантастический, бредовый образ города, от 
которого исходит зло, окрашивает определѐнным настроением весь текст 
романа, в нѐм возникают проспекты, летящие в никуда, по ним течѐт толпа, 

«людская многоножка», в которой человек всегда одинок. Громадный город – 
каменный, серый, пронизанный холодным туманом, давит на человека, 
обезличивает его. Петербург сам в себе копит энергию того взрыва, который 

его разрушит. Через субъективное восприятие автора-повествователя 
преломляется и образ древней столицы в романе «Москва» (1926). Она 
представляется то в виде старухи, прядущей свой чулок, в котором каждая 
нить – это человеческая судьба, то в образе больной чахоткой, конец которой 

близок и неизбежен. Этот образ и становится смысловой доминантой 
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романа... И здесь, как и в Петербурге, реальность исказилась, «смешалась, 

перекорячилась». Бред возникает не из дробящихся перспектив проспектов, а 
свивается из узких переулков, поэтому древний город кажется огромной 
опухолью, «проплетенною сплошною переулочной сетью» [4, с.8]. Москва  
10-х годов, заражѐнная всеобщей готовностью к смуте, таила гибель в самой 

себе и так же отторжена от истины и любви, как и северная столица.   
А. Белый, как и его ближайшие литературные предшественники, 

стремился уйти от неистинного, искажѐнного бытия, которое воплотилось в 

современном городе, к настоящему и подлинно духовному, растворѐнному в 
живой и вечной природе. В этой связи чрезвычайно значима для А. Белого 
фигура Л. Толстого, которая в свете его историософской концепции 

приобретает провиденциальное значение, а Ясная Поляна и Астапово 
становятся символами нравственного и духовного очищения: «Не Петербург, 
не Москва – Россия; Россия – не Скотопригоньевск, не городок Передонова, 
Россия – не городок Окуров, не Лихов, Россия – это Астапово, окружѐнное 

пространствами; и эти пространства – не лихие пространства: это ясные, как 
день Божий, лучезарные поляны» [2, с.278]. А. Белый по-своему ищет 
спасительный для России путь, на котором через срывы и сломы формируется 

мировидение, которое должно органически объединить начала 
«почвенничества» и «западничества». И город оказывается своего рода 
перекрѐстком поисков героев его повестей и романов, той точкой, в которой 

сходились разные культурные влияния, концентрировались трагические 
противоречия бытия, требующие разрешения. Образ города в символистской 
прозе усложняется, субъективизируется и лишь отчасти совпадает с 
овеществлѐнной реальностью, возникают новые формы присутствия автора в 

тексте, разрабатывается нетрадиционная нарративная техника, что во многом 
определяет характер литературного развития начала ХХ века.  
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«КЛАДБИЩЕНСКИЕ ИСТОРИИ» Б. АКУНИНА И 

Г. ЧХАРТИШВИЛИ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Пик популярности Бориса Акунина пришѐлся на «нулевые» годы 
нынешнего века. Исследователи отмечают, что для его романного творчества 
характерны брюколлаж, палимпсест, пастиш, функциональный синкретизм 
приѐмов [3,4,5,6]. Скажем, Т. Кучина полагает, что полистилистика из 
антитезы идиостилю «становится гарантией самого его существования. 
Безупречно отлаженное взаимодействие “своего” и “чужого” в словесной 
ткани романов, намеренная экспликация стилевой многослойности – 
важнейшие атрибуты поэтики Б. Акунина» [3, с.101]. Писатель, создав себе 
имя, смог экспериментировать в самых разных жанрах – будь то 
художественная проза, драматургия или, скажем, документалистика. Но 
документалистика не в «чистом» виде; это парадоксальное сочетание 
документализма и беллетристического вымысла, благодаря чему докумен-
тализм приобретает новые черты. В этом отношении чрезвычайно интересна 
книга Б. Акунина «Кладбищенские истории» (2004), в которой сочетаются 
очерк и детективный рассказ, эссе и триллер. У неѐ «два автора»: один – более 
известный широкой читающей публике Борис Акунин – и другой – эссеист, 
писатель, знаток японской культуры Григорий Чхартишвили. И вот эти «два 
автора» провели интересный интеллектуальный эксперимент по ассимиляции 
различных повествовательных жанров. В «Кладбищенских историях» 
Г. Чхартишвили и Б. Акунин приглашают читателя посетить старые 
кладбища: первый обещает быть экскурсоводом, а второй – развлекать 
детективными историями на тему занимательной экскурсии. Они ведут 
читателя на известные кладбища Москвы, Лондона, Парижа, Иокогамы, 
Иерусалима и Нью-Йорка. Экскурсовод выбирает кладбище, демонстрирует 
некрополь, рассказывает об истории захоронения, представляет знаменитых 
покойников (Салтычиху, Маркса, Морзе, Оскара Уайльда, Авессалома…), 
объясняет символы на могильных плитах (ягнѐнок – невинное дитя, бабочка – 
ранняя юность, каменное дерево – масонский знак и т. п.) и даѐт комментарии 
по поводу смерти (ну, например: «Москва, которую я люблю, похоронена там. 
Похоронена, но не мертва» [1, с.15]).  

Повествование «соавторы» ведут поочерѐдно: сначала Г. Чхартишвили 
создаѐт очерк истории некрополя, затем Б. Акунин добавляет к нему 
детективную новеллу, анекдот или откровенную страшилку. Эссе 
Г. Чхартишвили строятся по одной схеме: несколько реальных исторических 
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фактов; несколько занятных эпитафий; непременное перечисление похоро-
ненных на данном кладбище знаменитых покойников. Эссе написаны легко, 
расцвечены ненавязчивым юмором, а порой и историческими анекдотами – в 
том, первоначальном их значении. Шесть очерков дополняются шестью 
рассказами, действие которых происходит на упомянутых кладбищах или 
поблизости от них. Тут и призраки, и оборотни, и кладоискатели, и 
представители потустороннего мира, и те, кому довелось вступить с ними в 
контакт. Таким образом, читателю предлагается занимательная игра, в 
которую его втягивают «соавторы». Г. Чхартишвили описывает шесть 
старинных кладбищ – Старое Донское в Москве, Хайгейтское в Лондоне, Пер-
Лашез в Париже, Гайдзин-боти в Иокагаме, Грин-Вуд в Нью-Йорке и 
Масличную Гору в Иерусалиме. Учитывая, так сказать, интеллектуальную 
«специализацию» Григория Шалвовича (Япония, а значит, дзэн-буддизм и 
всѐ, что с ним связано), можно понять и его собственное отношение к этой 
весьма деликатной теме. Чтобы скрасить «пребывание» читателя в 
мрачноватых местах, он рассказывает байки из земной жизни погребѐнных, 
шутит, грустит, порой откровенно цитирует мировую литературу («Я пишу о 
кладбище Гайдзин-боти, на котором похоронена девушка, которую я принял 
за персонаж из моего романа, но которая на самом деле – героиня новеллы 
другой писательницы, которая тоже писала о Гайдзин-боти» [1, с.143]). 
Описание каждого кладбища – это воссоздание определѐнной философии 
смерти, разного отношения к ней. То есть перед читателем – не просто 
описание места упокоения тысяч людей, а опыт своеобразной философской 
эссеистики. В «Кладбищенских историях», как, собственно, и почти во всех 
произведениях Б. Акунина, возникает «ситуация культурного диалога, 
столкновение не разных реальностей, а разных культур» [2, с.174]. Однако 
акунинские «кладбищенские» новеллы (за исключением детективного 
рассказа «Сигумо») – скорее шутливые наброски, нежели привычная, 
несколько тяжеловесная беллетристика. Более того, Б. Акунин в 
«Кладбищенских историях» вернул к жизни жанр политического памфлета. 
Его рассказ «Материя первична», где Карл Маркс превращается в вампира, 
своеобразная антиутопия «Хеппи-энд» об Очень Старом Писателе, авторе ста 
пятидесяти книг и специалисте по Японии, уговаривающем жену на сто 
третьем году совместной жизни совершить наконец общее самоубийство, в 
принципе, не соответствуют понятию «массовая литература» – здесь скорее 
Б. Акунин отдал дань популярной постмодернистской игре с текстами. 

Пожалуй, самая серьѐзная новелла в «Кладбищенских историях» – 
рассказ о Старом Донском кладбище в Москве. Писатель бродит по тихим 
безлюдным аллеям, читает надписи, эпитафии и ощущает, что люди, 
похороненные здесь, где-то рядом. Не отсюда ли странное очарование 
ранних акунинских ретродетективов?  

В отличие от старого русского кладбища, где возникает ощущение, что 
там похоронена прежняя, ушедшая Россия, «Франция кладбища Пер-Лашез 
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выглядит вполне живой и полной энергии» [1, с.79]. Прежде всего, замечает 

Г. Чхартишвили, Пер-Лашез – некрополь любви, «во всех смыслах этого 
многоцветного явления: и грустном, и романтическом, и комичном, и 
непристойном» [1, с.93]. Да и вообще, во Франции, стране, как известно, 
галантной и легкомысленной, «от возвышенного до игривого всего один 

centimeter, а от телесного верха до телесного низа и того меньше» [1, с.94]. 
Поэтому-то и вызывает подмигивания и ухмылки у информированных 
граждан памятник президенту Феликсу Фору: последний лежит в обнимку 

со знаменем республики, однако известно, что скончался он вовсе не на 
посту, а в объятиях любовницы. И подобных монументов в Пер-Лашез 
множество, что поделаешь: ментальность.  

Необычным в традиционном понимании кладбищем является Грин-Вуд 
в Нью-Йорке. Оно создавалось как парк, куда люди приезжают не столько 
по скорбной необходимости, сколько отдохнуть, погулять, покататься на 
лодке по озеру, устроить пикник. Грин-Вуд – кладбище престижное; здесь 

покоятся многие знаменитости. Кроме того, в нѐм, пожалуй, отразилась вся 
относительно недолгая история Соединѐнных Штатов. Здесь убеждаешься, 
что все знаменитости, упокоившиеся здесь, внѐсшие свою лепту в величие 

Америки, «действительно существовали: человек-телеграф Морзе, человек-
тюбик Колгейт, человек-пишмашинка Ундервуд, человек-пианино Стейнвей, 
человек-ластик Фэйзер, человек-безделушка Тиффани» [1, с.186]. А ещѐ – 

звѐзды шоу-бизнеса, спорта, известные гангстеры, юристы… Словом, все 
«классические разновидности Homo Americanus представлены здесь, что 
называется, в ассортименте» [1, с.187]. Дополняет «коллегу»-эссеиста 
Чхартишвили прозаик Б. Акунин рассказом «Unless». В нѐм наличествует 

всѐ, на что он горазд: и удачливый, казалось бы, герой, и роковая женщина, 
погубившая его, и «русская рулетка» как символ фатума… 

Завершает книгу описание кладбища на Масличной горе в Иерусалиме. 

Здесь можно прикоснуться к библейским святыням, бродить по местам, где 
ходил Христос, дышать тем же воздухом... И вот тут-то писатель стал 
думать о том, что когда-нибудь исполнится главная мечта человечества, 
когда «каждый сам станет решать, не хватит ли ему, не пора ли на покой, на 

Масличную гору – потому что человек наполнился жизнью, как колос 
зерном, и устал от неѐ. Такая смерть не будет ни противоестественной, ни 
трагичной…» [1, с.226]. То есть, завершает свой монолог Г. Чхартишвили, 

смысл иудейской религии заключается именно в отношении к смерти: жить 
долго и правильно и умереть спокойно. 

В «Кладбищенских историях» Б. Акунин проявил себя как эксперимен-

татор, сближающий документальное описание и вымысел, стирающий 
между ними границы. Писатель часто оказывается на тонкой грани между 
«высокой» и «низкой» литературой, между документальной точностью и 
вымыслом, различными культурными кодами. Пока на этой грани ему 

удаѐтся удержаться и неизменно привлекать внимание читателей. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ  

ФРАНЦУЗЬКИХ АНТРОПОНІМІВ 

Історія походження імен – це низка подій, що вплинули на склад 

національного іменослова. У кожного народу викристалізувалася самобутня 

система імен і прізвищ, які несуть певну інформацію. Вони ідентифікують не 

лише особу, але і її національне коріння, рід [1, с.14]. 

Треба зазначити, що кожна епоха вносить свій вклад в антропонімічну 

систему народу. О.М. Пежинська зазначає, що антропоніми відбивають 

ставлення людини до навколишнього середовища, свідчать про рівень 

соціального й культурного життя суспільства в певний історичний період, 

розкривають характер стосунків між людьми [4]. 

Основна мета даної роботи: розглянути лінгвокультурологічний аспект 

антропонімів французької мови, тісний зв’язок мови з духовною культурою 

народу, з його культурною свідомістю. 
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Так, більшість чоловічих і жіночих французьких імен та прізвищ 

з'явилися задовго до нашої ери. Звучання деяких трохи змінилося з часів 

кельтів, а жителі стародавньої Галлії любили запозичувати грецькі варіанти. 

Після завоювання Галлії Римською імперією з'явилося дуже багато 

латинських імен, які в ходу і в наші дні на території Франції [3]. 

Старі французькі імена утворювалися кількома способами: від зовнішніх 

особливостей людини (Клод – «кульгавий», Мелані – «темна»), рис характеру 

(Тібо – «сміливець»), роду занять (Каміль – «хранитель для храму», Абель – 

«пастушка »), місця проживання або пересування власника (Юбер – «житель 

міста», Люк – «що прибув з Луканів»). Нерідко імена походили від назв 

рослин, тварин, які символізують певні якості, які повинні були передатися 

власнику (Лоупу – «подібний вовку», Меліса – «медоносна бджола»). На ім'я 

могли вплинути обставини народження дитини: так, довгоочікуваних дітей 

називали Дідьє – «бажаний». Поширені французькі імена часто мали значення 

побажання щастя, здоров'я, сили, любові: Боніфас – «людина з відмінною 

долею», Меріан – «кохана» [3]. 

За дослідженнями багатьох вчених при виборі імені для дитини французи 

намагаються дотримуватися європейських традицій: кілька імен і одне 

прізвище. Французьке законодавство дозволяє громадянам мати не одне 

особисте ім'я, при цьому будь-яке з них може використовуватися в якості 

основного. Традиційно французькі імена складаються з трьох частин: перша 

частина – ім'я діда (бабусі) по батьківській лінії, друга – діда (бабусі) по 

материнській лінії, третя – ім'я святого-покровителя новонародженого. Якщо 

в сім'ї не одна дитина, то використовуються імена всіх предків – прабабусь, 

прадідусів і далі вглиб генеалогічного древа. Ця схема  є класичною і була 

обов'язковою для громадян країни аж до 1966 року, сьогодні її 

використовують французи, які дотримуються традицій. В цілому, жителі 

Франції вільно можуть обирати дітям будь-які імена на свій розсуд [6]. 

Велика частина французьких імен має латинське походження. Можна 

виділити такі їх особливості: 

• Дуже часто зустрічаються складові варіанти типу Жан-Клод. Це одне 

ціле ім’я, ділити його не можна. 

• Дітям дають при народженні кілька імен. Ця традиція практично 

обґрунтована: людині можна втратити його перше ім’я і він візьме собі інше з 

повного «свого» списку. При цьому ніяка паперова тяганина не потрібна. 

• Повноправними є і повна форма імені, і її скорочені, і зменшувальні, 

пестливі варіанти (наприклад, Лоренцо – Енцо, Маргарита – Марго). 

Зараз у Франції популярні незвичайні і запозичені імена. Наприклад, 

Ділан або Кілліан, Саша, Наташа [3]. 

До наших днів дійшли незвичайні французькі імена з відразливим 

значенням. Часто, досягнувши повноліття, власники таких імен намагаються 
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змінити їх на співзвучні, але з більш пристойним перекладом: Faiblmann 

(Файблмен) – «слабка людина» перетворюється в Bellmann (Белмен) – 

«прекрасний», Pouillard (Пуллард) – «убогий» в Vouillard (Вуллард) – 

«бажаний» [5]. 

Є.В. Мотора стверджує, що сучасні французькі імена – це суміш із 

стародавніх національних імен та іноземних, запозичених з інших мов, з 

незвичним для Франції звучанням [2]. 

Так, незвично звучать в сучасній Франції «раритетні», давно забуті імена. 

Наприклад, Мадлен (французька форма єврейського жіночого імені 

Магдалина – «мешканка міста Магдалени»). Деякі французи називають своїх 

дітей досить оригінально. Наприклад, це можуть бути вигадані імена героїв 

фільмів і книг (Лілу – з «П'ятого елемента») або нові імена, вигадані самими 

батьками.  

Запозичені імена іноземного походження нерідко переробляються, в 

результаті чого виходять зовсім екзотичні варіанти. Так, жіноче ім'я Ayse 

(Аїз), похідне від турецького Аїша ( «життя») – досить популярно в країні. Ще 

одне ім'я Suzel (Сюзель) – похідне від єврейського Сюзанна – «лілія» [5]. 

У Франції також поширені універсальні імена «унісекс», якими 

називають і хлопчиків і дівчаток: Клод, Домінік, Мішель, Паскаль, Бенедикт. 

Адаптація французького імені проявилася в практичній транскрипції 

(передача засобами орфографії і фонетики однієї мови фонетики і орфографії 

іншої мови), пор.: Daniel Besson стає Даніель Бессон, Samuel Gander – Самуель 

Гандер та ін. Мала місце також ідентифікація національних варіантів імен: 

Charles замінюється на Карл, Auguste – на Август, Julie – на Юлія, Маrіе – на 

Марія [3]. 

Є.В. Мотора зазначив, що структура французької антропонімічної 

формули зазнала значних змін під впливом східнослов’янської моделі 

найменування. Так, вона позбавляється кількох особових імен; найбільш 

часто вживаними стають імена з одним особовим іменем: Charles Auguste – 

Август, Jacob Samuel – Самуил. Імена французів, зафіксовані на початку та в 

середині XX ст., як і сучасні імена нащадків поселенців, мають тричленну 

структуру (ім’я, по батькові, прізвище), цілком відповідну вимогам 

східнослов’янської антропонімічної формули, пор.: Бессон Аліса Давидівна, 

Доні Цецілія Цезарівна, Тапі Олександр Іванович, Мієвіль Антон Михайлович 

та ін. [2].  

Вивчаючи і аналізуючи мовленеві традиції французьких поселенців на 

півдні України Є.В. Мотора зазначає, що у змінах, яких зазнає французьке 

ім’я, простежується тенденція до уподібнення системи найменувань 

невеликого мовного ареалу, функціонуючого в іншомовному оточенні, до 

антропонімічних моделей основного мовного масиву [2]. 
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Матеріал дослідження дозволяє виявити поступову втрату поселенцями 

французьких мовних традицій, яка супроводжувалася трансформаціями 

особових імен. Але, незважаючи на зміни, що виникли в результаті 

міжмовного контактування та білінгвізму, французькі антропоніми 

продовжували зберігати певний етнічний відтінок. 

Таким чином, починаючи з 20–30-х pp. XX ст., коли нащадки поселенців 

більше не володіють рідною мовою, особові імена залишаються єдиним 

наслідком французької мовної системи [5]. 

Отже, розглянувши лінгвокультурологічний аспект антропонімів 

французької мови, можна зазначити: по-перше, що у сучасній французькій 

мові вони становлять упорядковану систему особових імен, в якій 

відображаються не тільки етапи історичного розвитку нації, роду, складні 

соціальні процеси, a i культурну особливість. О.М. Пежинська підкреслює, що 

«… за походженням, семантикою це складна багаторівнева структура, 

продукт багатовікової творчості поколінь» [4]. І по-друге, можна сказати, що 

французькі імена складалися протягом багатьох століть і утворювалися від 

назви місцевості, роду, відмінних рис зовнішності.  

На сьогодні, за останніми модними тенденціями Франції, імена повинні 

бути зручно вимовляючими, красивими, гучними і стислими. 
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ДИДАКТИЧНІ ПРИЙОМИ «ФІШБОУН» І «КЛАСТЕР»  

ЯК СЕГМЕНТИ МЕНТАЛЬНОЇ КАРТИ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

На уроках літератури головна проблема для учнів – установлення 

логічних зв′язків між подіями та явищами.Як сегменти ментальної карти 

розглядаються дидактичні прийоми «Фішбоун» (риб’яча кістка або риб’ячий 

скелет)і «Кластер».  

«Фішбоун» (автор Кауро Ішикава) – це візуалізована графічна схема у 

вигляді риб’ячого скелета, кожна складова якого має дидактичні функції: 

голова – тема або проблемне питання, що підлягають аналізу. Верхні кістки – 

основні поняття теми (факти), розташовані праворуч. Нижні кістки – суть 

поняття (причини): підтверджують наявність сформульованих причин або 

суть понять, зображених на схемі. Хвіст – висновок, містить відповідь на 

поставлене запитання або висновки, узагальнення.  

Приклад використання технології «Фішбоун» на уроці літератури. 

Тема. Проблема кохання в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» 

Голова. Проблема кохання Марусі Чурай та Грицька Бобренка. «Моя 

любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі» 

Верхні кістки. Любов Грицька до матеріальних благ, слабкодухість, 

нецілісність його натури. 

Нижні кістки. Грицькова зрада, утрата сподівань  Марусі, смерть парубка 

духовна й фізична. 

Хвіст. Відступництво від почуттів спотрворює людину, знищує її як 

особистість, призводить до трагедії. 

Кластер – виділення смислових одиниць тексту та їх графічне оформлення 

у формі пучка. Кластер включає ключові слова, ідеї, подані у логічній послі-

довності текстових суб’єктів, котрі створюють  цілісну й наочну картину. 

Метод «кластера» дозволяє представити на уроці великий обсяг інформації в 

структурованому й систематизованому вигляді, виявити ключові слова теми. 

Застосовувати кластер  можна на всіх етапах уроку: на стадії виклику –

для систематизації того, що учням відомо й задля визначення  прогалин у 

знаннях; на стадії осмислення кластер дозволяє фіксувати фрагменти нової 

інформації; на стадії рефлексії поняття групуються, й між ними 

встановлюються логічні зв’язки. 
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Правила створення кластера: 

1. Посередині чистого листка (класної дошки), документу Word,  слайді 

PowerPoint записуємо ключове слово чи речення теми. 

2. Кругом нього –  слова чи речення, що доповнюють тему. 

3. Довкола записаних  слів з’являються «супутники» і встановлюються 

нові логічні зв’язки. 

4. Записується стільки ідей, скільки їх називають. 
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СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ  

З АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основним критерієм оцінювання ефективності формування загальних і 

фахових компетентностей майбутніх інженерів з авіаційних транспортних 
технологій ми обрали їх готовність до професійної діяльності, яка 
складається із чотирьох взаємопов'язаних компонентів: мотиваційно-

ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивно-корекцій-
ного. При цьому готовність майбутнього інженера з авіаційних транспорт-
них технологій до професійної діяльності ми тлумачимо як інтегральне 
багаторівневе особистісне утворення, яке характеризується наявністю 

системи стійких компонентів – мотивів, знань, умінь, навичок фахової 
діяльності, професійно важливих якостей, смислів і цінностей особистості, її 
відносин, уподобань, що визначає певний рівень необхідного потенціалу 

особистості для професійної самореалізації. 
Важливою складовою цієї локальної розвідки було врахування запитів 

держави, суспільства, повідних стейкхолдерів до якості професійної 
підготовки майбутніх інженерів з авіаційних транспортних технологій. 

Цінним у цьому відношенні є досвід професорсько-викладацького колективу 
факультету транспорту, менеджменту та логістики Національного авіаційного 
університету, зокрема з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на 
повітряному транспорті)» спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на 
повітряному транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація 

перевезень і управління на транспорті (повітряному)» [1]. Тож, узагальнення 
досвіду роботи колег і власної викладацької практики дав змогу схаракте-
ризувати складники готовності майбутніх інженерів з авіаційних транс-
портних технологій до професійної діяльності. Представимо їх стислий опис. 

При визначенні змісту готовності майбутніх інженерів з авіаційних 

транспортних технологій до професійної діяльності за показниками 

мотиваційно-ціннісного компонента важливо було з'ясувати, як впливають 

соціальні, професійні, пізнавальні мотиви, а також мотиви особистісного 
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зростання на вибір студентами оптимального способу опанування профе-

сійно-профільованими знаннями й практичними навичками технології, 

організації та управління авіаційними вантажними перевезеннями для 

рішення інженерних задач на виробництві. 

У процесі з’ясування сутнісних характеристик когнітивного компоненту 

готовності майбутніх інженерів з авіаційних транспортних технологій до 

професійної діяльності досліджувалися рівні академічної успішності студентів 

з таких дисциплін як «Митні операції», «Ефективність авіаційних 

перевезень», «Авіаційні вантажні перевезення», «Геоінформаційні системи на 

транспорті», «Технології авіаційних перевезень» [1]. 

З метою виявлення специфічних ознак операційно-діяльнісного 

компоненту готовності майбутніх інженерів з авіаційних транспортних 

технологій до професійної діяльності оцінювалися рівні сформованості 

здатностей респондентів щодо використання професійно-профільованими 

знаннями й практичними навичками теорії транспортного процесу; технології, 

організації та управління перевезеннями у змішаному сполученні для рішення 

інженерних задач на виробництві; організації та управління навантажувально-

розвантажувальними роботами та складськими операціями; організації та 

управління перевезенням вантажів (за видами транспорту); організації 

перевезення вантажів на авіаційному транспорті; вибору ефективних 

технологій обслуговування вантажу на авіаційному транспорті; визначення 

техніко-технологічних параметрів вантажних комплексів; обґрунтування та 

прийняття рішень щодо можливості відкриття чартерних вантажних 

авіамаршрутів; організації міжнародних перевезень; оформлення перевізної 

документації на авіаційному транспорті. 

З тим, щоб виокремити особливості рефлексивно-корекційного компо-

ненту готовності майбутніх інженерів з авіаційних транспортних технологій 

до професійної діяльності визначалися рівні сформованості студентів 

здатностей аналізу (самоаналізу) досягнутої успішності з опанування 

загальними й фаховими компетентностями; оцінювання оптимальних й 

непродуктивних способів професійного розвитку; уміння добирати 

відповідно до індивідуальних особливостей траєкторії особистісного й 

фахового удосконалення. 

Перспективи майбутніх розвідок вбачаємо у визначенні критеріїв, 

показників та рівнів сформованості готовності майбутніх інженерів з 

авіаційних транспортних технологій до професійної діяльності. 

Література 
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tehnologij.html 



34 

 

 

Винарчук В.Р., 
бакалавр, студентка Ягеллонського університету першого року магістратури, 

Польсько-Українські студії: Європейська перспектива, 
Польща, м. Краків 

LIFE LONG LEARNING – ВІДПОВІДЬ ЛІДЕРА  

НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

Life Long Learning – це концепт навчання, який ґрунтується на ідеї 
неперервного отримання знань, що немає жодних вікових, гендерних, 

расових ані будь-яких інших лімітів. Унікальність цього концепту полягає у 
тому, що кожен може стати Life Long Learner. Life Long Learning – це 
створення та підтримування позитивного відношення до навчання: 

професійного або персонального. Вперше термін було використано у 1968 
році в матеріалах генеральної конференції ЮНЕСКО. 

На жаль, для більшості сучасних студентів навчання асоціюється з 
дитинством і залишають вони його разом з ним, не розуміючи всіх 

можливостей та важливості навчання. Але мало хто зважає, як часто ми 
чогось навчаємося. Сьогодні, в епоху глобалізації, світ постійно змінюється 
і ми також повинні крокувати в ногу зі світом. Вважається, що концепт є 

цінним для кожного, але для підтвердження цих думок, авторка звернеться 
до досвіду успішних людей та проаналізує власний. 

Так, цей концепт існує та використовується всіма і всюди, але є одна 
маленька деталь, яка, на думу автора, є фатальною – це несвідомість самого 

процесу. Внаслідок несвідомого, стихійного, навчання люди не мають 
рефлексій щодо нього, не аналізують процес, тому частіше не планують 
освіту, або самоосвіту, що істотно зменшує продуктивність людини. Кожен 

має можливість покращувати свою ефективність за умови свідомого 
планування навчання у відповідності до актуальних запитів. З цього 
випливає, що головними критеріями концепту непереривного навчання є 

мотивація і свідомість. 
Навчання не обмежується дитинством. Так, люди не пам’ятали всього, 

що вивчили у школі та університеті, проте отримали цінний досвід, як 
здобувати знання в різні способи, як знаходити відповіді на запитання та 

ставити запитання. Школа дає нам підготовку до майбутнього. 
Доктор Алан Зімермман, відомий американський спікер та тренер з 

питань лідерства, комунікації, поведінки та стосунків, влучно висловився 

щодо значення постійного навчання: «Якщо ви будете покладатися на 
вчорашні знання, ви станете динозавром в будь-якій справі. І ви знаєте, що 
трапляється з динозаврами. Вони зникають».  

Такий простий, але такий вдалий приклад, який, на думку авторки, 
характеризує і пояснює всю важливість концепту неперервного навчання. 
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Також, А. Зімермман поділився спостереженнями щодо головної риси, яка 

притаманна всім успішним людям. Він вважає, що такою рисою є прагнення 
до неперервного навчання, що важко заперечити.  

Найкращими аргументами є життєвий досвід, тому розглянемо 
докладніше міні-інтерв’ю із людиною, яка працює в системі освіти. 

Респондентка у навчанні інших осягнула неабияких висот саме завдяки 
навчанню та постійному розвитку, це людина, яка протягом тривалого часу 
викладала історію України та наважилася розширити свої можливості через 

викладання нових дисциплін. Першим кроком виявилася культурологія, а 
потім мистецтво риторики та публічних виступів. Саме натхнення та 
повчальний результат зумовили вибір її кандидатури як об’єкта для міні-

дослідження. Авторка на власні очі побачила зміни у респондентки, які були 
повчальними та надихаючими. Інтерв’ю взято у кандидата історичних наук, 
доцента кафедри новітньої історії України Запорізького національного 
університету Винарчук Тетяни Валеріївни. Ось, які цікаві відповіді ми 

отримали: 

 Для багатьох навчання обмежується дитинством. Чи згодні Ви з 

цим? 
«Освіта може обмежуватися дитинством, але у такому разі людина 

обмежує власні можливості та перспективи. Втім, мені навіть важко 

уявити, яка професія сьогодні не потребує постійного навчання, яке може 
бути як у формі вивчення нової інформації, так і у формі опанування 
технічними засобами,  комунікації тощо. Нічого у світі сталого немає, тим 

більше, у сучасному. Людина здобуває нове знання, створює нові технічні 
засоби, які у свою чергу кардинально змінюють суспільство. Нова 
інформація у рази стала доступнішою, на відміну від попередньої епохи, 

коли інформативним джерелом були друковані носії. Сучасний інтернет 
миттєво поширює інформацію, комп'ютерні технології надають кольору, 
відео, звук, що  має потужний емоційний вплив на сучасну людину. Крім 
того, комунікація між людьми стала швидшою та простішою». 

 Коли Ви останній раз навчались, що саме було поштовхом до 

цього?      
«Останнім часом  постійно навчаюсь. Це потрібно насамперед для 

мене – інакше я відчуваю, що не встигаю, відстаю та не можу виконати 
свої життєві завдання. Неймовірне задоволення отримую від відчуття 
того, що з опануванням чогось нового я встигаю в рази швидше, а значить 

більше. Робота стає ефективною! І цікавою!». 

 Місце Вашої праці надає якісь тренінги чи курси по підвищенню 

кваліфікацій?  
«Працюю в університеті, але наразі університет вимагає, а ось з 

тренінгами для викладачів трохи відстає. Втім, курси англійської  для 
співробітників університету дали мені можливість почати вивчати мову. 
Для мене, значною допомогою є безкоштовні онлайн курси. Сьогодні в 
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університеті тільки планують курси, а я завдяки онлайн освітнім ресурсам 

вже тими знаннями володію та використовую!». 

 Як мати, як Ви залучаєте власних дітей в цей концепт? На Вашу 

думку, чи потрібно дітей залучати до цього з ранніх років?  
«Так, і до речі, англійську я почала вивчати у майже 40 років, щоб 

стати прикладом та підтримати свою дитину». 

 Крім професійного навчання, приділяєте ви час персональному, 

речам, які подобаються? 

«Так, неймовірні темп життя, зростання вимог та зростаючий тиск 
конкуренції вимагають культури самоорганізації та відновлення, інакше 
загрожує швидке "вигорання". Для мене – це читання, певні навички 

досягнення гармонії та опанування емоціями, відновлення енергії, спорт для 
тонуса та підтримки фізичної форми. Я думаю, для сучасного лідера 
самовдосконалення такого характеру є життєво необхідним». 

 Яка риса на вашу думку притаманна все великим лідерам і 

успішним людям? 
«Вміння постійно рухатися уперед через розвиток та навчання. Це 

розширює можливості, світогляд та відкриває перспективи.». 

Зміни, що відбулися із Тетяною були дуже надихаючими. Авторка 
помітила, що респондентка стала відкритою до чогось нового, натхненною, 
сповненою нових креативних ідей і сучасних підходів до життя, а також  до 

методів навчання студентів. 
Найчастіше називають наступні головні кроки до застосування 

концепту непереривного навчання: 
1. Мотивація та усвідомлення непереривного навчання. 

2. Постійний аналіз та слідкування за процесом свого навчання. 
3. Інвестувати в своє непереривне навчання. 
 Успішні компанії не витрачають гроші на курси чи тренінги для своїх 

працівників, а вони інвестують, і ці інвестиції сприяють покращенню 
продуктивності, креативності та ефективності співробітників. Тому, доктор 
А. Зіммерман радить всім: якщо ваша фірма, чи місце де ви працюєте не 
пропонує жодних курсів, то ніколи не бійтесь запитати та показати 

зацікавленість.  Найгірше, що може статися –  лише відмова. 
4. Діяти. Не тільки важливо вчитися, а і вміти застосувати отриманні 

навички для сто-відсоткового ефекту. 

5. Вчитися з власних помилок і не давати невдачам ставати на шляху, а 
сприймати це як вдачу та мотивацію. 

Авторка давно шукає відповідей на деякі запитання. Не розуміло, чому 

хтось жаліється на нудне життя, поганий настрій, на те, нічого не виходить і 
взагалі все-все в житті погано? Чому перцепція життя одних так суттєво 
відрізається від інших? На нашу думку, відповідь полягає в постійному 
пошуку, навчанні, в русі. Останні два роки авторка кардинально змінила 

напрямок власного життя, почала діяти активно, робити, те що справді 
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подобається, почала спостерігати за рисами, які притаманні лідерам, і 

намагатися застосовувати висновки від спостережень у власному житті. У 
результаті спостережень та рефлексії авторка визначила наступні риси лідерів: 
бути завжди зацікавленим, питати доти допоки все не буде зрозуміло, 
критично мислити та аналізувати інформацію, яку отримуєш. Це  настільки 

захоплює, різноманітні цікавинки, якими багатий наш світ, настільки 
поглинає, що просто не залишається часу на погані думки. Постійне навчання 
робить кожного щасливим. Життя набирає кольорів і перестає бути нудним та 

одноманітним. Щастя – у розмаїтті, в багатстві цього світу, а також у 
сміливості пережити та відчути всю, цю різноманітність. 

Більше того, з цим концептом ти відчуваєш себе причетним до цього 

світу, чим більше знаєш, тим більше можеш впізнати речей і тоді, нам легше 
співвідносити себе з цим світом. Принцип непереривного навчання 
підвищує наше розуміння світу і всього того, що відбувається навколо нас, 
та забезпечує нас з більшою кількістю та кращими можливостями. Це 

допомагає підвищити рівень нашого життя. 

Література 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-

МЕДИКІВ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

Сучасна система вищої медичної освіти України спрямована на 
виховання гуманної особистості, яка могла б орієнтуватися у сучасному 
інформаційному просторі, складній соціокультурній ситуації та володіла 

інтелектуальними, моральними якостями, що зумовлюють успішність у 
реалізації життєвої стратегії, стан духовності суспільства, прогрес держави. 

Здійснений аналіз психолого-педагогічної літератури та дані наших 

досліджень засвідчують те, що серед психологічних чинників взаємовпливу 
у становленні освітнього середовища інформаційної спрямованості одним із 
домінуючих є розвиток самосвідомості студентів. Самосвідомість, 
орієнтована на внутрішній суб’єктивний світ особистості, сприяє вихованню 
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в неї глибокої переконаності в необхідності дотримання етичних і 

моральних норм у доборі інформації щодо правил і принципів своєї 
практичної діяльності, конструювання оптимальних моделей стосунків між 
медичним працівником і пацієнтом, профілактики та лікування соматичної і 
психосоматичної патології, запобігання допущенню деонтологічних, 

професійних і загальнолюдських помилок. 
Актуальність проблеми зумовлена суперечностями студентського віку, 

особливостями формування життєвої позиції, самовдосконалення студента-

медика у процесі його особистісного розвитку, освітнього і майбутнього 
професійного зростання в умовах сучасного інформаційного простору.  

Окреслену проблематику, компоненти самосвідомості та її особливості 

вивчали Д. Вотсон, Дж. Роттер, Б. Сільверман, Ч. Спілберг, Дж. Тейлор, 
Б.Г. Ананьєв, О.О. Бодальов, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, 
С.Л. Рубінштейн, О.Г. Спіркін, В.В. Столін та ін. 

Метою нашого дослідження було теоретичне та експериментальне 

обґрунтування проблеми розвитку самосвідомості у студентів-медиків 
молодших курсів в умовах довкілля інформаційної спрямованості. 
Припущення полягало в наступному: становлення компонентів позитивної 

«Я-концепції» студентів у освітньому процесі зумовлюється зовнішніми і 
внутрішніми чинниками серед яких інформаційний середовище є досить 
вагомим; інтенсифікації розвитку компонентів самосвідомості у майбутніх 

медичних працівників сприятиме дотримання певних умов у процесі 
реалізації соціально-психологічного тренінгу. 

У дослідженні ми розглядаємо самосвідомість особистості як системну, 
складну, багатокомпонентну психологічну структуру, але, насамперед, як 

процес, за допомогою якого молода людина пізнає себе. Він характери-
зується «власним продуктом» – уявленням про себе, «Я-образом» або «Я-
концепцією». 

Зауважимо, що сучасний інформаційний простір впливає на різні 
процеси самосвідомості та аспекти «Я-образу», які співвідносяться з 
рівнями активності людини як організму, індивіда та особистості. У 
юнацькому віці самосвідомості притаманний якісно новий рівень. На основі 

аналізу інформації особистістю здійснюються основні функції 
самосвідомості, пізнання та вдосконалення себе, пошук смислу життя, 
подолання суперечностей між своїм ідеальним і реальним «Я».  

В процесі дослідження ми використовували методики: «Тест-опиту-
вальник визначення ставлення до себе» В.В. Століна та С.Р. Пантелєєва, 
«Хто Я?» М. Куна і Т. Макпартленда (модифікація Т.В. Румянцевої), 

«Особистісний диференціал» (адаптація НДІ ім. В.М. Бехтерєва), «Тест 
смисложиттєвих орієнтацій (СЖО)» Д.А. Леонтьєва. 

Детальніше проаналізуємо результати «Я-концепції» особистості за 
методикою «Хто Я?», яка спрямована на дослідження когнітивного 

компоненту структури самосвідомості. Окреслимо використані категорії 
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контент-аналізу та середнє значення частот факторів «Я-концепції»: 

«соціальне-Я», «фізичне-Я», «рефлексія-Я», «перспективне-Я». Середні 
показники за фактором «рефлексія-Я» перевищують показники інших 
факторів у декілька разів в результатах експериментальної та контрольної 
груп. Ми можемо припустити, що «рефлексія-Я» краще представлена у 

когнітивній структурі «Я-концепції» особистості в юнацькому віці. У 
відсотковому співвідношенні: «соціальне-Я» – 32 %, «фізичне-Я» – 18 %, 
«рефлексія-Я» – 47 %, «перспективне-Я» – 3 % за результатами дослідження 

експериментальної групи; «соціальне-Я» – 31 %, «фізичне-Я» – 14 %, 
«рефлексія-Я» – 54 %, «перспективне-Я» – 1 %. за результатами дослідження 
контрольної групи. Таким чином, за отриманими даними, інші категорії «Я-

образу» є менш актуальними для досліджуваних. 
Корекційна робота здійснювалась у формі соціально-психологічного 

тренінгу, загальна тривалість програми становила дев’ять занять. Метою 
було підвищення психологічної культури студентів, розвиток самопізнання 

та саморозуміння, вдосконалення рефлексивних характеристик особистості. 
Отже, з огляду на специфіку юнацького віку, завдання тренінгу полягали у 
формуванні уявлень про особисту «Я-концепцію» (самооцінка, «Я-

ідеальне», «Я-реальне») за допомогою окремих діагностичних процедур 
самоаналізу, створення умов для саморозвитку і адекватного формування 
«Я-концепції», вміння пізнавати інших людей, аналізувати життєві 

перспективи, коригувати ціннісні орієнтації і власну поведінку в умовах 
насиченого інформаційного простору. 

З метою оцінки впливу соціально-психологічного тренінгу на «Я-
концепцію» особистості, було проведена заключна діагностика за методи-

ками експериментального дослідження. За результатами тесту М. Куна і 
Т. Макпартленда збільшилося середнє значення факторів «соціальне-Я» та 
«перспективне-Я» в експериментальній групі. Підсумовуючи, ми можемо 

стверджувати, що під впливом методів активного навчання і психологічного 
впливу, який здійснюється в процесі інтенсивної групової взаємодії, 
збільшується представленість в когнітивній сфері факторів «соціальне-Я» та 
«перспективне-Я». Таким чином, у «Я-концепції» студентів експеримен-

тальної групи встановлено статистично значущі зміни, які виявилися у 
збільшенні обсягу їх знань про професійно-значущі якості медичного 
працівника, реальні й ідеальні уявлення про себе як майбутнього 

професіонала, адекватну самооцінку, позитивне самоставлення, формування 
конструктивних взаємин у фаховій діяльності.  

Підведемо підсумки. Сучасний інформаційний простір є однією із 

важливих соціально-психологічних умов розвитку «Я-концепції». Він 
необхідний для формування у людини інноваційного типу мислення та 
культури, гармонійного психологічного й професійного становлення 
студента як особистості та майбутнього фахівця медичної сфери. Знання 

педагогів вищої школи щодо специфічності форм вияву самосвідомості 
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особистості студента в сучасному інформаційному просторі є основою 

ефективного й оптимально організованого освітнього процесу.  
Перспективи подальших наукових розвідок пов’язані з поглибленим 

вивченням особливостей, структури та розвитку самосвідомості у 
юнацькому віці як чинника формування особистості студента-медика та 

освітнього довкілля. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС  

ЯК МОДУЛЬ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОРГАНІЧНІЙ ХІМІЇ  

МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ 

Актуальні виклики, які постають у сфері сучасних фармацевтичних 

послуг, зумовлюють доцільність пошуку й застосування нових підходів до 

підготовки майбутніх фахівців-фармацевтів у медичних / фармацевтичному 

закладах вищої освіти (М(Ф)ЗВО) в Україні. Так, у «Стратегії розвитку 

медичної освіти в Україні» (2019) [3] визначено пріоритетність досягнення 

цілей медичної реформи, метою якої є забезпечення громадян якісними 

послугами через високий рівень підготовки фахівців галузі охорони здоров'я 

[3, с.5]. З огляду це, професорсько-викладацькі колективи вітчизняних 

М(Ф)ЗВО творчо реагують на запити держави, суспільства та працедавців у 

своєму прагненні застосовувати різні інноваційні технології навчання 

дисциплін, серед яких хімічним відведено особливу роль. Наприклад, 

вивчення майбутніми фахівцями з вищою фармацевтичною освітою 

органічної хімії створює підґрунтя для здобуття практичних навичок, які 

допоможуть їм у майбутньому засвоїти методи стандартизації та контролю 
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якості лікарських препаратів, розкрити практичні аспекти органічної хімії, 

шляхів і методів використання її досягнень у фармацевтичній практиці [2]. 

Вважаємо, що дидактично обґрунтований та структурований зміст з 

навчання органічної хімії майбутніх магістрів фармації поєднує підходи із 

використанням повнотекстових навчальних матеріалів (навчальних 

підручників і посібників; методичних рекомендацій; збірок тестових завдань 

для самостійної роботи тощо) та інформації, що отримується у процесі 

використання технологій дистанційного навчання, зокрема електронного 

навчального курсу (ЕНК) «Органічна хімія».  

Погоджуємося з вченими, які вважають, що під час конструювання 

змісту навчальної дисципліни в ЕНК засоби платформи MOODLE дають 

змогу забезпечити урахування інтересів і цілей основних стейкхолдерів 

освітнього процесу у ЗВО – викладачів і студентів [1, с.12]. При цьому 

забезпечується можливість щодо: вільного вибору навчальних модулів 

дисципліни; створення продуктивного освітнього поля, вияву креативності, 

активності, самостійності студентів; дотримання послідовності викладу змісту 

навчальної дисципліни відповідно до наукової й методичної логіки її 

сприйняття студентом; обліку ситуативних моментів, використання 

суб'єктивного досвіду студентів [1, с.13]. 

Досвід практичного застосування ЕНК як модулю системи дистанційної 

освіти у навчанні студентів органічної хімії накопичено у Національному 

медичному університеті імені О. О. Богомольця (НМУ). Так, ЕНК «Органічна 

хімія», який створено для студентів другого курсу фармацевтичного 

факультету у науково-освітній інформаційній системі NEURON на платформі 

MOODLE, представляє собою комплекс навчально-методичних матеріалів та 

освітніх послуг для організації індивідуалізованої та групової самостійної 

роботи з навчальної дисципліни, теоретичною й практичною основою для якої 

є лекції та практичні завдання. Для оцінювання / самооцінювання навчальних 

досягнень студентів до структури цього ЕНК включено перелік питань до 

екзамену.  

Особливістю ЕНК «Органічна хімія» НМУ є те, що він містить 

методично виважену добірку web-кейсів (ситуаційних завдань) з органічної 

хімії (автор-розробник – Головченко О.І.), які передбачають активну участь 

студента у виконанні навчальних завдань, ідентичних або максимально 

наближених до тих, які вони будуть виконувати поза межами університетської 

аудиторії у реальному професійному житті. 
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ПРОЄКТНА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ 

У сучасному світі якість підготовки інженерних кадрів є одним із 

ключових факторів конкурентоспроможності будь-якої держави. Глобалізація 

світової економіки висуває до підготовки фахівців технічних спеціальностей 

усе більше вимог. Сьогодні на ринку праці потрібні професіонали, які мають 

високий рівень професійних знань, володіють широким спектром компетент-

ностей, здатні швидко адаптуватися до постійно мінливих зовнішніх умов, 

готові вирішувати складні міждисциплінарні завдання.  

Союз німецьких інженерів (нім. Verein Deutscher Ingenieure) наголосив, 

що важливою складовою інженерної освіти є міжпредметні і нетехнічні курси, 

які формують у студентів комунікативні й управлінські навички, знайомлять 

їх із законами міжособистісного спілкування, соціальної поведінки в 

колективі [1, с.138].  

Одним із способів формування у майбутніх інженерів як професійних 

якостей, так і усе більш важливих та необхідних на сьогодні «додаткових» 

якостей є проєктна робота. Саме тому цій формі навчальної діяльності в 

технічних університетах Німеччини приділяється особлива увага.  

Проєкт – це спільна робота студентів у невеликих групах над 

інженерними завданнями. Під час таких занять відбувається розробка 

необхідних способів, матеріалів, проєктів, які дозволяють вирішити окреслені 

проблеми [1, с.138]. Метою проєктного навчання є підготовка студентів до 

типових для їх майбутньої професії методів роботи і сприяння творчості та 

інноваційності в контексті командної роботи над завданнями, наближеними 

до реальних на виробництві [3].  

До навчальних планів закладів вищої освіти проєкт вноситься, як 

окремий модуль. Так, бакалаврською програмою підготовки фахівців із 
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будівництва в Технічному університеті Берліна передбачено обов’язковий 

модуль «Базовий проєкт – будівництво».  

У цьому модулі студенти знайомляться із завданнями будівельної 

практики з урахуванням мультидисциплінарного й цілісного підходів. 

Основною метою цього кваліфікаційного випробування є застосування 

отриманих під час навчання знань у багатопрофільній проєктувальній 

команді, а також спільне вивчення й апробація навичок спілкування, роботи в 

колективі та технік презентації. На основі конкретного плану будівельних 

робіт та будівельних проєктів студенти отримують можливість ознайомитись 

із діяльністю тих працівників, які беруть участь у будівництві, а саме: їхніми 

завданнями і формами організації; розподілом компетенцій у прийнятті 

рішень та відповідальності за них; взаємозвʼязком між проєктуванням, 

виконанням проєкту й експлуатацією будівель та природних систем; 

технічними, соціальними, економічними, правовими, фінансовими та 

гендерними аспектами будівництва, а також іншими фаховими дисциплінами. 

Базовий проєкт – це спільний захід двох кафедр: кафедри будівництва під 

керівництвом кафедри проєктування та конструювання (композитні 

конструкції). Залежно від тематики проєктів, яка щорічно змінюється, у 

проєкт можуть бути інтегровані кафедри з предметних галузей інших 

інститутів чи факультетів. Теми оголошуються на початку семестру та 

самостійно опрацьовуються в групах. Робота над проєктом здійснюється за 

підтримки професорів і працівників підприємств, які беруть участь у цьому 

проєкті. Базовий проєкт складається із навчальних занять, що тривають 

протягом семестру, і є своєрідними рамками проєкту. Зміст цього модулю, 

окрім іншого, містить: ознайомлення з проєктом (завдання, строки виконання 

тощо); основи управління проєктом; спілкування під час роботи над проєктом 

(способи спілкування під час спільної роботи). За потреби можуть бути 

організовані екскурсії. Фактична робота над проєктом відбувається в групах, 

розміри яких залежать від обсягу завдань. Необхідно умовою їх успішного 

виконання є встановлення взаємозв’язку як у групі, яка працює над певною 

частиною проєкту, так і між групами. Для спілкування, тобто для обміну 

інформацією (електронною поштою або іншими письмовими документами), 

надається робоче приміщення з необхідним технічним обладнанням. 

Результати проєктної роботи студенти представляють на заключному 

презентаційному заході та подають їх у вигляді рефератів [2]. Проєктні роботи 

передбачені також і магістерськими програмами. 

Отже, під час виконання проєкту не лише поєднуються професійні знання 

й уміння створювати інженерний продукт, а й формуються особистісні й 

міжособистісні компетентності: комунікації, лідерства, відповідальності за 

результат, інженерної етики тощо. Під час такої форми навчальної діяльності 

студенти вчаться працювати в команді, аналізувати складні інженерні 

проблеми, виробляти спільні рішення, а також представляти результати роботи.  
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ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

На сучасному етапі зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, 
викликають гостру потребу підвищення ефективності навчально-виховної 
роботи в закладі дошкільної освіти. Це можливо здійснити через діагностику 
виховного процесу, суть якої полягає у виявленні змін рівня вихованості 
дитини дошкільного віку, що вимагає вивчення її особистості, інтересів, 
нахилів, потреб, мотивів поведінки і дає змогу удосконалити навчально-
виховний процес [3, с.75].  

Ґендерний підхід у педагогіці та освіті – це індивідуальний підхід до 
прояву дитиною своєї ідентичності, що дає надалі людині велику свободу 
вибору та самореалізації, допомагає бути достатньо гнучким і вміти 
використовувати різні можливості поведінки [2, с.230]. 

Актуальності подібним дослідженням додають останні корективи змісту 
дошкільної освіти. Так, українські фахівці презентували нову Базову програму 
розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» [1], яка була введена у широку 
практику вітчизняних дошкільних установ. Оскільки ця програма розроблена 
як інваріантна складова змісту дошкільної освіти, вона є винятковим 
орієнтиром не тільки для співробітників дитячих садків, а й для авторів 
методичної літератури, що розробляється на її основі.  

Таким чином, гендерний аналіз Базової програми «Я у світі», дозволить 
визначити ступінь її ґендерної чутливості, схарактеризувати теоретико-
методологічне першоджерело функціонування дошкільної освіти в Україні та 
спрогнозувати її подальший вклад в утвердження ґендерної рівності. 
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Програма «Я у світі» вперше орієнтується на особистість як на представника 
певної статі» – справедливо зазначили її творці [1;176].  

Діагностика гендерної вихованості дитини дає можливість конкрети-
зувати план навчально-виховної роботи і здійснити індивідуальний підхід – 
підібрати такі види діяльності, ставити дітей у такі ситуації, які б сприяли 
прояву й розвитку ще недостатньо розвинених якостей, забезпечували 
взаємодію всіх суб’єктів виховання. Вивчення особливостей ґендерного 
виховання дітей старшого дошкільного віку спрямоване на з’ясування 
конкретних фактів та закономірностей.  

У процесі дослідницької роботи використовувалися наступні методи дослід-

ження: бесіда; спостереження; анкетування, проведення сюжетно-рольових ігор.  
Для досягнення поставлених мети і завдань констатувального етапу 

дослідження, нами було проведено три серії завдань.  
У першій серії експерименту ми використовували стандартизовану бесіду 

«Хлопчики і дівчатка» за Н. Татиринцевою, яка мала на меті виявлення 
уявлень дітей про особливості образу «Я» відповідно до гендерної приналежності.  

Друга серія експерименту, була спрямована на визначення відповідності 
поведінки дітей в природних умовах життєдіяльності чоловічим і жіночим 
ознаками і якостями особистості, задля цього був використаний метод 
стандартизованого спостереження, запропонований І. Шелухіним. 

Третя серія завдань констатувального етапу експерименту включала в 
себе анкетування вихователів (питання складені нами відповідно до 
результатів проведеного аналізу літератури з проблеми) і була орієнтована на 
дослідження уявлень вихователів про гендерну вихованість дітей в умовах 
ЗДО та визначення особливостей використання ними сюжетно-рольових ігор 
як засобу гендерного виховання .  

Анкетування вихователів показало, що вони мають уявлення про 
гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку, дають даному поняттю 
чітке визначення. 

Вихователі групи вказують, що сюжетно-рольові ігри в своїй педагогіч-
ній діяльності вони використовують, проте не розкривають їх як засіб 
формування гендерної поведінки дітей.  

Ігри плануються ними для здійснення інших педагогічних завдань, 
зумовлених напрямками освітньої програми. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило зробити висновок, що в 
більшій чи меншій мірі уявлення про гендерну приналежність сформовано у 
більшості дітей, але при цьому слід також вказати на той факт, що не у 
багатьох з них немає чіткого уявлення про розподіл ролей чоловіка та жінки в 
родині, особливо це стосується сімейної ролі чоловіка, що, на наш погляд, 
обумовлено тим, що батьки дітей не приймають достатнього участі у 
вихованні дітей.  

Тому існує потреба у розробці шляхів включення ґендерної складової до 
педагогічного процесу, до змісту різних форм роботи, які передбачені 
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програмою виховання й розвитку дітей дошкільного віку, як через художню 
літературу, посібники, створення розвивального середовища, так і через 
ознайомлення педагогів з основами ґендерної теорії. 
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СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  
ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  

ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Професійна підготовка майбутніх вихователів орієнтована на підготовку 
студентів до ефективної взаємодії з дітьми раннього та дошкільного віку, 
їхніми батьками та педагогічним колективом закладу дошкільної освіти. 
Особливості взаємодії вихователя з дітьми впливають на психологічний та 
особистісний розвиток дітей раннього та дошкільного віку, взаємовідносини 
дітей з однолітками та дорослими, забезпечують психологічний комфорт дітей 
під час перебування в закладі дошкільної освіти. 

Ефективними засобами професійної підготовки майбутніх вихователів в 
умовах інформатизації суспільства є електронні освітні ресурси. 

На нашу думку, електронні освітні ресурси – це компонент інфор-
маційного освітнього середовища, представлений у вигляді самостійного 
електронного комплексу, який містить структуровані освітні матеріали 
теоретичного та практичного спрямування (для студентів: тексти лекцій, 
словники, наукові статті, матеріали конференцій, гіперпосилання на інші 
освітні ресурси, плани практичних занять, методичні рекомендації до їх 
виконання, навчально-дослідні завдання, література для самостійного 
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опрацювання; для вихователів: наукові статті, матеріали конференцій, 
орієнтовні конспекти занять, вправ, ігор, програми тренінгів, консультації, 
методичні поради), які представлені у відкритому доступі, що дозволяє 
витрачати менше часу на пошук необхідної інформації як студентам, так і 
вихователям. Доступ до електронних освітніх ресурсів може бути обмежений 
нескладною реєстрацією. 

Започатковуючи експериментальну роботу, було здійснено розвідуваль-
ний етап, мета якого полягала у вивченні досвіду використання електронних 
освітніх ресурсів в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. 

За допомогою Google-форми було розроблено опитувальник для 
педагогічних працівників закладів дошкільної освіти «Використання 
електронних освітніх ресурсів в освітньому процесі закладів дошкільної 
освіти». Опитувальник містить 14 запитань та загальної інформації про 
респондентів: посада, стаж педагогічної діяльності. 

Проаналізуємо отримані результати. 
На перше запитання «Чи використовуєте Ви електронні освітні ресурси в 

роботі з дітьми дошкільного віку» позитивну відповідь надали 93,8% 
респондентів, негативну ‒ 6,2%. 

Відповіді на друге запитання «Які саме електронні освітні ресурси Ви 
використовуєте в роботі з дітьми дошкільного віку?» розподілилися так: 

‒ навчальні та розвивальні онлайн-ігри ‒ 42% респонденів; 
‒ відеороліки, аудіоказки ‒ 85,5% респондентів; 
‒ мультимедійні презентації ‒ 77,5% респондентів; 
‒ колекції розмальовок ‒ 26,8% респондентів. 
Відповідь на друге запитання респонденти надавали у разі позитивної 

відповіді на перше запитання. 
Третє запитання «Чи є ефективним використання електронних освітніх 

ресурсів у роботі з дітьми дошкільного віку»: 93,8% респондентів надали 
позитивну відповідь, 6,2% респондентів вважають, що використання елект-
ронних освітніх ресурсів у роботі з дітьми дошкільного віку є неефективним. 

Ефективність використання електронних освітніх ресурсів у роботі з 
дітьми дошкільного віку (четверте запитання анкети) педагогічні працівники 
пояснюють так: «Вимога сучасності», «Відповідають потребам сучасних 
дітей», «Діти краще сприймають нову інформацію», «Дають більші 
можливості: онлайн-екскурсії, музеї, галереї тощо», «Сучасних дітей важко 
зацікавити простою грою», «Електронні освітні ресурси дають можливість 
зробити освітній процес більш яскравим та цікавим», «Сучасні діти 
потребують сучасних підходів у вихованні», «Електронні освітні ресурси ‒ 
додаткова можливість урізноманітнити перебування дітей в закладі 
дошкільної освіти та значно покращити всебісний розвиток дітей» та ін. 

На пʼяте запитання «Чи використовуєте Ви електронні освітні ресурси в 
роботі з батьками дітей дошкільного віку» позитивну відповідь надали 91,1% 
респондентів, негативну ‒ 8,9%. 
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Відповіді на шосте запитання «Які саме електронні освітні ресурси Ви 
використовуєте в роботі з батьками дітей дошкільного віку?» розподілилися 
так: 

‒ сайт закладу дошкільної освіти ‒ 72,9% респонденів; 
‒ мультимедійні презентації ‒ 60,2% респондентів; 
‒ електронна пошта, мессенджер ‒ 52,6% респондентів; 
‒ чат, форум ‒ 37,6% респондентів; 
‒ група, спільнота в соціальній мережі ‒ 78,9% респондентів; 
‒ власний освітній блог ‒ 9,8% респондентів; 
‒ Google-диск з матеріалами для батьків ‒ 1,6% респондентів. 
Відповідь на шосте запитання респонденти надавали у разі позитивної 

відповіді на пʼяте запитання. 
Сьоме запитання «Чи є ефективним використання електронних освітніх 

ресурсів у роботі з батьками дітей дошкільного віку»: 93,2% респондентів 
надали позитивну відповідь, 6,8% респондентів вважають, що використання 
електронних освітніх ресурсів у роботі з батьками дітей дошкільного віку є 
неефективним. 

Ефективність використання електронних освітніх ресурсів у роботі з 
батьками дітей дошкільного віку (восьме запитання анкети) педагогічні 
працівники пояснюють так: «Електронні освітні ресурси ‒ ефективне 
спілкування», «Використання електронних освітніх ресурсів дозволяє більш 
повно висвітлювати події з життя дітей в закладі дошкільної освіти», «Легше 
донести інформацію до батьків», «Економія часу на розповсюдження 
інформації», «Батьки краще реагують, ніж на батьківські збори» та ін. 

На девʼяте запитання «Чи використовуєте Ви електронні освітні ресурси 
в роботі з педагогами закладу дошкільної освіти» позитивну відповідь надали 
96,6% респондентів, негативну ‒ 3,4%. 

Відповіді на десяте запитання «Які саме електронні освітні ресурси Ви 
використовуєте в роботі з педагогами закладу дошкільної освіти?» 
розподілилися так: 

‒ сайт закладу дошкільної освіти ‒ 66,0% респонденів; 
‒ мультимедійні презентації ‒ 78,0% респондентів; 
‒ електронна пошта, мессенджер ‒ 68,8% респондентів; 
‒ чат, форум ‒ 36,9% респондентів; 
‒ група, спільнота в соціальній мережі ‒ 68,1% респондентів; 
‒ власний освітній блог ‒ 8,5% респондентів. 
Відповідь на десяте запитання респонденти надавали у разі позитивної 

відповіді на девʼяте запитання. 
Одинадцяте запитання «Чи є ефективним використання електронних 

освітніх ресурсів у роботі з педагогами закладу дошкільної освіти»: 99,3% 
респондентів надали позитивну відповідь, 0,7% респондентів вважають, що 
використання електронних освітніх ресурсів у роботі з педагогами закладу 
дошкільної освіти є неефективним. 
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Ефективність використання електронних освітніх ресурсів у роботі з 
педагогами закладу дошкільної освіти (дванадцяте запитання анкети) 
педагогічні працівники пояснюють так: «Великий вибір матеріалів для 
самоосвіти, швидкий доступ до них», «Вимога сучасності», «Можливість 
взаємодіяти з колегами у будь-який час», «Економія часу на пошук 
матеріалів», «Можливість вивчити досвід колег у зручний час» та ін. 

Серед переваг використання електронних освітніх ресурсів в освітньому 
процесі закладу дошкільної освіти респонденти виділили наступні: «більше 
можливостей для підвищення кваліфікації», «економія часу», «швидкий 
зворотній звʼязок», «можливість отримати будь-яку інформацію в зручний 
час», «можливість унаочнити теоретичний матеріал», «підвищення іміджу 
закладу дошкільної освіти» та ін. 

До недоліків було віднесено: «не завжди перевірена інформація», 
«відсутність обладнання в закладі дошкільної освіти», «викликають 
залежність дітей від гаджетів», «обмеженість живого спілкування». 

Блок загальної інформації про респондентів містив такі показники: 
посада, стаж педагогічної діяльності, область, в якій працює респондент. 

Більша частина респондетнів, які взяли участь в опитуванні, ‒ вихователі 
закладів дошкільної освіти ‒ 65,1%. Кількість методистів закладів дошкільної 
освіти склала 21,2%, завідувачів ‒ 10,3%, практичних психологів ‒ 2,7%, 
керівників музичних ‒ 0,7% респондентів. 

За стажем педагогічної діяльності респонденти розподілилися так:  
до 1 року ‒ 2,1%; 1‒5 років ‒ 21,9%; 5‒10 років ‒ 17,8%; 10‒15 років ‒ 23,3%; 
понад 15 років ‒ 34,9%. 

Отримані результати свідчать, що переважна більшість педагогічних 
працівників використовують електронні освітні ресурси в освітньому процесі 
закладу дошкільної освіти (з дітьми дошкільного віку, з батьками дітей 
дошкільного віку та з педагогами). У роботі з дітьми дошкільного віку 
перевага надається освітнім відеоролікам, аудіоказкам, мультимедійним 
презентаціям, освітнім та розвивальним онлайн-іграм. У роботі з батьками 
дітей дошкільного віку та педагогами перевага надається групам чи 
спільнотам в соціальних мережах, сайту закладу дошкільної освіти, 
мультимедійним презентаціям, електронній пошти чи мессенджеру. 

Отже, використання електронних освітніх ресурсів в освітньому процесі 
закладу дошкільної освіти є вимогою сучасності, але необхідно памʼятати, що 
електронні освітні ресурси не можуть замінити «живе» спілкування. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ  
ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У СУЧАСНИХ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Сучасна епоха демонструє розширення й ускладнення соціальної 
діяльності, що містить нові, ефективніші технології, продуктом яких 
наприкінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя стає ділове спілкування. Ділове 
спілкування невід'ємне від процесів професійної реалізації особистості, її 
позиціонування та адаптації в умовах розвитку в Україні ринкової економіки. 

Увага до дослідження як теоретичної, так і практичної значущості 
феномена «культури ділового спілкування» обумовлена зокрема необхідністю 
вдосконалення організаторської і управлінської стратегії, регламентуванням і 
розширенням зв'язку з громадськістю, поширенням послуг і посередництвом 
у всіх їхніх видах і формах. 

Визначенню окремих аспектів поняття «культура ділового спілкування» 
та проблемі формування культури як важливого чинника професіоналізму 
фахівців присвячено наукових праць вітчизняних дослідників з педагогіки, 
психології, етики, лінгвістики, предметних методик, таких як: (В. Андрєєв, 
О. Баєва, В. Воронкова, О. Головаха, М. Дороніна, І. Зарецька, О. Казарцева, 
В. Курбатов, М. Лєбєдєва, В. Лавріненко, Ю. Палеха, Г. Сагач, Г. Щокін, 
Т. Холопова, Г. Чайка, С. Чернер, Т. Чмут, В. Шеїнов та ін.). 

Проте аналіз наукових джерел свідчить, що проблема формування 
культури ділового спілкування викликає багато питань і суперечок. Неодно-
значним залишається і визначення феномена «культура ділового спілку-
вання», по-різному розглядається зміст і структура її основних характеристик.  
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Отже, метою нашого дослідження є узагальнення поглядів сучасних 
вітчизняних науковців щодо проблеми формування культури ділового 
спілкування в педагогічному дискурсі. 

І. Ушко підходить до аналізу особливостей становлення та розвитку 
феномену «ділове спілкування» з філософської точки зору. Вчена розглядає 
його духовну природу в системі єдності понять менталітет, корпоративний 
дух та творча активність. «Ділове спілкування» вона визначає як різновид 
соціально значущої діяльності, яка вибудовує аксіологічну систему суб'єкта 
дії, актуалізує його поведінкові стереотипи; «менталітет» як соціально-
культурний феномен, що є підґрунтям процесів самоорганізації ділового 
спілкування з урахуванням історичних і територіальних, релігійних і 
національних особливостей; конструктивний характер корпоративного духу 
як колективну стратегію ділового спілкування та складну систему його 
духовних утворень (віри, відданості соціальному інтересу, морально-етичним 
нормам), що обумовлені предметно-практичною діяльністю суб'єкта ділового 
спілкування та сприяють його творчій активності [10]. 

На взаємозв'язку культури повсякденного та ділового спілкування 
акцентує увагу І. Горохолінська, яка вбачає взаємозалежність між культурою 
спілкування в системі міжособистісних відносин, рівнем культури побутового 
мовлення та етикету. Так культуру побутового мовлення дослідниця 
характеризує як основу у повсякденному спілкування, етикет як зовнішні 
норми культури облаштування відносин, культуру ділових взаємин – етико-
психологічні передумови ефективного сприйняття партнера [6]. 

Проблемі формування культури ділового спілкування майбутніх 
фармацевтів приділяє увагу О. Кондратенко. Вчений аналізує поняття 
«культура спілкування», «культура ділового спілкування», виокремлює 
характерні ознаки та функціональні особливості ділового спілкування у 
професійній діяльності фармацевтів. Термін «ділове спілкування» автор 
характеризує як процес взаємодії ділових партнерів під час виконання 
професійних завдань, спрямоване на організацію предметної діяльності, 
змістом якого є обмін інформацією, досвідом; передбачає реалізацію певної 
мети, досягнення чіткого результату, вирішення конкретних проблем, 
взаєморозуміння. «Культуру ділового спілкування» дослідник визначає як 
поліструктурне, динамічне, системне утворення, що є важливим компонентом 
загальної культури та водночас показником ефективності ділового спілку-
вання, яке спрямоване на організацію та оптимізацію діяльності в галузі 
фармакологічного профілю [5]. 

О. Рембач приділяє увагу аналізу сутності, структури, критеріїв, 
показників та рівнів сформованості культури ділового спілкування у 
майбутніх міжнародників-аналітиків. Дослідниця теоретично обґрунтувала й 
експериментально перевірила педагогічні умови, розробила методику 
формування культури ділового спілкування у студентів вищих навчальних 
закладів України. Реалізація моделі формування культури ділового 
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спілкування, на думку автора, передбачає впровадження у навчальний процес 
спецкурсу «Культура ділового спілкування»  та підвищення рівня викладання 
іноземної мови як дисципліни, яка має важливе значення у формуванні  
культури ділового спілкування в майбутніх міжнародників-аналітиків [9]. 

Питання формування моделі культури ділового спілкування у майбутніх 
економістів у процесі їх професійної підготовки висвітлює В. Будянська. 
Вчена розглядає поняття «культура» з лінгвістичного, соціального і 
психолого-педагогічного підходів. Характеризує передумови та психолого-
педагогічні умови формування культури ділового спілкування  у майбутніх 
економістів. Визначає модель  культури ділового спілкування студентів-
економістів, компонентами якої є: мотиваційно-ціннісний, мовленнєво-
інформаційний, операційно-діяльнісний, яка враховує структуру (предмет, 
завдання, мотиви, дії, потреби, продукт, засоби), форми (усна: ділові бесіди, 
ділові переговори, ділові наради, публічні виступи, прес-конференції, дебати, 
презентації, дискусії; писемна: оформлення ділової кореспонденції), засоби 
ділового спілкування (лінгвістичні, паралінгвістичні, технічні), зокрема й 
засоби Інтернет-спілкування (електронна пошта, телеконференції, сайти, 
форуми, чати). Обґрунтовує критерії (мотиваційний, пізнавальний, рефлек-
сивний), показники (мотивація, комунікабельність, уміння та навички 
ділового й інтернет-спілкування, сформованість рівня самооцінки та 
самоконтролю) сформованості культури ділового спілкування студентів 
економічного профілю навчання [3]. 

Також В. Будянська розкриває специфіку формування  культури ділового 
спілкування у студентів економістів у ВНЗ: вчитися правильно пояснювати 
певні економічні явища, оформляти та працювати з діловою кореспонденцією, 
вчитися умінню вести майбутні ділові переговори, заключати контракти 
тощо [2]. 

Проблема техніки ділового спілкування у управлінців державної служби 
визначає В. Німець. Особливу увагу автор приділяє оволодінню комуніка-
тивною культурою управління як обов'язкової складової кваліфікованого 
спілкування, основним прийомам техніки ділового спілкування: маніпуляції у 
спілкуванні та її нейтралізації, впливу на ділових партнерів (атракції)). 
Учений також пропонує ввести до навчальних планів з підготовки майбутніх 
державних службовців «Техніка ділового спілкування». Метою курсу має 
бути як оволодіння основними компонентами техніки мовлення, так і 
прийомами психологічного впливу на партнера чи партнерів у спілкуванні. 
Провідною формою викладання спецкурсу повен бути психологічний тренінг, 
стверджує В. Німець [8]. 

О. Гук розглядає спілкування з боку філософії освіти та визначає поняття 
як особливий феномен людської культури або форму самовираження та 
самореалізації особистості як соціальної істоти. Автор акцентує увагу на 
моральних засадах ділового етикету й культури ділового спілкування та 
психологічних закономірностях управлінської діяльності [4]. 
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Л. Борисова акцентує увагу на морально-етичних аспектах ділового 
спілкування. Вона розглядає морально-етичні засади ділового спілкування як 
кодекс певних правил, які вироблено людством протягом багатьох століть. 
Водночас до змісту управлінського спілкування дослідниця відносить певний 
обсяг інформації, що необхідно донести до підлеглих. Сприяти ж досягненню 
успіху у діловому спілкування має розуміння суб'єктом спілкування його 
мети [1]. 

Психологічний аспект культури ділового спілкування є об'єктом 
дослідження В. Лозниці. Науковець наводить типологію менеджерів в діловій 
американській та вітчизняній культурі, порівнює моделі управління 
виробництвом в Японії, США та Україні. Також він аналізує проблеми 
психології ділового спілкування, формування сприятливого психологічного 
клімату в колективі, психологічного іміджу організації, фірмового стилю. 
Визначає роль управлінських завдань, які базуються на психологічних 
методиках, а також вказівки до проведення тренінгів, рольових ігор, 
психологічних тестів [7]. 

Г. Чайка аналізує проблему формування культури ділового спілкування 
менеджерів. Учена визначає культуру спілкування як інструмент професійної 
діяльності менеджера й основу формування корпоративної культури 
організації. Вона висвітлює етичні засади, психологічну природу, засоби та 
техніку спілкування. Обґрунтовує етичні засади, психологічну природу, 
засоби і техніку спілкування. Характеризує вплив особистості менеджера на 
культуру спілкування, вплив національних особливостей ділових культур на 
спілкування з партнерами, роль менеджменту у формуванні культури 
організації [11]. 

Отже, аналіз сучасного наукового педагогічного дискурсу показав, що  
незважаючи на значну кількість досліджень феномена «культура ділового 
спілкування», на сьогодні не існує усталеного визначення цього поняття. У 
численних працях соціологів, психологів, педагогів та методистів 
висвітлюються лише окремі аспекти аналізу процесу формування культури 
ділового спілкування. 

Перспективи подальших наших наукових розвідок убачаємо у визначенні 
структури дефініції «культура ділового спілкування». 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Соціально-психологічні дослідження молоді є достатньо проблемним 

полем. Для когнітивної сфери сучасної молоді характерні високий рівень 

розвитку соціальних навичок, зокрема, у межах віртуальної комунікації і 

соціальних мереж. Молодь комунікабельна і контактна, але часто вважає за 

краще спілкуватися опосередковано. Афективна сфера розвинена досить 

сильно: молодь емоційно відкрита і контактна, проте в цілому акцентована на 

самості, що може бути, як результатом невпевненості у собі і в житті, так і 

впливом інформаційного середовища. Розвинуте почуття унікальності та 

неповторності є наслідком збільшення можливостей для самовираження і 

самопрезентації, однак при цьому кількість і якість людей, з якими індивід 

себе порівнює, зросла в рази, що, в свою чергу, причиною невпевненості  

у собі [1-3]. 
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WORD CLOUD COGNITIVE VISUALIZATION OF EFL TEXT 

Recent advances in information technologies have made it possible to access 

to numerous electronic libraries and other modern foreign language learning 

resources. At the same time the issue of EFL (English as a Foreign Language) 

learners’ working on texts highlighted the aspects of visualization, which is 

rightly considered to be one of the effective tools for textual information. 

Visualization is so important for language teaching in general and for EFL 

learners as readers that it deserve a special analysis. 

Theoretical principles of graphic representation of information with the help 

of information and communication technologies are revealed by A. Verbytsky, 

V. Davydov, Z. Kalmykova, L. Friedman, M. Papadopoulou, B. Tomlinson and 

others, methodical aspects of visualization in the educational process have been 

studied in numerous articles (H. Barabanova, N. Biloshapka, L. Bilousova, 

N. Manko, O. Semenikhina, M. Synytsia, M. Tsymbaliuk, T. Shorina and others). 

Investigating the use of visualization in education, N. Zhiteniova rightly noted 

that a result of graphic images using as such that focus on important points of 

information, is the activation of thinking and cognitive structuring of knowledge [2, 

p.27], as well as memory types (verbal-logical, visual, emotional, etc.) [2, p.20]. 

An interesting finding associated with the significance of visual 

representation has been experimentally conformed by E. R. Tufte, who observed 

that people following directions with text and illustrations do 323% better than 

people following directions without illustrations [7]. This is why we might find it 

natural to say that visualization has been and will continue to be among the 

priorities in the field of EFL teaching in higher education institution. 

The term “cognitive visualization” is frequently used in modern scientific 

discourse. The meaning of the term is understood in different ways though as, for 

instance, the creation of “graphic learning elements (models or schemes) that 
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contribute to the improvement of learning activities” [3]; as a set of techniques 

and methods of visual presentation of learning data, that activate the emotional 

components of thinking, provide cognitive structuring of learning content, and 

cognitive modelling of elements of the activities and objects interaction [5, p.17-

18]; as a demonstration of learning information based upon the relevant 

technology for its creation or processing aimed in activating and intensifying 

cognitive processes and supporting the individual’s cognitive activity [2, p.124].  

Cognitive visualization, as already mentioned, is interpreted from the 

standpoint of cognitive process, emotional-figurative thinking and increasing the 

efficacy of educational activities based on modern technology. It can contribute to 

text work at EFL classroom as a method to generate significant units within a 

word cloud to develop user’s personal vision or attitude towards the text. 

H. Barabanova [1] states that clear links can be identified between a cognitive-

visual presentation of information while working with a text and the explication of 

the content, its deep comprehension and modelling the text assignments. The 

researcher distinguishes three directions of cognitive visualization of a text. They 

are visualization via authentic videos, visualization via sets of exercises in a 

multimedia classroom, and visualization via an interactive technique that forms an 

interrelation in the system “student – textbook”.  

Among a number of tools for cognitive visualization of a text (video 

materials, mind maps, diagrams, reference notes, metaplans etc.) we distinguish 

online world cloud generators (Tagxedo (http://www.tagxedo.com); WordArt 

(https://wordart.com); Wordclouds (https://www.wordclouds.com); Wordle 

(http://www.wordle.net); WordItOut (https://worditout.com) Wordsift 

(https://wordsift.org); Tag Crowd (http://www.tagcloud.com); ABCya’s 

(https://www.abcya.com); Poll Everywhere (www.polleverywhere.com) etc.) that 

let students create their own world cloud. The main purpose of such services in the 

context of working on EFL text is the rapid creation by the user a logically 

organized and aesthetically expressive foreign language product, i. e. a word cloud.  

Word clouds that can be built in a wide range of circular, clustered or other 

layouts [6, p. 393]. Such tool allows the lecturer to expand the range of creative 

tasks for EFL classroom and independent learning activities based upon the text. 

It also allows encouraging students to keenly analyse its plot, grammatical, 

lexical, and stylistic features, to identify new ideas and complete judgments 

necessary for the design of the future image. 

The didactic value of a text based word cloud for a student is considered in 

the context of learning the new and revising of the already known lexical units 

(terms, phrases, etc.), word meanings semantization, concepts definitions. 

More concretely, a student relies on his / her creative potential, using a 

variety of forms and images, as well as colours, shapes, fonts, elements 

arrangement. The creation of an authentic text-based graphic image is a way to 

generate knowledge instead of passive perception of educational material.  
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This is noteworthy given that researches (G. Lavrentiev, N. Lavrentieva, 

N. Neudakhina and others) observe the connection between such basic elements 

of a visual image as colour, size, shape, brightness etc. and the perception of 

learning material. Choosing a colour palette, it is recommended to follow the so-

called “traffic light principle” i. e. using red to indicate the most important things, 

yellow for less important ones, and green to denote the auxiliary information. 

Also, the basic concept can be marked by red colour, its components can be 

represented in blue, while their characteristics are pink [4]. 

It should be mentioned that the ICT tools using as means of cognitive 

visualization of the text in a EFL class requires planning. Among its stages we can 

distinguish choosing of visualization means (programmes), providing of a clear 

und understandable to a student methodological supplement (if a tool is used in 

the learning process for the first time); projecting the assignments within the 

algorithm “text – creating a text-based graphic object – using of the graphic object 

in speech activity”. 

A text-based word cloud provides quick access to visually distributed 

information as a result of student’s cognitive activities of reasoning. Additionally, 

such technique allows to find similarity among the words (data) organized into a 

clustered image. 

Thus, word cloud is a didactically appropriate cognitive visualization tool 

which promotes the students’ communicative competence formation, motivates 

both educational and mental activities in EFL classes, and students’ creative self-

development. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ 

ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Складовою процесу навчання є формування пізнавальної активності 

дітей дошкільного віку. Під час навчання розвиваються також пізнавальні 

психічні процеси, що доповнюють процес пізнавальної активності. Зокрема, 

відчуття, сприймання, представлення, пам'ять, увага, уява, мовлення. Проте, 

слід звернути увагу, що навчання має свою інтенсивність протікання. Кожна 

вікова стадія дитини дошкільного віку вимагає розв’язання своїх вікових 

завдань. В сенситивний період навчання інтенсивність та результативність є 

найменшою. 

У сьогоднішніх реаліях розвитку дошкільної освіти залишається 

актуальним питання пошуку ефективних форм та методів організації 

пошуково-пізнавальної діяльності. Особливо вагоме місце посідає проблема 

вирішення пізнавальних творчих завдань для дошкільників. 

Важливе місце у дошкільному віці, на нашу думку, має розвиток 

образних форм пізнання навколишнього світу. Сприймання, образне мислення 

та уява допомагають дитині отримувати яскраві враження, що створюють 

фундамент для пошуково-пізнавальної діяльності у дошкільному віці. 

В основі пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку лежить 

сприймання. Засвоєння у ранньому віці перших сенсорних еталонів та робота 

з ними впродовж всього дошкільного дитинства буде в майбутньому 

запорукою ефективного розумового розвитку. 

Особливістю психологічного світосприйняття дитини дошкільного віку є 

пошукова діяльність з метою засвоєння чуттєвого досвіду та його узагаль-

нення. Систематичний пошук та пізнання дають можливість дошкільнику 

отримати загальну картину світу, наочно дослідити та образно створити її. 

Важливе значення у цей період має допомога дорослого в узагальненні і 

фіксації у вигляді еталонів, символів, умовних позначень, моделей тощо.  

Проте слід пам’ятати, що дитині дошкільнику не задаються способи 

позначення, а пропонуються самому зробити свої узагальнення та висновки в 

результаті спостереження та експериментування.  

Реалізація головного завдання зорового сприйняття є робота із 

дошкільником за допомогою спеціально розроблених систем сенсорних 
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еталонів. Важливим у цьому процесі є засвоєння основних відношень 

дійсності: частина – ціле, предмет – предмет, предмет – система предметів. 

Набуття дошкільником таких навиків значно розширює пізнавальні 

можливості та урізноманітнює пошуково-дослідницьку діяльність. 

Специфікою організації пошуково-дослідницької діяльності дитини 

дошкільного віку є структурованість та систематичність даного виду 

діяльності. Дошкільник повинен розуміти та засвоїти логічну схему 

організації пізнавальної діяльності: від виділення окремих предметів до 

виділення системи зв’язків між предметами, а потім – виділення окремих 

властивостей і якостей предметів, їхній аналіз і осмислення міжпредметних 

функціональних зв’язків.  

Ефективного результату у даному процесі дитина досягне лише при 

взаємодії із дорослим на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання. 

Інтенсивний розвиток дитини дошкільного віку передбачає і формування 

творчих здібностей, неординарного ставлення до навколишнього світу. Тому, 

використання ефективних шляхів розвитку пізнавальної активності і 

самостійного мислення реалізують головне завдання у формуванні 

пізнавальної діяльності. 

Діти дошкільного віку володіють творчими задатками незалежно від 

ступеня їх розвитку. Л.С. Виготський підкреслював, що творчість не лише 

там, де результатом є історичні шедеври, вона має місце скрізь, де людина 

уявляє, комбінує, змінює і створює щось нове [1].  

Самостійна творча діяльність розвивається і в процесі навчання. Про це 

варто пам’ятати під час організації освітнього процесу у закладах дошкільної 

освіти. Г.С. Костюк наголошував, що творчі здібності не набуваються, як 

знання та вміння, а розвиваються завдяки набуванню знань, умінь та навичок. 

Їхній розвиток вимагає спеціальної уваги, він не може збагачуватись лише 

зайнятістю дитини певною діяльністю [2, с.3-45]. 

Організація самостійної художньої діяльності в другу половину дня в 

закладі дошкільної освіти допомагає виявити, поспостерігати та розробити 

план дій щодо розвитку творчих здібностей. Вихователь має можливість 

проаналізувати дії дитини (як виконують ту чи іншу діяльність, швидко чи 

повільно оволодівають відповідними вміннями та навичками, легко чи з 

незначними зусиллями досягають успіху, чи виявляють самостійність і 

творчість у процесі діяльності тощо) у процесі пізнавальної діяльності та 

допомогти їй їх розвивати як самостійно так і у колективній роботі в процесі 

навчання.  

Психолого-педагогічна підтримка дорослого створить сприятливі умови 

для формування пізнавальних здібностей майбутнього творчого митця [4]. 
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ВИЯВЛЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В умовах сьогодення одним із провідних завдань дошкільної освіти є – 

формування основ моральної та етичної культури особистості дошкільника. 

Це визначається положеннями Законів України «Про освіту» (2017), «Про 

дошкільну освіту» (2017), «Про охорону дитинства» (2017), «Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (2015), Базового 

компонента дошкільної освіти в Україні (2012). Провідним завданням 

дошкільної освіти є всебічний розвиток людини як особистості, як найвищої 

цінності суспільства; виховання високих моральних якостей майбутніх 

громадян, збагачення їхнього культурного потенціалу, що ґрунтується на 

культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його 

традиціях і духовності; оволодіння цінностями світової культури, загально-

людськими надбаннями [1, с.7]. 

Актуальність проблеми морально-етичного виховання молодого 

покоління, розвитку особистості, формування уявлень про моральність наразі 

ні для кого не новина і є дуже актуальною. Ми розуміємо, як важливо 

виховати дитину доброю, чуйною та врівноваженою. 
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Видатний педагог В.О.Сухомлинський вважав, що виховати чемність, 
милосердя, людяність у дітей можна тільки добром і позитивним прикладом 
ставлення до всього, що нас оточує [2, с.4]. 

Тому, розвитку морально-етичного виховання варто приділити особливу 
увагу ще на етапі дошкільної освіти. Моральне-етичне виховання, як і будь-
який напрям виховної роботи з дітьми дошкільного віку, передбачає 
використання системи прийомів, способів, операцій пізнання особливостей 
їхнього світовідчуття, мислення, поведінки і цілеспрямованого впливу на них. 
Щодо цього дошкільна педагогіка має у своєму арсеналі універсальні та 
специфічні методи. Використовують їх залежно від конкретної педагогічної 
ситуації: віку, рівня розвитку дітей, особливостей соціуму, у яких росте й 
виховується дитина тощо.  

З метою визначення показників морально-етичного рівня розвитку, нами 
було проведено спостереження. На цій основі було з’ясовано, що у процесі 
спілкування з дорослими виховується прихильність і любов до них, бажання 
поводитись відповідно до їхніх вказівок, робити їм приємне, утримуватися від 
вчинків, що засмучують близьких людей. Емоційна чуйність дитини складає 
основу для формування в неї моральних якостей: задоволення від хороших 
вчинків, схвалення дорослих, сорому, засмучення, неприємних переживань 
від свого поганого вчинку, від зауваження, незадоволеності дорослого. 

Моральне та етичне виховання в дошкільному віці реалізується через 
систему методів і засобів, натомість основним джерелом морального 
виховання і становлення гармонійної особистості дитини є сім’я [3]. 

У ході дослідження ми спостерігали, що для високого рівня морально-
етичної вихованості дітей дошкільного віку, характерним є стійкий інтерес до 
моральних цінностей; наявне емоційно позитивне ставлення до оточуючих, 
довкілля; здатність до емпатії; орієнтація у власній поведінці на почуття, 
емоційні стани оточуючих; здатність встановлювати зв’язок між певними 
життєвими ситуаціями та емоційним станом людей; знання правил соціальної 
поведінки та усвідомлення доцільності їх дотримання; усвідомлення змісту 
основних моральних понять; уміння виділяти і формулювати моральну 
проблему. 

Отже, морально-етичне виховання дошкільників є досить складним і 
довготривалим процесом, який охоплює весь період дитинства і 
продовжується в дорослому житті та розглядається в його кінцевому 
результаті як сформованість морально-етичної вихованості. 
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ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ  

У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

На сучасному етапі модернізації освіти проблема підтримки 

обдарованості набуває особливого значення, оскільки обдарованість і 
розвиток творчих здібностей особистості виступають умовою перетворення, 
оновлення та гармонійного розвитку нашої держави. 

В межах нашого дослідження варто зазначити, що інтелектуально-

обдарована дитина – це особистість, яка має яскраво виражену «спрямованість 
на здобуття наукових знань, генерування нових ідей при розв’язанні 
навчальних і дослідницьких завдань, володіє значним обсягом інформації, має 

критичне мислення, відчуття нового, високу допитливість, особистісну 
установку на сприйняття оригінального, вміє робити висновки, аналізувати 
інформацію, будувати гіпотези, є чутливою до суперечностей, організована, 

наполеглива в досягненні мети, має інтуїцію, здатна до передбачення, 
фантазування, відкритого спілкування» [3, с.54]. 

Сучасні дослідники вважають, що немає єдиного правильного способу 
роботи з обдарованими дітьми, так і спеціальних методик тільки для 

талановитої молоді. Так, Н. Завгородня наголошує на тому, що основним 
завданням методів підтримки інтелектуально-обдарованих має бути надання 
допомоги в здобутті знань; сприяння переходу від перцептивного рівня 

пізнання до вищих понятійних рівнів; відповідність як рівням інтелекту-
ального і соціального розвитку обдарованого, так і різним вимогам і можли-
востям, які постають перед талановитими дітьми у процесі навчання [2].  

Науковець О. Газман розглядає «соціально-педагогічну підтримку як 
професійну діяльність педагогів у загальноосвітніх закладах, спрямована на 
надання допомоги дітям у вирішенні їхніх проблем» [1, с.11]. Педагог виділяє 
такі основні напрями підтримки обдарованих дітей, як:  

1) сприяти їх впевненості у здатності жити в суспільстві, знайти в ньому 
своє місце, сформувати адекватну Я - концепцію;  

2) формування у обдарованих дітей уміння правильно себе оцінювати та 

ставити реальні цілі;  
3) подолання психологічної ізоляції обдарованих дітей в учнівських 

колективах. 
Соціально-педагогічна підтримка інтелектуально-обдарованих дітей 

включає роботу з оптимізації взаємодії дитини з найближчим оточенням. На 
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думку Е. Циганкової, з обдарованістю дитини соціальний педагог зазвичай 

зустрічається у двох ситуаціях: благополучна обдарованість і обдарованість як 
проблема дитини і її оточення. Дослідниця виокремлює такі напрямки роботи 
[5, с.54]: просвітницька, консультативна робота з прийняття дорослими 
обдарованості  дитини, особливостей її поведінки, світорозуміння, інтересів і 

схильностей; консультативна, методична робота, спрямована на створення для 
даної дитини навчальної атмосфери, яка б задовольняла її інтереси; 
формування в однокласників адекватного уявлення про особливості 

обдарованої дитини і позитивного їхнього прийняття; консультативна робота 
з дитиною, спрямована на усвідомлення дитиною своєї обдарованості, 
побудови нею своєї системи відносин зі світом і самою собою крізь призму 

своїх особливостей і можливостей; психолого-педагогічна освіта педагогів та 
батьків з метою розширення їхніх уявлень про природу і прояви 
обдарованості, особливості навчання і виховання обдарованих дітей тощо. 

Ефективність соціально-педагогічної підтримки забезпечується завдяки 

дотриманню наступних умов: 
– перша умова (педагогічна) – створити творче середовище установи, яку 

ми розглядаємо як простір діяльності, основною цінністю якого є творчість, 

що впливає на характер взаємодії педагога та учня, а також систему 
соціокультурних і матеріальних умов, необхідних для самореалізації, 
становлення суб'єктності. Компонентами творчого середовища в установі 

виступає освітній процес, що характеризується ситуацією вибору та успіху, 
орієнтований на створення індивідуальної освітньої траєкторії; 

– друга умова (соціальна) – розробити комплекс освітніх програм в 
окремих напрямах, що забезпечує варіативність освітнього процесу, що 

підвищує ефективність соціально-педагогічної підтримки; 
– третя умова (педагогічна) – розробити програму методичного супроводу 

педагогів у додатковій освіті – постійна допомога методичної служби 

педагогам, спрямована на вдосконалення соціально-педагогічної підтримки за 
допомогою підвищення їх професійної компетентності; 

– четверта умова (педагогічна) – сформувати позитивне ставлення 
педагога до учня. На цю обставину звертається увага практично у всіх 

концепціях гуманістичної освіти і виховання. Позитивне ставлення педагога 
до кожного свого вихованця можливе лише за наявності віри у дитини, в її 
сили та здібності [2;4]. 

Відтак, основне завдання соціально-педагогічної підтримки полягає в 
допомозі дитині налагодити стосунки з дорослими та однолітками, створити 
доброзичливу атмосферу навколо неординарної особистості для того, щоб 

соціалізація цих дітей проходила в якомога кращих умовах. Даний процес 
базується на: врахуванні психологічних особливостей обдарованих учнів; 
проведенні вчасної діагностики особливих задатків дитини, поширення 
просвітницької роботи з формування суспільної думки про значущість і 

основні проблеми обдарованості в українському суспільстві.  
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Зміни у сучасному світовому просторі вимагають пристосування кожної 

людини до нових умов життя задля власного розвитку та вдосконалення того 

соціального простору, де ця людина перебуває. Умови сьогодення доводять, 

що з’являється все більше глобальних світових проблем, які об’єднують 

зусилля держав, громадянських, наукових та освітніх інституцій, вони 

вимагають пошуку нових рішень для розв’язання тих проблем та викликів, які 

готує нам завтрашній день. Педагогічна наука та освіта повинні враховувати 

суспільні зміни і виконувати відповідне соціальне замовлення так, щоб 

принести користь державі та окремій особистості.  
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Ця проблема активно обговорюється у наукових колах України та 

зарубіжжя, учені формують та висловлюють власні погляди та позиції щодо 

пошуку нових шляхів розвитку освіти, такої, яка була б максимально 

пристосована до нових глобальних змін. Так академік В. Кремень [4] 

наголошує на необхідності змін функцій навчального процесу в освітніх 

закладах різних рівнів, який традиційно був зорієнтований на отримання, у 

кращому випадку творче засвоєння, суми знань тими, хто навчається. Школяр 

повинен мати сформовану потребу навчатися; володіти знаннями свідомо та 

діяльно; орієнтуватися у інформаційному просторі; розвивати свій життєвий 

потенціал; обирати професійну діяльність та компетентно виконувати 

професійні функції; вміти зберігати своє фізичне і психічне здоров’я тощо.  

Компетентнісний підхід в освіті став предметом наукового дослідження 

науковців, які цілісно та повно обґрунтували його завдання і сутність та 

зробили спробу визначити прикладні шляхи реалізації означених завдань. 

Серед них слід назвати І. Драча, І. Бабин, П. Бачинського, Н. Бібік, 

Г. Гаврищак, І. Гудзик, Н. Дворнікову, Л. Пильгун, О. Пометун, І. Родигіну, 

С. Сисоєву, О. Ситник, Т. Смагіну, Г. Терещука та ін. [1;2;3;5;6;7;8]. 

Міжнародне співтовариство, як от Організація Об’єднаних Націй, Рада 

Європи, Організація економічного співробітництва та розвитку в умовах 

сьогодення активно підтримують процеси модернізації освіти у світовому 

масштабі. Їхні зусилля спрямовуються на глобальні проблеми, з якими 

стикнулося людство – екологічна та економічна кризи, бідність значної 

частини населення земної кулі, проблема води та енергії, масове безробіття 

чи невідповідність професії уподобанням та прагненням окремої людини 

тощо. Важливих компонентом діяльності Програми розвитку ООН була 

визначена реалізація проекту “Освітня політика та освіта “рівний – 

рівному”. Головна її мета і завдання – формування такої моделі сучасної 

освіти, яка б сприяла модернізації змісту освіти та формування в молоді 

ключових компетентностей.  

Сьогодні стає очевидним той факт, що інформація стає стратегічним 

продуктом держави, а вміння користуватися нею (а не засвоювати її) є 

важливим умінням кожної людини, що веде до формування компетентностей. 

Під останніми розуміють набір знань, навичок і ставлень, що дають змогу 

особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на 

досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності, а 

ключові компетентності (key competencies) (OECD) передбачають можливість 

особистості ефективно брати участь у соціальних сферах, які сприяють 

особистому успіхові людини.  

Великий тлумачний словник української мови термін “компетентність” 

трактує стосовно особи, “яка має достатні знання в якій-небудь галузі, яка з 

чим-небудь добре обізнана, тямуща” або “яка має певні повноваження, 

повноправна, повновладна”. Активно також використовуються терміни 
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“компетенція” і “компетентність”. На думку А.В. Баранникова, компетент-

ність – це здатність, заснована на здобутих знаннях учня, його навчальному 

і життєвому досвіді, цінностях і нахилах, які він розвинув у результаті 

пізнавальної діяльності та освітньої практики [7, с.13], а поняття “компетен-

тність” – це сукупність здібностей, рис особистості, необхідних для 

успішної професійної діяльності в тій чи іншій галузі (В.А. Сластьонін, 

А.К. Маркова. Л.І. Кобишева, Н.В. Кузьміна та ін.). 

У жодному разі не заперечуючи ролі знань у житті людини, міжнародні 

експерти все ж наголошують на тому, що власне компетенції, як здатності 

людини використовувати знання та вміння у певній діяльності є 

найяскравішим показником готовності до певної професійної діяльності. У 

зв’язку з цим чимало країн світу активно переглядають та вносять зміни до 

змісту освіту, переорієнтовуючи її у прикладне русло, яке найкраще сприяє 

формуванню життєвих компетенцій. 

Рудь М. на основі аналізу означеної проблеми визначає такі види ком-

петенцій: життєва компетентність; професійна компетентність; цивілізаційна 

компетентність; етична компетентність; комунікативна компетентність; 

політична компетентність; мовна компетентність; психологічна компетент-

ність; інтелектуальна компетентність; громадянська компетентність [6]. 

Міжнародна комісія Ради Європи сформулювала перелік ключових 

компетенцій, взявши підґрунтям логічний ряд, який віддзеркалює розвиток 

здатності людини до будь-якої діяльності. Він включає у себе такі компо-

ненти: вивчати − шукати − думати − співпрацювати − діяти − адаптуватися.  

Отже, компетентнісний підхід в освіті покликаний відобразити 

суспільні зміни з тим, щоб кожна особистість мала змогу адаптуватися до 

суспільної та професійної діяльності задля досягнення найкращого 

результати як в особистісному сенсі, так і задля розвитку держави. 

Головним пріоритетом компетентнісного підходу є компетентнісно-

орієнтована освіта, яка у своєму підґрунті має формування ключових 

життєвих та професійних здатностей. Для реалізації означених питань 

необхідними є кардинальні зміни у змісті сучасної української освіти та 

переорієнтація на світові процеси розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В сучасних умовах відродження і реформування національної системи 

освіти і виховання в Україні гостро відчувається необхідність виховання 

дітей, які мають творче мислення, здатні нестандартно вирішувати 

проблеми, можуть розкрити свої творчі можливості, проявити себе як 

неповторну індивідуальність з власними смаками, інтересами, здібностями. 

Зусилля сучасних педагогів і психологів спрямовані на розв'язання однієї з 

найважливіших проблем дошкільного виховання – проблеми розвитку 

дитячої творчості. 

Тому, розвитку творчих здібностей особистості варто приділяти 

особливу увагу ще на етапі дошкільної освіти. Ідея унікальності дитини, 

важливості розвитку її творчих здібностей, можливості вдосконалюватися та 

креативно розвиватися є основою формування її творчого потенціалу. Крім 

того, ідея розвитку творчої особистості знаходить відображення і в 

основних нормативних освітніх актах: Національній стратегії розвитку 

освіти України на 2012–2021 рр. [1], Законі України «Про дошкільну освіту» 

[2], Базовому компоненті дошкільної освіти [3, с.13]. 

З метою нами визначення показників розвитку творчих здібностей у 

дітей старшого дошкільного віку, нами було проведено спостереження. На 

основі спостереження з’ясовано, що все, чим вони займаються, є своєрідною 

творчістю: дитина пізнає властивості оточуючих предметів; «грає» зі 

словами, промовляючи низку звуків рідної мови, й створює незвичні слова; 
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експерименту з різними матеріалами; просто грає. У грі малюк має змогу 

поекспериментувати, багаторазово виконати будь-яку дію, від якої він 

отримує задоволення і, можливо, різні результати. Якщо будь-яку справу 

малюка розглядати як своєрідну гру – творчість, то у ній будуть розвиватись 

такі важливі характеристики творчості, як: 

– Швидкість думки – здатність до генерування якнайбільшого числа 

ідей. Фактично – кількість ідей, що виникають за одиницю часу; 

– Гнучкість мислення – здібність легко переходить від полярних за 

змістом явищ одного класу до іншого. У процесі творчості необхідно вміти 

гнучко змінювати стратегію й тактику творчого пошуку, переключатися з 

однієї ідеї на іншу, вміти переносити ідеї з одного об'єкта на інший і бути 

готовим до отримання парадоксального рішення; 

– Оригінальність – здатність формувати нові, не очікувальні ідеї, що 

відрізняються від загальноприйнятих; 

– Розробленість уміння не просто генерувати ідеї, а й творчо 

розробляти їх; 

– Сміливість – здатність приймати рішення в ситуаціях невизначеності; 

– Допитливість – відкритість та інтерес до всього нового; уміння 

помічати незвичайне у звичайному, дивуватися йому. 

У ході дослідження ми спостерігали, що в дитячій творчості часто 

виникає суперечність між радісними, цікавими, часто неочікуваними 

переживаннями, що викликані сприйманням навколишнього світу, й 

обмеженими можливостями художнього відображення цих почуттів.  

Отже, для розвитку творчості дорослий повинен пропонувати дітям 

різні види діяльності: малювання, ліплення, конструювання, співи, музично-

ритмічні рухи, гру на музичних інструментах, театралізовану діяльність, 

експериментування, ручну працю, математику тощо. 
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ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

УНІВЕРСИТЕТУ НА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

Соціокультурне середовище університету як стимулююча сфера 

відіграє основну роль у формуванні комунікативної культури студента як 

педагогічно керованого процесу засвоєння ним знань, умінь та навичок 

міжособистісного спілкування, цінностей, моральних й етичних норм, які 

проявляються в ставленні до людей, в умінні контролювати свою 

мовленнєву поведінку, компетентно аргументувати свою позицію, 

продуктивно співпрацювати за допомогою вербальних і невербальних 

засобів спілкування і досягати конкурентного спілкування. Соціокультурне 

середовище є інтегративним фактором особистісного становлення студента, 

вплив якого опосередковується через включення студента в різні її сфери. 

Воно являє собою простір спільної життєдіяльності студентів, викладачів, 

співробітників, структура якого детермінована особливостями закладу 

освіти в забезпеченні вибору цінностей, освоєння комунікативної культури, 

життєвих смислів, способів культурної самореалізації, розкриття 

комунікативних здібностей тощо. 

Сучасне соціокультурне середовище університету як сукупність умов, в 

яких здійснюється життєдіяльність суб'єктів освітнього простору, повинно 

відповідати таким вимогам: 

• сприяти самореалізації особистості; 

• сприяти задоволенню потреб, інтересів особистості; 

• сприяти адаптації до соціальних  змінам; 

• виступати інструментом формування цінностей і моделей поведінки; 

• формувати комунікативну культуру [3]. 

Сичов Ю.В. трактує поняття соціокультурне середовище закладу як 

«сукупність взаємовідносин суб'єкта з колективом, професією, з соціумом в 

цілому, культурою в широкому контексті, націлене на формування 

особистості майбутнього фахівця як носія культури в професійній 

діяльності» [6, с.22]. 

Мудрик А.В. в процесі розвитку особистості студента розглядає 

соціокультурне середовище університету як одне з «найбільш значущих 

серед локальних середовищ освітньої сфери (навчальної, дослідницької, 

гуманітарної, культурно-ціннісної тощо)» [4, с.56]. На переконання автора, 
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соціокультурне середовище як системне явище виступає інтегративним 

фактором, що впливає на процес розвитку студентів, а діяльність – 

системоутворюючим фактором. 

На думку ряду дослідників [1;3;5], соціокультурне середовище 

університету є необхідною умовою формування духовно-моральних основ 

особистості. Це пояснюється тим, що соціокультурне середовище є 

сукупністю умов, створених для розвитку особистості і ефективних 

взаємовідносин всередині закладу освіти, що формуються на основі 

дотримання моральних норм і правил.  Воно об'єднує суб'єкти, пов'язані між 

собою спільними навчальними і позанавчальних цілями, освітнім 

простором, сприяє зміцненню моральних цінностей і формування основ 

духовно-моральної особистості. 

Університет як соціокультурне середовище майбутніх фахівця виступає 

як стимулюючий чинник у формуванні особистості майбутнього фахівця і 

його комунікативної культури. Водночас, соціокультурне середовище є 

багатовимірним простором, в якому живе людина і яке відображає всю 

сукупність умов її життєдіяльності. Єрасов Б.С. визначає складові 

соціокультурного середовища закладу вищої освіти: культурно-історичне, 

художньо-естетичне середовище, соціально-психологічне, духовно-

моральне, політичне і екологічне середовище [2]. Кожна із визначених 

складових сприяє формуванню комунікативної культури студента. 

Як культурно-історичне середовище закладу вищої освіти передбачає 

систему традицій навчання та виховання, які підтримують в університеті. 

Навчальний заклад, як художньо-естетичне середовище, забезпечує 

відповідні форми активності з освоєння і розвитку предметів і цінностей 

художньої культури. Передбачає активну участь студентів у роботі різних 

гуртків, клубів за інтересами, студій театрального мистецтва тощо. 

Соціально-психологічна середовище спрямоване на розвиток міжосо-

бистісних відносин найближчого оточення, форм і методів спільної 

життєдіяльності людей – їх виробничі та сімейні, формальні і неформальні 

зв'язки і відносини. У формуванні комунікативної культури міжособистісні 

відносини відіграють першорядну роль. В даному випадку університет є 

сприятливим середовищем розвитку відносин між студентами, між 

студентами і викладачами, між викладачами, між керівництвом та 

підлеглими тощо. У формуванні комунікативної культури величезну роль 

відіграє розвиток партнерських взаємовигідних стосунків, тому такі форми в 

освітньому процесі як змагання, ситуації успіху, суперництво, командна гра 

створюють основу для даних компетенцій. Також організація студентами та 

їх участь в різних конкурсах, олімпіадах, фестивалях, святах, як в рамках 

університету, так і в заходах більш широкого масштабу сприяють розвитку і 

формуванню комунікативної культури. 
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Духовно-моральне середовище пов'язана зі змістом духовно-моральних 

цінностей, норм, ідеалів, сенсів людського життя. В університеті, крім того, 

що виховна роль відведена кураторам груп/курсів, тьюторів, призначеним з 

числа студентів старших курсів, роботу яких контролюють і направляють 

заступники деканів факультетів і проректори, вважаємо, що весь освітній 

процес повинен бути спрямований на виховання у майбутньому фахівцеві 

таких якостей, як толерантність, емпатія, рефлексія, взаємовиручку, любові 

до ближнього, співчуття. 

Політичне середовище визначає характер і зміст політичного життя, 

умови і можливості участі людини в суспільно-політичній діяльності. 

Заклад вищої освіти як політичне середовище може бути представлене в 

системі організації процесом управління освіти і виховання, участь 

студентів в громадській роботі, в студентському профкомі та інші.  

Відтак, соціокультурне середовище університету виступає таким 

конструктом, який характеризує соціокультурний простір закладу, а сфери 

соціокультурного середовища мають синкретичний характер, тобто, 

функціонування середовища як системи залежить від переплетення всіх її 

складових. Соціокультурне середовище університету сприяє формуванню не 

тільки позитивного сприйняття атмосфери закладу, а й позитивному 

настрою на майбутню професійну діяльність. 

Отже, університет виступає як простір формування комунікативної 

культури майбутнього фахівця у всіх сферах, а соціокультурне середовище 

закладу є необхідною умовою успішного професійного та особистісного 

становлення майбутніх учителів фахівців, формування їх комунікативної 

культури, як найважливішої складової гуманітарної освіти, як спеціального 

об'єкту моделювання педагогічних систем в єдності їх структурних і 

функціональних компонентів. 
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В статье говориться о работе, проделанной в области национально-

духовной ценности во времена Азербайджанской Демократической 

Республики, созданной в 1918 году. В статье также говорится об объявлении 
официального государственного трехцветного флага -триггера Азербайджана. 
Сообщается также, что вновь созданное государство объявляет азербайджан-
ский язык официальным государственным языком. Оно также предоставляет 

информацию о важной работе, проделанной азербайджанской интеллигенцией 
в развитии национального театра и национальной музыки. 

23-х месячное существование Азербайджанской Демократической  

Республики, первой демократической республики на мусульманском Востоке, 
которая существовала в истории Азербайджана в 1918–1920 годах, заложило 
основу для новой эры в жизни нашей страны. 

Начался новый этап – национальная государственность и восстановле-
ние утраченной национальной государственности азербайджанского народа. 
Представители национально-демократической интеллигенции, провозгла-
сившие независимость Азербайджана 28 мая 1918 года, в прямом смысле 

этого слова создали всемирно известное государство, реализующее  
идеи независимости, свободы, свободомыслия и другие идеи, возникшие 
после революции в феврале 1917 года. Созидатели Азербайджанской 

Демократической Республики Мухаммед Амин Расулзаде, Фатали хан 
Хойский, Мамед Хасан Гаджинский, Насиб бек Юсифбейли, Гасан бек 
Агаев, Халил бек Хасмамедов, Мамед Юсиф Джафаров, Алимардан бек 

Топчубашов и другие выдающиеся деятели показали верность демократи-
ческим ценностям в восстановлении азербайджанской государственности, 
которая является неотъемлемой частью национальных ценностей. Принятия 
национального государственного флага, гимна и герба, основанных на 

демократических принципах были важными решениями Демократической 
Республики. Общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко оценил 
деятельность Азербайджанской Демократической Республики. Великий 

политик высказал свое мнение так: – «Проведенные за короткое время этим 
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государством мероприятия оставили в истории нашего народа глубокий 

след. Равные права для всех граждан, независимо от национальности, поли-
тической и религиозной принадлежности, пола, определение государствен-
ных границ, принятие атрибутов азербайджанской государственности, 
провозглашение государственного языка создали основу для будущей 

независимости Азербайджана »[9]. 
Были изучены и достигнуты учеными важные научные результаты, 

деятельность правительства Азербайджанской Демократической Республики 

по сохранению и пропаганде исторически сложившихся национальных 
ценностей. 

Одним из наиболее важных решений, принятых после провозглашения 

Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года, является 
решение от 27 июня 1918 года об объявлении официальным языком 
азербайджанского (туркского) языка. По решению правительства респуб-
лики азербайджанский язык тогда назывался туркским. В соответствии с 

решением об объявлении азербайджанского языка государственным языком, 
также было разрешено использование русского языка в государственных 
учреждениях до тех пор, пока занимающие высшие судебные, администра-

тивные и другие должности в стране, лица пока не выучили государствен-
ных язык [7, с.93; 2, с.66; 3, с.29]. Как известно, азербайджанский язык 
получил статус государственного языка во времена Сефевидского 

государства и оставался официальным государственным языком и языком 
общения до разделения Азербайджана между Россией и государством 
Каджарей в 1813 году. Однако после русской оккупации азербайджанский 
язык оставался средством общения, официальные документы велись на 

русском языке, и в школах уроки преподавались на русском языке. Однако 
со второй половины 19-го века уроки преподаются во вновь созданных 
«методических» (усули джедид – новый метод) школах на азербайджанском 

языке [5, с.214]. Хотя со второй четверти XIX века были выявлены новые 
идеи родного языка, но работы проделанные в этой области, не 
продвинулись дальше из-за искусственно созданных препятствий. Лишь 
после свержения царизма названная «тюрьмой народов» национальный язык 

ожил, процесс национального самоопределения ускорился, и с созданием 
Азербайджанской Демократической Республики этот вопрос нашел свое 
конкретное решение. 

Особое внимание было уделено созданию государственных символов 
со времени провозглашения Азербайджанской Демократической Республики. 
24 июня 1918 года правительство республики приняло решение о государ-

ственном флаге. Согласно решению, белый полумесяц и восьмиконечная 
звезда были изображены на красном флаге. Однако 9 ноября правительство 
Азербайджанской Республики приняло решение изменить изображение 
государственного флага. С новым решением был принят национальный 

флаг, состоящий из белого полумесяца и восьмиконечной звезды на фоне 
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зеленого, красного и синего цветов [2, с.158]. Символы на государственном 

флаге включали в себя тюркизм, исламизм и демократические ценности. 
Тезис одного из выдающихся личностей национальной идеологии Али бека 
Гусейнзаде «Туркская кровь, исламская вера, европейский стиль» была 
воплощена в цвета нашего национального флага. 

Правительство Республики более четко проявило себя благодаря заботе 

о национальной культуре и образовании, поскольку в этот период были 

открыты культурные и образовательные учреждения и школы. В постанов-

лении правительства от 28 августа 1918 года говорится, что обучение во 

всех начальных школах должно вестись на родном языке и что 

преподавание государственного языка должно быть обязательным [2, с.35]. 

Решение нового правительства от 7 сентября 1918 года, предусматривало в 

начальных и средних школах  для немусульманских учащихся где их число 

в классах превышало 10 человек преподавание уроки по Теологии и родного 

языка [2, стр.73; 3, стр.5]. Одним из основных средств пропаганды и защиты 

национально-нравственных ценностей в республике за годы независимости 

стало национальный орган печати «Азербайджан». Газета «Азербайджан» 

была издана в 1918 году в Гяндже как орган правительства 

Азербайджанской Демократической Республики. Газета выходила на 

азербайджанском и русском языках. Первый номер газеты из четырех 

страниц был напечатан 15 сентября 1918 года в издательстве Гянджинского 

губернатора. В этом же номере было опубликована статьям посвященные 

освобождению Баку под псевдонимом «Хейети техриййе». Первые четыре 

номера газеты вышедшие в Гяндже которые напечатаны на в начале 

страницы на азербайджанском языке наряду с названием газеты содержат и 

такие объявления: «Газета открыта статьям, посвященным туркизма и 

исламизма» [4, стр.481]. Из статей, напечатанных на первых страницах 

газеты, также ясно, что вопрос национальной идентичности и моральных 

ценностей, и в частности, отношения к исламским ценностям, был одним из 

главных вопросов Азербайджанской Демократической Республики. 

Одним из ведущих сил в продвижении национально-нравственных 

ценностей стали постановки театров и их репертуар. После создания 

Азербайджанской Демократической Республики в Баку были созданы 

условия для реорганизации театральных трупп. Труппа братьев Гаджибейли 

была первой театральной труппой, которая восстановила свою деятельность 

в Баку во время республики и стояла на попечении нашей национальной 

культуры. Труппа объединяет известных артистов, таких как Гаджиага 

Аббасов, Мирзага Алиев, Ахмед Агдамский, Джалил Багдадбеков, Гусейн 

Араблинский, Гусейнгулу Сарабский, Мина Ханум и другие. [2, стр.87]. Во 

время Демократической республики труппы были организованы в других 

городах и уездах  Азербайджана. В Шуше был создан филиал театрального 

управления братьев Гаджибейли. Несмотря на то что история азербай-
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джанского профессионального театра началась в 1873 году, однако этот 

театр получил статус Государственного только во времена Демократической 

Республики. В период Азербайджанской Демократической Республики, 

помимо оперы, спектаклей музыкального театра, концертов народной 

музыки, в здании Государственного театра были проведены важные 

государственные мероприятия. Были созданы драматические произведения, 

посвященные истории борьбы за независимость Азербайджана. Произве-

дения, посвященные юбилею тех или иных исторических событий, 

произведения Мирзабала Мамедзаде “Борба за Баку”, И.Ашурбекова 

«Азербайджан», Дж. Джаббарлы «Бакинская война», “Завоевание Эдирне” 

сыграли вожную роль в деле воспитания патриотизма среди народа [1, 

с.168]. Особое внимание было уделено развитию национальной музыки во 

времена Азербайджанской Демократической Республики. Работая вместе с 

Узеиром Гаджибейли в этот период, Муслим Магомаев создал оперу «Шах 

Исмаил». Хотя опера была написана в 1916 году, она была поставлена в 

1919 году и имела большой успех [2, с.92]. 

В результате укрепления национального духа и национальных идей в 

Азербайджанской Демократической Республике резко возрос интерес к 

популяризации и изучению национальной культуры, исторических традиций 

и национального наследия. Изучение и характер каждого из них были 

организованы профессионально, с последовательной политикой и возмож-

ностями правительства и общественных организаций. Можно с гордостью 

отметить деятельность общества "Туркский очаг", созданного в Баку в 

октябре 1918 года [1, с.172]. 

Вопрос организации высшего образования в республике была актуаль-

ной задачей стоявшей перед правительством Азербайджана. В сентябре 1919 

года был основан Бакинский государственный университет. На шестьдесят 

седьмом заседании парламента в августе 1919 года был обсужден 

первостепенный вопрос «Проект закона об образовании азербайджанского 

Дарульфуна (Университет)», После основного доклада по этому вопросу 

выступил Мамед Амин Расулзаде перед членами парламента. Он говорил о 

важности открытия университета для нации, отметив, что Дарульфун будет 

постепенно национализироваться и что преподавание туркского языка будет 

обязательным и преподаваться будем там в целом. [8, с.20]. Примечательно, 

что на 70-й сессии парламента Азербайджана 1 сентября 1919 года, наряду с 

открытием Бакинского государственного университета, был обсужден 

вопрос отправки ста  молодых азербайджанцев в престижные зарубежные 

университеты для обучения за счет правительства, начиная с 1919–1920 

годов. [6, стр.17]. Как видно в период что в период Азербайджанской 

Демократической Республики на первый план был поставлен вопрос защиты 

интеллигенцией культуру, традиции, менталитет и национальные ценности 

своего народа. 
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Україна, м. Слов'янськ 

СВІТОВІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Професійна освіта є засобом самореалізації людини в професійній 

діяльності, соціального самозахисту, стійкості та адаптації до умов ринку 

праці. З іншого боку професійна освіта має задовольняти нагальні та 

перспективні потреби бізнесу у кваліфікованих фахівцях, рівень підготовки 

яких відповідав би вимогам науково-технічного, соціального прогресу, які б 

були професійно мобільними, мали різнобічні професійні і загальноосвітні 

знання, вміння і навички.  

З часів економічної кризи 2008 року в країнах світу зріс рівень 

безробіття серед молоді, при цьому доросле населення збільшилось вдвічі. 

На запити бізнесу на кваліфікованих фахівців молоде покоління відповідає 

мляво, частка незайнятої молоді (у віці від 18 до 24 років) у Європі 

становить від 4 % (Нідерланди) до 20 % (Італія та Греція), в Австралії та 

Новій Зеландії – 12 %, у США – 15 % [12], в країнах Латинської Америки – 

20 % [10], в країнах Африки – 25 % [1]. Показник незайнятого населення 

віком 15 – 34 років в Україні характеризується двома числами: рівнем 

безробіття – 12,3 % та рівнем економічної неактивності – 37,5 % [19]. 

Класифікація систем професійної освіти в світі: професійна освіта в зага-

льній школі; неформальна професійна освіта; дуальна система професійної 

освіти. 
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Професійна освіта в загальній школі має різні назви, але фактично це – 

старші класи загальної школи, де учні набувають професійних навичок. За 

цією моделлю заключна кількарічна стадія середньої освіти стає для всіх 

учнів і шкіл органічним поєднанням загального і професійно-фахового 

навчання. В багатьох країнах така система є альтернативою для молоді з 

бідних сімей, а також для молоді з низькою навчальною мотивацією. 

Система має актуальні освітні програми, до розробки яких залучаються 

уряд, бізнес, соціальні партнери, заклади освіти; тісний зв’язок з ринком 

праці [18]. Проте практична реалізація системи є проблемною в 

південноєвропейських країнах, де молодь має труднощі працевлаштування 

[5]. Відносно маргінальну роль професійної освіти можна пояснити 

обмеженою зацікавленістю бізнесу, а також сподіваннями молоді на 

підвищену соціальну мобільність завдяки академічній вищій освіті [8]. В 

розвиткових країнах Центральної Європи, до яких належить Україна, 

професійна освіта характеризується слабкими зв’язками з бізнесом, в 

системі професійної освіти зменшується кількість здобувачів освіти, що 

врівноважується кількістю загальних шкіл та закладів вищої освіти [16]. У 

країнах Близького Сходу та Північної Африки освіта контролюється урядом 

без залучення соціальних партнерів, набуті професійні навички не 

відповідають вимогам бізнесу [4]. Частка молоді в професійній освіті менше 

10 %, за винятком показників Ліберії та Малі (більше 30%), Анголи, Руанди 

та Сьєрра-Леоне (більше 10%) [2,6]. Мотивація африканської молоді до 

навчання дуже низька, бо не має гарантій працевлаштування, високої 

заробітної плата та кар’єрного росту, тому професійна освіта розглядається 

лише як неповноцінна альтернатива загальній середній школі [2,9].  

Неформальна професійна освіта пов’язана зі стабільно великою 

часткою неформальної зайнятості у багатьох країнах світу. В Індії та 

багатьох африканських країнах має місце традиційне або неофіційне 

учнівство, яке базується на практичній складовій, а освітні програми 

зазвичай застаріли, не відповідають запитам бізнесу та сприймаються як 

неефективні та непривабливі [10].  

Дуальна система професійної освіти поєднує загальні та професійні 
навички, набуті в закладах освіти та фактичний професійний досвід, 
отриманий на виробництві. Випускники набувають професійно 
орієнтованих навичок, що робить їх впевненими на ринку праці та 

привабливими для бізнесу. Дуальна освіта поширена в Австрії (40 %), Данії, 
Німеччині, Швейцарії (до 80 %), Нідерландах та Франції. Однак існує 
різниця в інституціональних деталях через політичні та економічні 

відмінності країн. У Данії в дуальній системі 115 закладів освіти, вони 
самостійно розробляють освітні програми, на відміну від централізованих 
австрійської та швейцарської системи, де освітні програми розробляються 

на державному рівні [7]. В багатьох країнах Центральної та Східної Європи 
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діяла розгалужена система дуальної професійної освіти. Однак після 

переходу на ринкову економіку така дуальна форма навчання не витримала 
[13]. Уряди не змогли створити фінансових стимулів для забезпечення 
професійного навчання. Відсутність навчання на виробництві призвели до 
застарілості та невідповідності професійних навичок та неорієнтоаності 

закладів освіти на потреби бізнесу [11]. Чимало спроб створення дуальної 
системи професійної освіти було в США, цей процес починали в 
адміністрації Джорджа Буша та при президентові Клінтоні. Однак досягти 

успіху не вдалося, так як бізнес не спромігся скоординувати довгострокові 
освітні плани. Роботодавці не вбачають сенсу вкладати гроші в професійну 
освіту, не маючи гарантій відшкодувати ці витрати в майбутньому [17]. У 

Німеччині дуальна система професійної освіти має переваги над іншими 
варіантами системи професійної освіти в контексті швидкої інтеграції 
молоді на ринку праці [14]. Подібні результати щодо ефективності дуальної 
системи освіти мають Франція та Нідерланди [3,15]. 

Розглянуто сильні та слабкі сторони трьох основних типів професійної 
освіти. Дуальна система є більш ефективною, ніж професійна освіта в загаль-
ній школі та неформальна професійна освіта, бо поєднує досвід роботи та 

академічну освіту. Дуальна система професійної освіти стабільно працює за 
умови активної участі бізнесу, підтримки освітніх програм в актуальному 
стані та загальновизнана привабливим варіантом для початку кар’єри.  
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РЕФОРМУВАННЯ ТА УПОРЯДКУВАННЯ АРМІЇ 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ. 

З початку ХІХ ст. Російська імперія перебувала у стані перманентної 
війни (1806–1812 рр. з Туреччиною, 1806–1813 рр. з Персією, 1808–1809 рр.  
з Швецією, 1812–1815 рр. з Францією, а крім цього Кавказ, Польща тощо). 
Війська постійно рухались по територіям губерній і цей процес потрібно було 
упорядкувати. 28 січня 1808 р. чернігівський цивільний губернатор 
К.В. Фрезендорф отримав інструкцію від графа Аракчеєва про допомогу 
військовим начальникам під час перетину території губернії військовими 
підрозділами. Одночасно, на території Чернігівської губернії, вступив у силу 
наказ імператора від 21 грудня 1807 р. згідно з яким під час маршу хворі 
солдати і офіцери мали залишатися у шпиталях міст під особливою опікою 
губернських начальників. Чернігівській казенній палаті було наказано 
виділяти кошти на лікування військових. Ці заходи у значній мірі вирішили 
проблему, що постійно супроводжувала пересування значної кількості військ, 
хворих раніше везли в обозі полку до місця призначення і вони часто 
помирали, або ставали постійною причиною епідемій, як серед військових так 
і серед цивільного населення. 

На початку 1808 р. російським урядом було сприйнято як оголошення 
війни те, що шведський король Густав повернув російському імператору 
Олександру І орден Андрія Першозванного. Шведський володар заявив, що не 
може носити той же орден, що і Наполеон, який був нагороджений вищою 
відзнакою Російської імперії у Тільзіті. 21 лютого 1808 р. російська армія 
увійшла на територію Фінляндії, що на той час належала Швеції. Шоста 
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дивізія Барклая де Толлі стала резервом експедиційного корпусу. Командир 
отримав наказ рухатись через Чернігівську губернію у Білорусь, а звідти у 
Фінляндію. Згідно із спеціальною інструкцією: 1) піхотні полки дивізії мали 
отримати нові накази, що регулювали пересування військ по території Росії; 
2) перед відправкою командири полків мали перевірити полкове спорядження, 
особовий склад, обоз, коней, зброю і набої, вияснити чи все у гарному стані; 
3) у випадку некомплекту особового складу полку, у похід мали відправитись 
тільки два батальйони, повністю всім забезпечені; 4) маршові батальйони 
повинні були мати повну штатну комплектацію: штаб, обер-офіцерів, унтер-
офіцерів, стройових і нестройових нижніх чинів. Рядові повинні були 
забезпечувались всім необхідним для маршу і ведення бойових дій. За все 
відповідав особисто командир дивізії. Але не зважаючи на те, що у більшості 
полків залишилось замість трьох тільки два батальйони, особовий склад 
забезпечити на належному рівні не вдалося. Імператор знайшов з цього 
становища вихід: було скорочено штатну кількість рядових у роті на 12 
чоловік, загалом полк став меншим на 144 рядових. Стройовий батальйон з 
цього часу нараховував 764 солдати, унтер-, обер- і штаб-офіцери. Третій 
батальйон мав стати резервом полку на «старій квартирі». Там зберігалися 
запаси амуніції та зброї для всієї дивізії. Підлеглими командира цього 
батальйону були хворі та поранені, які залишилися: шість обер-офіцерів, 24 
унтер-офіцери і 240 солдат похилого віку. Вони стали викладачами військової 
справи для рекрутів, які прибували у батальйон. Термін навчання тривав 
дев’ять місяців, після чого новобранців відправляли до діючої армії. Таким 
чином у 1808 р. у Росії додатково було сформовано дві рекрутські піхотні 
дивізії [1, с. 29]. З метою моральної підготовки рекрутів до військової служби 
для них ввели однострої. Замість сільського «кофтану» і сиром’ятних штанів 
запровадили «кофтани» солдатського крою з обтяжними ґудзиками і 
панталони із простого селянського сукна з підкладкою, обов’язковими стали 
солдатські краватки з манишками із простого сукна і суконні ранці (сумки для 
рекрутського багажу). Замість шапок видавали кашкети із простого 
селянського сукна, «чирики» і «упоки» замінили на пару простих селянських 
чобіт із твердої шкіри змащеної дьогтем, панчохи міняли на зимові та літні 
онучі, також видавали дві сорочки, рукавиці, порти і шубу. Одяг і взуття мали 
шити солдати-кравці та місцеві ремісники за наказом губернатора. Готова 
продукція зберігалася у городового. Родина з якої до армії брали чоловіка 
отримувала грошову компенсацію. Провіант і сіль на дорогу рекрути 
отримували натурою, крім цього додатково за шість «чвертків» борошна, три 
чарки круп, шість фунтів солі їм видавали гроші. Згідно наказу від 23 травня 
1808 р. кошти на рекрутські потреби виділялись із Казенної палати. Після 
прибуття на полкову квартиру новоприбулі не мали права самовільно 
залишати місце розташування. Це вважалося військовим злочином, за який 
передбачалося побиття різками. Смертна кара в Росії офіційно була скасована 
за наказом цариці Єлизавети. Але уряд неодноразово застосовував цю міру 
покарання. У таких випадках доводилось видумувати різні довідки. Коли 
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одного разу Миколі І дали на підпис смертний вирок за військовий злочин, він 
зі словами: «В России, слава богу, казнь отменена» – приговорив винуватого 
до 10 тис. ударів палками.  

На марші батальйон мав два дні рухатись, третій відпочивати. Маршрут 
заздалегідь був узгоджений у військовому міністерстві. Полки рухались двома 
колонами, по різних шляхах, це робилося для того, щоб не завдавати місцевим 
мешканцям значних незручностей. Пересування відбувалося побатальйонно, 
не дозволялося розпускати особовий склад по ротах. Командир батальйону 
мав слідкувати за дотриманням порядку, тиші, спокою. Командир дивізії 
повинен був повідомляти військового міністра та цивільного губернатора про 
час і місце зупинки полків на відпочинок і необхідну їм кількість продоволь-
ства. Після проходу дивізії по території губернії дивізійний начальник мав 
з’ясувати чи дотримувались його підлеглі під час маршу правил, субординації, 
устрою, чи не нанесли шкоди місцевому населенню, чи справно сплачували за 
взяті у обивателів вози. Якщо виявлялися такі порушення, то вони терміново 
компенсувалися за рахунок командира дивізії та командирів полків.  Дивізійне 
керівництво мало знати точну кількість хворих, які залишалися у містах 
губернії під наглядом поліцмейстера і городового. У випадку коли в одному 
місті збиралося багато хворих солдат з ними залишали офіцера, який мав 
«піклуватися» про підлеглих. Після їх одужання він збирав рядових у одну 
колону і з нею слідував на з’єднання із дивізією.  

Велике значення для  поповнення російської армії відіграв наказ від 14 
липня 1810 р. про ліквідацію привілеїв поміщикам у яких були взяті рекрути 
під час наборів 1715, 1720, 1765, 1780, 1786, 1788, 1789, 1790, 1796 і 1799 рр. 
[2, с.252-253]. Усі заліки скасовувались. 28 вересня 1810 р. вийшов наказ про 
додатковий набір трьох з кожних 500 душ податкового населення Росії. За 
набором 1811 р. призвали ще по чотири, а 10 квітня 1812 р. ще по два рекрути 
з тієї ж кількості чоловік. Таким чином, за три набори було взято до армії і на 
флот по десять рекрутів з кожних 500 душ. Загалом до збройних сил країни 
взяли 350 тис. чоловік. У березні 1811 р. для них працювало 40 рекрутських 
депо, з яких 36 розташовувались у західних губерніях. 

Росія посиленого готувалась до великої війни. «Таким путѐм, – писав 
М.Б. Барклай де Толлі, – находя себя в необходимости готовиться к войне, 
успели мы в продолжение 1810 и 1811 годов усилить почти вдвое армию» [3, 
с. 69]. Указом від 29 березня 1812 р. проголошувався додатковий рекрутський 
набір по два чоловіки від 500 душ, з них було сформовано 12 піхотних і 
чотири кавалерійські полки. 
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КРАМАТОРСЬК: ІСТОРІЯ МІСТА ТА ЦІКАВІ ФАКТИ 

Краматорськ – місто обласного підпорядкування, розташоване в північ-
ній частині Донецької області, на правій притоці Сіверського Дінця. 
Відстань до обласного центру – 95 км, населення – 167,2 тис. осіб. 

Краматорській міськраді підпорядковані Беленьковській, Красноторській, 
Шабелковскій і Ясногорський сільські ради [1, с.227].  

Археологічні знахідки свідчать про давнє заселення території, на якій 
розташоване місто. Зокрема, на його північно-західній околиці були 

виявлені каменоломні і майстерні по переробці кременю епохи неоліту, які 
продовжували існувати на початку мідного періоду. Поруч з Краматорськом 
було також досліджено поховання металургійного ливарного заводу епохи 

бронзи. Масове заселення і освоєння цієї території почалося тільки в другій 
половині XVII – початку XVIII ст. Селяни тікали сюди з Придніпров'я і 
центральних губерній Росії, рятуючись від гніту польських, російських та 
українських поміщиків [1, с.232]. 

В кінці 60-х років XIX ст. з будівництвом залізниці Курськ-Харків-Азов 
біля річки Казенний-Торець виникла станція Краматорська. Поруч зі 
станцією засновано селище Краматорськ. Воно значно розширилось в 90-х 

роках, після з'єднання залізної дороги Курськ-Харків-Азов з Катериною. До 
1917 року село Краматорськ входило до складу Беленковської волості 
Ізюмського повіту Харківської губернії [2, с.210].  

 Першим описав Краматорськ відомий російський письменник Антон 
Чехов. У травні 1887 р. А.П. Чехов вийшов на Донецькій залізниці, 
прямуючи до Святих гір, дійшов до станції Краматорська і став чекати тут 
поїзда в напрямку Слов'янська. Описуючи цю подорож в листі, Чехов не 

забув розповісти своїй сестрі про нашу станцію: «Там закладеність, 
вугільний запах». Зайве говорити, що огляд не самий утішний. Але для 
небайдужого серця патріота це, мабуть, найдорожчий запис в історичній 

книзі оглядів і вражень від Краматорська [3, с.195].  

З метою спеціалізації і подальшого технічного розвитку виробництва в 

1932 році на базі цього заводу створюються два підприємства – Старо-

краматорський машинобудівний завод (СКМЗ), якому в 1936 році присвоєно 

ім'я Г.К. Орджонікідзе, і металургійний завод ім. В.В. Куйбишева [3, с.198].  
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8 жовтня 1929 року був заснований Новокраматорський завод важкого 

машинобудування (НКМЗ). З ініціативи наркома важкої промисловості 

Г.К. Орджонікідзе, Рада праці і оборони навесні 1931 року включила 

Краммашбуд в групу особливо важливих «ударних» будівель. Уся країна 

побудувала завод. Кваліфіковані робітники для споруджуваного гіганта 

пройшли навчання на 190 підприємствах і в організаціях, в тому числі на 

таких заводах, як «Московський стиснений газ», «Ленінградська 

Електросила», Суми ім. Фрунзе і інші. Особливо відзначилася бригада 

бетонників, очолювана П.С. Мовлевим, яка встановила світовий рекорд з 

виробництва бетонних сумішей за зміну. Імена бригадирів А.В. Бобова, 

Н.І. Кулініча, В.С. Пономаренко, які організовували будівництво великих 

об'єктів в зимових умовах, також увійшли в книгу трудової слави заводу, 

через що час будівництва скоротився у 1,5–2 рази. П.К. Премудров і 

І.Т. Кирилкін, які працювали директорами Краматорських заводів, багато 

зробили для розвитку вітчизняної металургії. Кирилкин, в свою чергу, 

поклав свій наручний годинник на початок фундаменту, в знак поваги [4, 

с.212].  

У 1935 році трудящі Краматорська приєдналися до стахановського 

руху. Ініціаторами його в місті стали працівники СКМЗ – оператор каруселі 

І.Г.Онищенко, шліфувальник М.В.Хільченко, фрезерний верстат А.А.Балаган, 

рубанок І.Г. Мотузко, які щодня виконували 200–250% [4, с.222].  

Краматорські машинобудівні заводи зіграли важливу роль в 

індустріалізації країни. На них були виготовлені перші радянські плити, 

перший тонколистовий млин, кран вантажопідйомністю 125–130 тонн, 

шахтні підйомні машини, вугільні млини, що дозволило країні відмовитися 

від їх імпорту. Підприємства міста поставляли обладнання для Дніпрогесу, 

Запоріжсталі, Амурсталі і Магнітогорського металургійного заводу. Для 

будівництва Московського метрополітену були отримані десятки тисяч 

насосно-компресорних труб та іншого обладнання від Старокраматорського 

заводу [4, с.225]. 

Фашистські варвари зруйнували промислові підприємства, житлові 

будинки, медичні та культурно-освітні установи. Їх перетворили в руїни: 

Новокраматорський і Старокраматорський машинобудівний, металургійний, 

коксохімічний, цементний, сланцевий, верстатобудівний та інші заводи [4, 

с.272]. 

Допомогти робітникам Краматорська, які піднімали своє місто з руїн, 

знову прийшла вся країна, як в 1930-х роках. Сибірські лісгоспи відправили 

сюди будівельну деревину, з Казахстану прибули потяги з кольоровими 

металами, на Ленінградському заводі "Електросила" був відремонтований 

генератор потужністю 25 тис. КВт [4, с.230]. 

295 міст нашої країни отримували продукцію Краматорського 

машинобудівного заводу. Продукцію, виготовлену руками Краматорська, 
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також поставляли в 84 країни зарубіжжя. На гігантських екскаваторах 

рудника Nicaro на Кубі, верстатах Ханойського механічного заводу і іншому 

першокласному обладнанні, що працює в різних частинах земної кулі, є 

бренд краматорських заводів [4, с.235]. 

На той час у місті було 80 лицарів ордена Леніна, 70 осіб нагороджено 

орденом Жовтневої революції, 233 особи – орденом Трудової Слави [1, 

с.234].  

Велику роботу з пропаганди мистецтва проводили чотири палаци 

культури, вісім клубів, шість кінотеатрів. У клубах, парках та на агітаційних 

майданчиках аматорські колективи давали до 1 тисячі концертів на рік. З 

аматорських колективів міста вийшли відомі люди: Л.Ф. Биков, 

М.Н. Булгакова, І.Д. Кобзон, А.І. Пархоменко, А.Н. Садовська [4, с.238]. 

Розрив економічних та фінансових зв'язків на початку 90-х з 

Російською Федерацією – традиційним партнером і замовником продукції 

краматорських машинобудівників – занурили підприємства міста в прірву 

важкої кризи. Процес подолання кризи був тривалим і складним. 

Поворотний момент прийшов лише в 1997 році. Потім у 1998–1999 роках у 

промисловості окреслено відносну стабілізацію. І, нарешті, 2000 рік показав 

городянам перші ознаки економічного зростання [3, с.200]. 

Початок ІІІ тисячоліття в Україні ознаменувався активним політичним 

життям, парламентськими кризами, зміною урядів та відсутністю відповідей 

на багато нагальних питань у суспільстві. Ситуація погіршується 

залежністю її економіки від країн – постачальників енергії, постійним 

зростанням цін на енергоносії [3, с.202]. 

Місцеві органи влади позбавлені багатьох прав, і це перешкоджає 

швидкому вирішенню проблем, що накопичились у місті. Проте, 

незважаючи на існуючі труднощі, програми соціально-економічного 

розвитку Краматорська в основному проводяться щорічно [5, с.208]. 

Підсумовуючі сказане, можна зробити висновок, що історія міста 

Краматорська складна, багатогранна та потребує подальшого ретельного 

вивчення та дослідження. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВО  

Білокінь М.І., 
аспірант ІПК ДСЗУ, Національний військово-історичний музей України, 

молодший науковий співробітник, 
Україна, м. Полтава 

НАПРЯМКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

НА ДОСВІДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В ході здійснення земельної реформи, доцільність проведення заходів з 

вдосконалення державної політики у галузі контролю за використанням та 

охороною земель сільськогосподарського призначення обумовлена тим, що 

досить часто в умовах нераціонального ставлення землекористувачів до 

сільськогосподарських земель, намагання вижати із землі максимальну 

користь, не вкладаючи зайвих затрат, призводить до виснаження та забруд-

нення земель. Також мають місце порушення земельного законодавства, а 

саме використання земельних ділянок без оформлення прав на них, 

розорювання і засівання сільськогосподарськими культурами сінокосів, 

пасовищ та територій господарських дворів колишніх колективних 

сільськогосподарських підприємств.  

Такий споживацький підхід до використання земель, потребує 

негайного реагування з боку держави, в особі органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування щодо його покращення.  

У статті 1 Закону України «Про охорону земель» [1] визначено, що 

охорона земель – система правових, організаційних, економічних, техно-

логічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання 

земель, запобігання необгрунтованому вилученню земель сільськогоспо-

дарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від 

шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості 

грунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення 

особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення. 

Полтавська область володіє значними земельними ресурсами, її 

земельний фонд становить 2875,0 тис. га. У структурі домінують сільсько-

господарські землі, які займають 76% території, що складає 2182,2 тис. га. 

Неодмінною умовою ведення високопродуктивного, конкурентоспромож-

ного сільськогосподарського виробництва є запобігання деградаційним 

процесам, збереження і підвищення родючості грунтів.  
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Стаття 27 Закону України «Про охорону земель» [1] передбачає 

економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і 

підвищення родючості грунтів, але єдиний порядок проведення такого 

стимулювання необхідно запровадити на рівні держави. 

Джерела фінансування заходів з охорони земель можуть бути різні, але 

найстабільнішим джерелом є кошти органів місцевого самоврядування, що 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. Стаття 207 Земельного кодексу України 

[2] визначає умови відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. 

В Полтавській області існують джерела, які можуть бути використані 

для здійснення заходів з охорони земель. В першу чергу це втрати сільсько-

господарського і лісогосподарського виробництва, щорічне їх надходження 

коливається в межах 1,5 млн. грн. Спеціально уповноваженими органами 

виконавчої влади, що здійснюють державний контроль за використанням та 

охороною земель, в середньому, за рік виявляється близько 1056 порушень 

земельного законодавства. Нарахована сума штрафів, при цьому складає 

близько 130 тис. грн.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.07 року № 963 [3] 

затверджена Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок 

не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару 

грунту) без спеціального дозволу, застосування якої дасть можливість 

отримати значні кошти до відповідних бюджетів. За результатами 

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 

сума щорічної шкоди спричиненої порушеннями земельного законодавства 

сягає близько 5,5 млн. грн. Таким чином, щорічна сума коштів, у разі 

надання їм статусу цільового використання – виключно для фінансування 

заходів з охорони земель, складала б понад 7 млн. грн.  

Разом з тим, обстеження земельних ділянок в Новосанжарському районі 

Полтавської області показали, що 847,24 га використовувались без офор-

млення прав на земельну ділянку, що є порушенням чинного земельного 

законодавства (з них державної власності – 39,14 га, комунальної – 306,95 га, 

приватної – 295,42 га, колективної – 205,71 га.). 

З метою вивчення фактичного стану використання та охорони земель в 

області, виявлення проблемних питань в земельних відносинах та надання 

рекомендацій з їх вирішення, з ініціативи обласної державної адміністрації, 

був започаткований алгоритм дій (напрацьований механізм) проведення аудиту: 

1. Відновлення роботи районних робочих груп з проведення аудиту 

використання земель сільськогосподарського призначення. До складу груп 
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мають входити представники райдержадміністрації, Держгеокадастру, ОТГ, 

сільських рад, податкової служби та інших служб; 

2. Територіальні структурні підрозділи Головного управління Держгео-

кадастру у Полтавській області формують, за встановленою формою 

протягом 10 днів, базу вихідних даних, на основі яких буде проводитися 

аудит і надають органам місцевого самоврядування. 

3. Голова сільської ради (ОТГ) та землевпорядник на основі отриманої 

інформації надають робочій групі з проведення аудиту використання земель 

сільськогосподарського призначення протягом 2-х тижнів інформацію про 

стан використання кожної ділянки та додають до інформації викопіювання з 

картографічних матеріалів, з відповідними позначеннями земельних 

ділянок. 

4. Після отримання від сільської (селищної) ради (ОТГ) відповідної 

інформації робоча група протягом 10 днів може за необхідності проводить 

польовий огляд земельних ділянок. За результатами огляду складаються 

акти, які підписують всі члени робочої групи.  

5. Зведена інформація щодо проведення аудиту використання земель 

сільськогосподарського призначення у районі та копії актів огляду з 

викопіюваннями з картографічних матеріалів (з позначенням земельних 

ділянок, де виявлено порушення) надсилаються Департаменту агропро-

мислового розвитку Полтавської облдержадміністрації для подальшого 

опрацювання та інформування керівництва облдержадміністрації. 

Особлива увага буде приділена конкретним вжитим заходам щодо 

усунення порушень, з подальшим інформуванням про їх результати.  
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРОТИВ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

На сучасному етапі розвитку світу відбувається швидке переформа-

тування багатьох аспектів суспільних та політичних відносин та їх 

реалізації. Вочевидь, механізми та форми реалізації права на спротив 

зазнають суттєвих змін. Важливими чинником таких змін виступає стрімкий 

розвиток інформаційного суспільства. 

Важливим механізмом реалізації права на спротив в сучасному світі 

постає підготовка, складання та доведення до влади народних петицій. 

Взагалі народні петиції – відносно молодий вид прояву народного спротиву. 

Дійсно, майже вперше масовий збір підписів під петицією відбувся у 

Великобританії менше ніж два століття тому – в 1838 році, коли нещодавно 

утворена Лондонська спілка робітників підготувала програму політичних 

перетворень у вигляді законопроекту "Народна хартія" та організувала збір 

підписів під петицією із текстом хартії. 

Новою, перспективною формою реалізації системи петицій організації 

народовладдя за зразком петицій можна вважати Інтернет-петиції.  

Чи не найпершою країною, де було запроваджено механізм Інтернет-

петицій, спочатку на регіональному рівні, стала Великобританія. В 1999 році 

щойно відновлений парламент Шотландії дав старт порталу «E-petitioner» 

[6], на якому майже вперше в світі можна було надіслати через електронну 

форму свою пропозицію депутатам. 

Цікаво, що ідею першої петиції для цього порталу надала саме 

громадська організація – Всесвітній фонд дикої природи, який запропонував 

створити національний парк на кількох прибережних територіях. Ця петиція 

збирала голоси під гаслом «Наше море заслуговує голосування». 

Трохи згодом, у 2006 р., механізм Інтернет-петицій з досить лояльними 

правилами було запроваджено на загальнодержавному рівні Великобританії 

[5]. Протягом наступних 10 років механізми інтернет-петицій були 

запроваджені усіма передовими демократіями світу. Найбільш досліджене 

наразі їх використання у США, Великобританії та Німеччині [2,4].  

Не обійшли проблему правового регулювання цього механізму 

реалізації права на спротив і у невеликих країнах на кшталт Фінляндії.  
Фінляндія запозичила основні риси системи електронних підписів в 

Німеччини. Сервіс збору петицій, який було названо сервісом «збору ідей» 
було розміщено на сайті фінського Міністерства державної служби [3]. Там 
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також встановлено ценз у 50 тис. підписів, які можна збирати протягом 

терміну, який вказав автор петиції, але не довше 6 місяців. Невелика 
кількість населення країни дозволила оригінально вирішити як питання 
реєстрації в системі, так і власне організацію голосування за петиції: 
голосувати можна не лише за, але й проти ідеї петиції. Відповідно, поруч із 

текстом петиції наводиться кругова діаграма, яка різними кольорами 
відображає розподіл голосів «за»/«проти». Цікаво, що авторизуватися на 
сервісі можна навіть через Фейсбук, що значно спрощує реєстрацію. 

Причому, на відміну від інших країн, електронні петиції, які набрали 
необхідну кількість підписів, автоматично стають законопроектами, які 
Парламент Фінляндії зобов'язаний розглядати в пріоритетному порядку.  

Водночас слід констатувати, що у Фінляндії електронні петиції поки що 
є зібранням дотепних пропозицій на кшталт оголошення Дня рушника 
державним святом, або щодо оренди в'язниць в Росії для фінських злочинців 
чи щодо оголошення англійської мови другою державною. Відповідно й 

набирають такі підписи лише до десятків голосів.  
Таким чином, механізм Інтернет-петицій виступає певним засобом 

каналізації права на спротив у електронне русло. Це має різнобарвні 

наслідки. серед яких як поширення потенційних можливостей з реалізації 
народовладдя засобами електронної комунікації, так і власне, поширення 
подібних ідей, так і, насамкінець, поглиблення можливостей симулякризації 

процедур електронного народовладдя. У останньому випадку йдеться про 
розширення можливостей з імітації народної волі шляхом використання, 
наприклад, ботів в соціальних мережах та, відповідно наведеного 
формування певних думок у користувачів соціальних мереж, та, відтак і у 

сучасного суспільства в цілому.  
Важливим побічним ефектом поширення інституту Інтернет-петицій є 

виникнення зацікавленості в інститутах народовладдя тих осіб, які зазвичай 

перебували осторонь політичного життя країни. Йдеться про появу 
феномену слайктивізму. Термін слайктивіст походить від поєднання слів 
«slacker» (ледарь, нероба) та «activist» [1]. На початку виникнення цей 
неологізм мав зневажливий відтінок і використовувався при вказуванні на 

людей, суспільна активність яких не сягає далі висловлення більш чи менш 
радикальних ідей, не відриваючись від дивану. Сучасне значення терміну 
включає й тих активних користувачів соціальних мереж, чия активність в 

мережах виходить за межі приватного нарцисизму. Ці люди зазвичай 
проводять багато часу в соціальних мережах та активно підтримують 
коментарями та ініціативними дописами ті чи інші соціально значущі ідеї та 

ініціативи. 
Звернемо увагу на ту обставину, що прояв права на спротив у вигляді 

підготовки та подання петицій, навіть у найбільш сучасній – електронній – 
формі, має досить подвійний характер: з одного боку, це, без сумніву, прояв 

саме народовладдя з боку громадянського суспільства, з іншого боку, це – 
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своєрідний прояв того, що Г. Алмонд називав культурою підданства, прояв 

уявлень в населення (чи громадянського суспільства, активність якого 
уособлює це населення) щодо зверхності державної влади та, відповідно, 
стану певного підкорення населення цій владі. Водночас зростає проблема 
симулякризації народного волевиявлення, коли до створення та голосування 

за інтернет петиції долучають ботів або інші, більш витончені, технології 
соціального впливу в онлайн системах комунікації.  
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Коваленко О.В., 
аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління  

національною безпекою Національної академії державного управління  
при Президентові України, 

Україна, м. Київ 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ 

В Стратегії кібербезпеки України одним із напрямів забезпечення 

кібербезпеки України визначено «підвищенні цифрової грамотності громадян 

та культури безпекового поводження в кіберпросторі, комплексних знань, 

навичок і здібностей, необхідних для підтримки цілей кібербезпеки, 

впровадженні державних і громадських проектів підвищення рівня 

обізнаності суспільства щодо кіберзагроз та кіберзахисту» [1].  

Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми забезпечення 

кібербезпеки України з найбільш важливими науковими та практичними 
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завданнями дослідження питання формування управлінської культури 

кібербезпекою. 
Вивчення і аналіз наукових джерел, публікацій з проблем публічного 

управління кібербезпекою [2;3] дозволяють зробити висновок про те, що 
цілісних науково обґрунтованих концепцій державного управління 
кібербезпекою, взаємодії суспільства та держави з питань забезпечення 
кібербезпеки в даний час в Україні не існує. Це зумовлює необхідність 
з’ясування методологічних засад формування нового типу культури 
управління безпекою в умовах інформаційного суспільства, а саме 
управлінської культури кібербезпекою.  

Під поняттям «управлінська культура кібербезпекою» пропонуємо 
розуміти орієнтацію на певні цінності, норми, ідеали, які забезпечують 
єдність цілей діяльності та взаємодію соціальних інститутів та організацій 
спрямованих на забезпечення цілісності та інтегрованості кіберпростору, а 
також сукупність принципів, способів і прийомів організації діяльності 
суб’єктів забезпечення кібербезпеки, їх відповідність найкращим світовим 
стандартам.  

Складовими елементами управлінської культури кібербезпекою, як 
органічної частини загальної управлінської культури національною 
безпекою – багатозначного та самодостатнього явища, що проявляється на 
державному рівні є: 

управлінські знання у сфері забезпечення кібербезпеки (теорії управ-
ління кібербезпекою, менеджмент у цій специфічній сфері), професійна 
свідомість фахівців-управлінців у сфері забезпечення кібербезпеки; 

управлінські та організаційні відносини, які матеріалізують знання, 
норми, стандарти діяльності у своєму змісті і в процесі соціалізації фахівців-
управлінців у сфері забезпечення кібербезпеки. Останнє передбачає 
засвоєння вказаних знань, норм і стандартів діяльності та перетворення їх на 
стійкий елемент культури фахівців-управлінців; 

управлінська діяльність, яка має творчий характер і дозволяє 
переводити знання, цінності професійної діяльності в процесі соціалізації у 
стійкі риси особистості фахівців-управлінців у сфері забезпечення 
кібербезпеки, творити як саму особистість, так і її професійну культуру, 
норми її поведінки, мотиви до інноваційно-управлінської діяльності. 

Державний механізм формування управлінської культури кібербезпе-
кою може бути представлено наступним чином: 

визначення основних національних цінностей, національних інтересів у 
сфері кібербезпеки; 

визначення місії, цілей і норм діяльності суб’єктів забезпечення 
кібербезпеки; 

формування знань, управлінських концепцій у сфері забезпечення 
кібербезпеки, проектів державних програм у цій сфері; 

розвиток управлінських відносин у сфері забезпечення кібербезпеки; 
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мотивація творчої управлінської діяльності у сфері забезпечення 

кібербезпеки; 

утвердження довіри та поваги в суспільстві до таких соціальних 

інститутів, як інститут держави, інститути національної безпеки та 

громадянського суспільства; 

розробка та впровадження управлінських технологій, які оптимізують 

сам процес управління кібербезпекою і об’єднають в одне ціле управлінські 

знання, відносини і творчу діяльність, роботу соціальних інститутів.  

Формування управлінської культури кібербезпекою передбачає такі 

чотири етапи. 

І-й етап. Визначення основних національних цінностей, національних 

інтересів та національних цілей у сфері кібербезпеки, а також місії держави 

щодо забезпечення кібербезпеки, розробка теорії кібербезпеки.  

Наразі цей етап в Україні реалізований, про що свідчить прийняття 

Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

[5] та Стратегії кібербезпеки України [1]. 

ІІ-й етап. Формування стандартів діяльності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки.  

Діяльність суб’єктів забезпечення кібербезпеки, як соціальна поведінка 

може оцінюватися в системі трьох вимірів, а саме: реальна поведінка; 

оптимальна поведінка; ідеальна поведінка. Система регулювання діяльності 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки спрямована на зближення цих рівнів 

соціальної поведінки: наближення реального – до оптимального, оптималь-

ного – до ідеального, що є найвищим еталонним взірцем, який виконує 

важливу стимулюючу роль. Стандартом поведінки суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки в державно-управлінській діяльності (ідеальна поведінка) є 

висока мотиваційна готовність фахівців-управлінців у сфері забезпечення 

кібербезпеки до профілактики та протидії загрозам кібербезпеці.  

Наразі в Україні ведеться кропітка робота по формуванню стандартів 

діяльності суб’єктів забезпечення кібербезпеки. 

ІІІ-й етап. Формування традицій управлінської культури кібербезпекою. 

ІV-й етап. Розробка символіки управлінської культури кібербезпекою.  

Отже, формування управлінської культури – це тривалий і складний 

процес. Перші кроки в цьому процесі Українська держава вже зробила. 

Наразі для подальшого формування управлінської культури кібербезпекою 

пріоритетними напрямами публічного управління кібербезпекою України 

пропонуємо визначити:  

модернізація державного управління національною безпекою, що 

передбачає перехід до моделі «належне врядування»; 

удосконалення нормативно-правового, організаційного, соціокультур-

ного, самоорганізаційного, когнітивного компонентів інституціонального 

середовища публічного управління кібербезпекою. 
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Кожина А.В., 
доцент, к.держ.упр., докторант кафедри регіонального управління, місцевого 

самоврядування та управління містом Національної академії 
державного управління при Президентові України, 

Україна, м. Київ 

ЦИФРОВА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ДРАЙВЕР ІНКЛЮЗИВНОГО 

МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

Інформаційно-комунікативні технології стають все більш важливою 

частиною соціального та економічного життя населення у всьому світі. 
Сьогодні для забезпечення якісного функціонування домогосподарств, 
підприємств, громад та загалом країн, необхідна наявність розвиненої 

цифрової інфраструктури та послуг. Цифровий доступ дозволяє людям 
заробляти на життя, мати соціальні контакти, отримувати доступ до 
підприємств і послуг та брати участь у громадянському житті. 

Значущим для процвітання та розвитку в усіх суспільствах є доступ до 
Інтернету, який визнаний Генеральною Асамблеєю ООН одним з 
фундаментальних прав людини, що є складовою права на розвиток. Концепція 
інформаційно-комунікативні технології в інтересах розвитку (ІКТР) виникла 

внаслідок міжнародної політики в сфері розвитку, яка сформувалася на основі 
Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), спрямованих на скорочення масштабів 
бідності та задоволення основних потреб людей [1]. 

У центрі розроблення політики в області ІКТР знаходиться проблема 
інклюзивності. У порівнянні з країнами, що розвиваються, розвинені країни 
володіють більш якісною інфраструктурою ІКТ, домоглися практично 
повсюдного їх використання і раніше отримують доступ до ІКТ інновацій. 

Аналогічним чином, міські райони і більш забезпечені соціальні групи в 
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країнах, що розвиваються мають переваги порівняно з сільськими районами і 

менш забезпеченими групами населення. Доступ до ІКТ і їх використання 
менш поширено серед таких соціально або економічно маргіналізованих груп, 
як жінки, молодь, некваліфіковані працівники, працівники, які займаються 
натуральним господарством, етнічні меншини, а також люди з особливими 

потребами та люди з інвалідністю. Тому, в силу зазначених причин розподіл 
одержуваних за рахунок ІКТ вигод може виявитися непропорційним в рамках 
суспільства, хоча та користь, яку ІКТ несуть для всіх, і отримала визнання [1]. 

Стає очевидним, що швидкий розвиток цифрових технологій у всьому світі є 
як можливістю, так і викликом для багатьох країн. Чим швидше розвиваються 
цифрові технології, тим помітніше стає розрив між країнами та соціальними 

групами. 

Таким стан носить назву цифровий розрив (бар’єр) або цифрова нерів-

ність (англ. Digital divide), що означає нерівність у доступі до можливостей в 

економічній, соціальній, культурній, освітній галузях, які існують або 

поглиблюються в результаті неповного, нерівномірного або недостатнього 

доступу до комп’ютерних, телекомунікаційних та цифрових технологій [2]. 

Спочатку поняття цифрового розриву застосовувалося для визначення 

технічних перешкод, що заважають людині використовувати засоби ІКТ, 

пізніше акцент змістився на соціальні перешкоди. Зараз переважно цифровий 

розрив стосується соціальної нерівності між тими, хто має відповідні 

компетенції і можливості доступу до цифрових технологій і тими, в кого вони 

відсутні або обмежені [3, c.76]. 

Як правило, для вимірювання «цифрової нерівності» або доступу до ІКТ 

використовується кількість користувачів мережі Інтернет. Так, дані свідчать, 

що в Україні існує нерівномірність доступу до ІКТ в різних регіонах. Важли-

вим питанням подолання цифрового розриву залишається розвиток широко-

смугового доступу до мережі Інтернет на основі цифрової трансформації, яка 

є рушійною силою формування інноваційного та інклюзивного суспільства. 

На міжнародному рівні існують різні ініціативи для обговорення 

можливостей щодо подолання цифрової нерівності та поширення практик 

застосування цифрових технологій для формування інклюзивного суспільства. 

Так, на 26-й конференції Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в 

Давосі у 2019 році був представлений документ під назвою «Цифрові 

технології та інклюзивне зростання», головною ідеєю якого було технологічне 

інклюзивне зростання, яке визначається як економічне зростання, що справед-

ливо розподіляється по всьому суспільству і створює можливості для всіх [4]. 

На Всесвітньому саміті з питань інформаційного суспільства (WSIS) +10 

в 2016 році була визнана важливість суспільства, де «кожен може створювати, 

отримувати доступ, використовувати та обмінюватися інформацією та знан-

нями, що дозволяють людям та громадам реалізувати свій повний потенціал у 

просуванні сталого розвитку та покращуючи їхню якість життя» [5].  
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Створення такого інклюзивного суспільства та подолання цифрової 
нерівності можливо на основі розвитку цифрової інклюзії (цифрового 
включення). 

Під цифровим включенням С.Редер розуміє здатність людей та груп 
отримувати доступ до інформаційно-комунікаційних технологій, яке охоплює 
не тільки доступ до Інтернету, але й наявність апаратного та програмного 
забезпечення; відповідний контент та послуги; навчання навичкам цифрової 
грамотності, необхідним для ефективного використання інформаційних та 
комунікаційних технологій [6, с.4].  

Федеральна комісія зв’язку США визначає цифрове включення як 
діяльність, необхідну для забезпечення всіх людей та громад, зокрема 
найбільш неблагополучних, що мають доступ до інформаційно-комуніка-
ційних технологій та використовують їх. Це включає п’ять елементів: 
1) доступний, надійний широкосмуговий Інтернет-сервіс; 2) пристрої з 
підтримкою Інтернету, які відповідають потребам користувачів; 3) доступ до 
навчання цифровій грамотності; 4) якісна технічна підтримка; і 5) додатки та 
онлайн-контент, розроблені для забезпечення та заохочення самодостатності, 
участі та співпраці [7, с.3]. 

Контекст наведених визначень передбачає, що цифрове включення має 
розвиватися в міру прогресу технологій і визнає, що доступ та використання 
ІКТ є важливим елементом участі в суспільстві, демократії та економіці. 

Цифрова інклюзія передбачає володіння певними цифровими навичками 
та компетентностями, що носить назву цифрова грамотність, яка необхідна 
кожній людині, щоб керувати інформацією, спілкуватися, керувати грошима, 
отримувати доступ до підтримки та публічних послуг. Це стало важливим 
інструментом сучасного громадянства та участі. Економічні, освітні, медичні 
та соціальні можливості залежать від доступу до Інтернету, де доступ до 
інформації робить різницю між тими, хто має можливості, і тими, хто цього не 
має. Доступ до інформації дає можливість людям реалізовувати свої політичні 
та соціально-економічні права, бути економічно активними, здобувати нові 
навички та притягувати свої уряди до відповідальності. Це дає можливість 
усвідомленого прийняття рішень, підтримує творчість та інновації, зміцнює 
ідентичність та забезпечує прозорість. У той час як кількість користувачів 
Інтернету в усьому світі перевищує три мільярди, половина населення світу не 
має доступу до інформації в Інтернеті [8]. 

Розвиток цифрових технологій надає значні можливості для сприяння 
інклюзивному зростанню, однак будь-який прогрес у досягненні малого 
бізнесу у світовій економіці вимагатиме узгоджених зусиль як між 
державним, так і приватним секторами. Електронна комерція і мобільні 
платежі можуть сприяти зростанню бізнесу всіх розмірів та приносити 
користь споживачам, які перебувають у неблагополучному становищі [4]. 

Сучасні цифрові технології несуть людству великі можливості, розвиток 

ІКТ породжує новий потенціал соціально-економічного розвитку, їх ефективне 
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використання може сприяти активізації різних соціальних груп, долати 

соціальну нерівність, сприяти становленню інклюзивного суспільства.  
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національною безпекою Національної академії державного управління  
при Президентові України, 

Україна, м. Київ 

КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ 

Інституціональна парадигма державного управління дає можливість 

вивчати публічне управління національною безпекою як динамічну 

соціальну систему. В цій системі суб’єкти безпеки, а саме громадяни, 

суспільство та держава, є вихідними складовими процесу партисипаторної 



97 

 

 

взаємодії в системі забезпечення національної безпеки. Водночас, інститути 

національної безпеки є умовами проходження процесу партисипаторної 

взаємодії у вказаній системі. Тобто, суб’єкти безпеки та інститути 

національної безпеки є взаємообумовленими та взаємозалежними [1, с.11].  

Отже, партисипаторна взаємодія є проявом цілісності системи 

забезпечення національної безпеки. 

Зазначимо, що інституціональне середовище публічного управління 

національною безпекою є основою формування структури партисипаторної 

взаємодії в системі забезпечення національної безпеки. Його основними 

компонентами є: нормативно-правовий, організаційний, самоорганізацій-

ний, соціально-культурний, когнітивний [2, c.237]. Кожен із вказаних 

компонентів може розглядатися як системний об’єкт, який має певну 

внутрішню структуру, власні функції, цілі і завдання в управлінських 

процесах та активно взаємодіє з іншими компонентами інституціонального 

середовища. При цьому, основними характеристиками інституціонального 

середовища є щільність, ієрархічна структура та організація [3, с.225].  

Розглянемо функції та завдання когнітивної складової інститу-

ціонального середовища публічного управління національною безпекою. 

Такими функціями пропонуємо визначити: 1) аналітичну функцію, що 

передбачає реалізацію таких завдань, як: а) розробка, вдосконалення загальної 

теорії і методології публічного управління; б) розвиток спеціальних наукових 

теорій публічного управління національною безпекою; 2) організаційну 

функцію, що передбачає реалізацію низки завдань щодо: а) формування 

когнітивного простору для забезпечення широких наукових дискусій з 

актуальних проблем забезпечення національної безпеки; б) формування 

експертно-аналітичного середовища для надання релевантних знань про 

практичні проблеми забезпечення політики національної безпеки; в) ство-

рення урядових та неурядових науково-консультативних структур, що 

опікуються питаннями забезпечення національної безпеки; г) створення 

науково-дослідних установ в структурі вищих навчальних закладів України, 

що розробляють проблематику національної безпеки. 

Зауважимо, якщо в загальній теорії «Публічне управління» розроблені 

всі структурні елементи теорії [4], то переважна більшість спеціальних 

теорій «Публічного управління» перебувають на початковому етапі свого 

формування. Зокрема, це стосується теорії партисипаторної взаємодії в 

системі забезпечення національної безпеки та теорії інституціональних 

матриць публічного управління у різних сферах національної безпеки. 

Наразі вітчизняними науковцями ведеться активна розробка структурних 

елементів вказаних спеціальних теорій «Публічного управління», а саме: 

філософських засад, понятійно-категоріального апарату, концептуальних 

ідей, закономірностей публічного управління в різних сферах суспільства, 

методи дослідження [1-5]. 
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Розглянемо структуру теорії партисипаторної взаємодії в системі 

забезпечення національної безпеки.  

Філософськими засадами вказаної теорії є аксіологічні залежності 

соціального управління, які передбачають формування та реалізацію 

цінностей і цілей громади, суспільства як предмету публічного управління. 

Водночас, останні є визначальними чинниками формування та здійснення 

управлінського впливу у різних сферах суспільного життя. 

Другим елементом вказаної теорії є понятійно-категоріальний апарат. 

За допомогою останнього дослідник пізнає дійсність та сутнісні характе-

ристики партисипаторної взаємодії в системі забезпечення національної 

безпеки. В першу це категорія «взаємодія», поняття «партисипаторна 

взаємодія», «інформаційна взаємодія», «інституційна взаємодія», «організа-

ційна взаємодія», «політична взаємодія», «ресурсна взаємодія». 

Третім елементом теорії партисипаторної взаємодії в системі забезпе-

чення національної безпеки є концептуальні ідеї, які складають осново-

положні засади вказаної теорії, а саме: а) ідея спрямованості публічного 

управління національною безпекою на забезпечення таких базових 

суспільних цінностей як безпека, добробут, соціальна справедливість; 

б) ідея аксіологічних залежностей публічного управління національною 

безпекою, де системоутворюючим чинником виступають цінності, цілі і 

потреби громади, суспільства. За цих умов відношення між суб’єктами 

публічної сфери мають характер взаємодії і взаємосприяння, а також 

регулюються соціальними інститутами та реалізовуються відповідними 

органами публічного управління; в) ідея виокремлення партисипаторного 

управління як окремого чинника забезпечення національної безпеки. Ця ідея 

має значний евристичний потенціал для побудови цілісної системи 

забезпечення національної безпеки. 

Четвертим елементом теорії партисипаторної взаємодії в системі 

забезпечення національної безпеки є закономірності, а саме: а) закономір-

ність обумовленості результативності й ефективності партисипаторної 

взаємодії в системі забезпечення національної безпеки від рівня участі 

громадськості в публічному управлінні національною безпекою; б) залеж-

ність щільності інституціонального середовища публічного управління 

національною безпекою та ефективності взаємодії суб’єктів публічної 

політики щодо його регулювання від ступеню вкоріненості норм і правил 

публічного управління в структурі організацій та переконань суб’єктів 

публічної політики. 

П’ятим елементом теорії партисипаторної взаємодії в системі забезпе-

чення національної безпеки є методи дослідження проблем у цій 

специфічній сфері. Такими методами є: а) методи аналізу і синтезу, які 

використовуються для осмислення окремих питань публічного управління 

національною безпекою; б) методи порівняльного аналізу – для вивчення 
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першоджерел з проблематики дослідження та для узагальнення зарубіжного 

досвіду участі громадських організацій у розробці та реалізації політики 

національної безпеки. Також варто використовувати інституціональний 

підхід в рамках якого національна безпека розглядається передусім як 

результат функціонування соціальних інститутів – національна безпека, 

партисипаторне управління, публічне управління, соціальне партнерство. 
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СИСТЕМА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ СУЧАСНОГО 

ФАХІВЦЯ-УПРАВЛІНЦЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Вивчаючи зарубіжний досвід щодо забезпечення національної безпеки 

в сучасних умовах глобальних трансформацій безпекового середовища, 

досить легко перейняти зовнішні форми деяких моделей державного 

управління національною безпекою, проте досить складно забезпечити 

ефективне функціювання системи національної безпеки України з 

урахуванням вказаного досвіду. За цих умов, вітчизняній державно-

управлінській еліті сьогодні недостатньо орієнтуватися лише на очевидні 
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переваги деяких зарубіжних моделей державного управління національною 

безпекою, а важливіше в рамках системно-ситуаційного підходу розробляти 

власні варіанти їх застосування із врахуванням результатів компаративних 

досліджень у цій специфічній сфері [1-5].  

Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми з найбільш 

важливими науковими та практичними завданнями як безпосередньо у сфері 

розбудови вітчизняної системи національної безпеки з урахуванням 

сучасних вимог безпекового середовища, так і опосередковано, через 

інноваційну підготовку фахівців-управлінців у сфері національної безпеки 

нової генерації, здатних розробляти та успішно використовувати позитив-

ний зарубіжний досвід у цій специфічній сфері.  

На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових публікацій можна 

зробити висновок про те, що проблеми підвищення якості освіти фахівців-

управлінців у сфері національної безпеки є предметом окремих досліджень 

вітчизняних науковців [1-9]. В цих роботах проведено аналіз теоретичних і 

прикладних аспектів науково-освітнього забезпечення підготовки магістрів 

в Національній академії державного управління при Президентові України 

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Проте, 

залишаються недостатньо вивченими актуальні проблеми впровадження у 

навчальний процес результатів компаративних досліджень зарубіжного 

досвіду забезпечення національної безпеки [10]. Це, на нашу думку, стоїть 

на заваді удосконаленню когнітивної компоненти інформаційно-аналітичної 

та експертно-консультативної компетентностей фахівців-управлінців у сфері 

національної безпеки. 

Аналіз проблем теорії та практики державного управління процесами 

європейської та євроатлантичної інтеграції України [1-10] дозволяє зробити 

висновок про те, що когнітивна компонента інформаційно-аналітичної та 

експертно-консультативної компетентностей має включати в себе: онто-

логію міжнародної та національної безпеки; методологію компаративного 

аналізу систем колективної та національної безпеки; методологію геологіс-

тики; сукупність знань щодо трендів розвитку глобалізованого світу, що й 

дозволяє визначати основні виклики та загрози міжнародній і національній 

безпеці.  

Отже, знання основ геологістики і компаративістики фахівцями-

управлінцями у сфері національної безпеки дозволить їм: розробляти 

перспективні національні моделі входження України у світовий безпековий 

простір; здійснювати узагальнення та систематизацію, оцінку можливостей 

впровадження позитивного зарубіжного досвіду щодо політико-правового 

проектування та державного конструювання системи забезпечення 

національної безпеки у вітчизняну державно-управлінську практику. 

На нашу думку, імплементація до змісту навчальної програми 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістрів не лише за 
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спеціалізацією «Публічне управління у сфері національної безпеки», а й 

інших спеціалізацій спеціальності «Публічне управління та адміністру-

вання» тем з геологістики та компаративістики наддасть фундаментальні 

знання з цих дисциплін та дозволить сформувати аналітичну культуру, що є 

необхідними фахівцю-управлінцю в осмисленні вітчизняного та 

зарубіжного досвіду забезпечення національної безпеки в умовах 

глобальних трансформацій безпекового середовища. 
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СУЧАСНЕ ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ ПРАКТИКИ ПОЛІТИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ 

Політичний прагматизм означає розуміння політичної доцільності його 
та іншого суспільно-політичного процесу, через який можна спостерігати 
народження якісної нової особистості як вказував Ф. Ніцше. Практично під 
впливом політичного прагматизму знаходяться політичні режими, що 
беруть на озброєння: прогресивні гасла такі, як свобода, рівність, єдність, 
самореалізація, тобто можна впевнено говорити про «еру прагматизму» у 
світовому політичному процесі. При цьому, підкреслюю, інформаційна 
влада, створюючи тотальний інформаційний контроль над суспільство, 
маніпулює суспільною свідомістю. 

За часів Макіавеллі вважалося, хто контролює власність, той володіє 
світом, а об’єктом вивчення у суспільно-політичному житті України 
виступає політичний прагматизм, який сприяє з’ясуванню сучасних 
тенденцій цього філософсько-політичного погляду та в Україні зокрема. 

Основні тенденції практики політичного прагматизму в сучасному 
політичному житті України є такими: 1) зростаюча роль групи в прийнятті 
політичних рішень; 2) урізноманітнення технологічного інструментарію 
(зокрема використання, фактично вперше, недеструктивних відеорядів); 
3) трансформування іміджів політичних лідерів (з певного месіанського на 
«господарника»); 4) зростання ролі незалежних ЗМІ в комунікації поміж 
суспільством і політичною владою. ЗМІ стають справжнім комунікатором, а 
фактично, реально функціонуючою інституцією; 5) високий ступінь 
конфліктів як у правлячій еліті, так і серед колишньої правлячої еліти; 
6) перерозподіл фінансових потоків. Загалом політичний прагматизм сприяв 
частковій циркуляції політичних еліт, однак, можливо,  він дасть поштовх 
до їхньої ротації. Хвилі прагматизму змусять еліти кардинально змінювати 
власне ідеологічне наповнення. Лише фінансовий ресурс поступово 
відходитиме на задній план, а на перший план – менеджерські здібності 
еліти. Цілком іншим може стати спосіб рекрутування політичних еліт, для 
якого буде властиве більше селективне коло учасників. Як показують перші 
кадрові кроки нового державного керівництва, воно намагається залучити до 
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елітарної групи експертне середовище. Вочевидь за теперішнього 
політичного режиму, ймовірно, велику роль відіграватимуть аналітичні 
центри, які стануть генераторами для політичної еліти та розробниками 
зовнішньополітичних стратегій. Нарешті, переможе прагматична точка зору, 
як стверджують вчені – політологи. Слід сказати, що відносини поміж 
Україною та Росією (практично до недавнього часу), стали виразом 
виключно прагматичної програми (головний напрямок співпраці – 
енергоносії). 

Особливістю поствиборчої України стала практична відсутність 

опозиції, а політична система України переживає певну трансформацію в бік 

демократичної побудови. Ця трансформація вимагає народження нової 

опозиції, головною цінністю якого стає не лише справжній контроль за 

владою, а й генерування альтернативних проектів, спрямованих на 

покращення соціально-економічного стану України. Вона має бути перш за 

все відкритою, публічно формулювати власні цінності, переконання, а також 

бути повноцінним учасником політичного ринку. Необхідно  наголосити, 

що у створенні потужної опозиції має бути зацікавлена політична влада та 

правляча еліта, адже опозиція стає потужним контролером діяльності, є 

джерелом інформаційного потоку, альтернативного до діючого, захищаючи 

еліту від вакууму інформації. Тому українська правляча еліта має 

усвідомлювати виключну необхідність існування опозиційних сил, бо в 

іншому разі вона і сама може зникнути під впливом «реваншистів». 

Розглядаючи питання політичного прагматизму, не можна не згадати 

такий яскравий досвід використання цієї наукової течії на практиці, як 

вибори Президента України, що є достатньо цікавим прикладом та 

матеріалом для вивчення. 

Результати президентських виборів в Україні, безумовно, вплинули на 

становище нашої країни на світовій політичній арені й на загальну 

розстановку сил у Європі й у світі. З одного боку – явне ускладнення та 

збільшення кількості чинників, які впливають на відносини України з 

ключовими для неї геополітичними гравцями – Європейським Союзом, 

Росією та США. З другого боку – зачеплені набагато ширші зв’язки, зокрема 

трансатлантичні відносини США та ЄС ( в бік поліпшення), а також їхні 

відносини з Росією (в бік охолодження). При цьому ані США, ані ЄС не 

збирається повертатися до протистояння з Росією часів холодної війни, а 

всіляко намагаються зберегти її в орбіті демократичного світу. 

У галузі зовнішньої політики, як і в інших сферах, Україна гостро 

потребує нових підходів. Доцільніше обіпертися, з точки зору прагматизму, 

на щось наявне, коли принципово нові зовнішньополітичні підходи вже 

запропоновані й застосовуються саме там, куди ми рухаємося, тобто в 

Європейському союзі. Протягом останніх років, зіштовхнувшись із 

викликами, принесеними наймасштабнішим за всю його історію 
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розширенням, ЄС посилено займається виробленням спільної зовнішньо-

політичної доктрини, ключовими складовими якої стали Європейська 

політика сусідства й Європейська стратегія безпеки. На жаль, саме в ці 

останні роки, коли в міжнародній політиці виникло так багато нового, 

Україна опинилась на узбіччі загальноєвропейських тенденцій. Тому, ідеї 

про устрій постмодерного світу, організовано не на «праві сили», а на силі 

права, досі сприймаються в нас як щось екзотичне й не цілком реальне. І 

лише нині певна частина політиків і суспільства відчула: людська воля й 

рішучість можуть значити дуже багато, а в деякі моменти – практично все. 

Таке концептуальне відставання багато в чому визначило негативне 

ставлення в Україні до нових європейських ініціатив. Це особливо 

стосується Європейської політики сусідства. Ідею спільного підходу до всіх 

країн безпосереднього оточення ЄС, за можливості деталізації її точної 

підготовки на рівні двосторонніх відносин, Україна адекватно не сприйняла. 

Показово, коли новообраний Президент України заявив про те, що 

місце України в Європі і наша країна має стати членом ЄС, то це просто 

прагматичне твердження, викликало досить бурхливу реакцію. Деякі 

представники ЄС виявилися до цього абсолютно не готові та заходилися 

доводити, мовляв, що питання про застосування до України визначення 

«Європейська країна» ще не вирішено. На жаль, це, очевидно, недоладне 

твердження має солідне підґрунтя, чи, точніше, завали непорозумінь, 

нагромаджених у наших відносинах і Євросоюзом за кілька минулих років. 

Складні та драматичні пошуки європейської ідентичності в  країнах ЄС 

обминули нас стороною, тому нині нам доводиться звикати, що Європа в 

сучасному розумінні – спільність передусім ментальна, а лише потім 

географічна. У цій ситуації легко скотитися на звичний для нас в останні 

роки тон образ – у Європі нас знову не хочуть! – замість того, щоб, як 

рекомендує британський аналітик Дж. Шерр, не тільки говорити самим, а й 

слухати. План дій у рамках Європейської політики сусідства, що от-от 

набере чинності, не передбачає здобуття Україною членства в ЄС. Цей факт 

не варто ігнорувати, ані намагатися змінити – просто діалог на тему 

членства й нового формату відносин необхідно активно й дуже акуратно 

вести поза форматом політики сусідства й паралельно з виконанням плану 

дій, як того вимагає багатомірність і динаміка сучасної політичної 

реальності, сучасний політичний прагматизм. 

Повертаючись до принципів формування нової зовнішньої політики 

України, слід сказати: Європейська політика сусідства може виявитися 

корисною не лише у відносинах із ЄС. Закладений у цій політиці загальний 

підхід може застосуватися при формуванні відносин із нашим найближчим 

оточенням. Для України настав час змінити кут зору на своє найближче 

оточення й подивитися на нього в європрагматичній перспективі. 

Нагадаємо, політика сусідства визначає не стільки характер відносин з 
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окремими країнами, скільки має на меті організацію суміжного з ЄС 

простору, де діють сумісні та прозорі правила гри. Послідовне використання 

цього формату Україною у відносинах не лише не суперечитимуть 

економічним, правовим і політичним стандартам Євросоюзу, а сприятимуть 

реалізації прагматично-перспективного плану ЄС стосовно всього регіону. 

Таким чином, ми можемо виступити активним або навіть ключовим 

партнером і союзником Євросоюзу на пострадянському просторі. За 

правильного дипломатичного розкручування цей статут міг би, між іншим, 

стати не однією сходинкою у пошуку «нових форм асоціації» з ЄС. 

Ефективне економічне і політичне співробітництво з іншими пострадян-

ськими сусідами в такому разі не тільки не перешкоджатиме, а й сприятиме 

основному завданню інтеграції в ЄС. Поява європейської динаміки у 

відносинах із усім нашим оточенням дозволить українській зовнішній 

політиці здобути центр уваги, стати, нарешті, сталою. 

Прагматизм не прикривається нічим, він чесний та намагається бути 

справедливим по відношенню до себе, оточуючих, суспільства загалом та 

інших течій. Саме за це його вже можна вважати, якщо не більше – 

прислухатися до його порад та робити висновки з того, що відбувається. 
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ЯК ВИСВІТЛЮЮТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ  

УКРАЇНСЬКІ ОНЛАЙН ЗМІ? 

Сьогодні проблема української ідентичності починає бути важливою у 

тих випадках, коли її ставлять під сумнів чи порівнюють. Такий спосіб 

ведення комунікації дозволяє не загострювати національну ідентичність, а 

лише частково згадувати її в потрібні моменти. 

Суттєво, що значущу роль у цих процесах відігравали ЗМІ: як у 

соціалізації, де мас-медіа часто є джерелом інформації про нову культуру і 

продукують поведінкові зразки та цінності, так і в культурації, де роль 

утримування зв’язку із вітчизною часто беруть на себе численні медіа 

національних меншин.  
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Тому зміна однонаправленості у потоках інформації через ЗМІ впливає 

і на об’єкт цих потоків, який у будь-який момент може стати творцем 

інформаційного повідомлення. 

Національна ідентичність – це спільне минуле, спільні цінності, 

відповідальність за спільне майбутнє. Тобто це весь часовий простір: 

спільне минуле, сучасність та майбутнє. 

На відтворення ідентичності людини мали вплив культурне та 

соціальне оточення, освіта, церква та держава. Медіа, фактично, збирали й 

адаптовували цю інформацію, а тоді надавали, транслювали її до кінцевого 

споживача. Розвиток і трансформація національної ідентичності відбувалися 

повільно, починаючи з початку 90-х людям поступово адаптували нові 

знання, які були їм доступні через традиційні медіа.  

До формування сучасної ідентичності причетні два процеси, які погано 

поєднуються або протилежні одне одному. З одного боку – відбувається 

уніфікація моделі ідентичності, тому що держава хоче контролювати й 

намагається створити «ідеального громадянина» – людину, яка підходить 

під ті стандарти і цінності, які пропагує держава. Тобто, нав’язує моделі та 

ролі, як у Радянському Союзі. 

А поряд – зовсім інший світ, де вільно створюються ідентичності, які є 

результатом динамічного процесу обміну знанням та інформацією в 

реальному часі. Тут люди починають формувати свою ідентичність, 

виходячи не з того, що їм хтось нав’язує, а з того, що вони розуміють про 

себе самі або що почерпнули у процесі обміну з іншими людьми.  

Наша ідентичність – результат того досвіду, який ми набуваємо, коли 

користуємося новими медіа в повному обсязі наших можливостей. Сьогодні 

ЗМІ відкривають для нас можливість бути різними, залежно від того, з 

якими завданнями, ситуаціями, оточенням ми стикаємося. Це дає змогу 

говорити про те, що ідентичність сьогодні – це не результат, а процес.  

Матеріалом для аналізу були статті інтернет-видання «Дзеркало 

тижня». Було проаналізовано 166 статтей станом від 9.01.2014 – 29.04.2020. 

Із 166 статтей – 74 не стосувались України та будь-яких згадок про 

національність та ідентичність. Частка згадувань про Україну, мову, 

національність, сувернітет, війну була більша в період з 2014 року по 2017 рік. 

Що підтверджує факт, що після 2017 року люди втомилися і стали менше 

цікавитись вище вказаними явищами. Починаючи, з середини 2017 року 

більшість матеріалів інтернет-видань зосередились на міжнародній 

складовій. Наприклад, якщо новинна сторінка містить 13 статтей з них в 

середньому 8 статтей не стосуються України.  

92 матеріали, які повністю або дотично стосуються України 

висвітлювали теми: військові дії на Донбасі, результати соціологічних 

досліджень, щодо власної приналежності, окупація Криму, гібридна війна, 

порушення прав людей на окупованих територіях.  
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Медіа не висвітлювало тему ідентичності. Один із небагатьох 

матеріалів, який опосередковано стосувався теми – переклад статті «Atlantic 

Council: Яка Україна? У нас нарешті є відповідь». Дивно, адже формувати 

образ України мало б саме медіа, держава та інші канали комунікації.  

Оскільки, в Україні не існує єдиного прийнятого законопроєкту про  

національну ідентичність, яка б ґрунтувалась на національній ідеї, та 

консолідувала населення всіх регіонів та представників етнічних, мовних, 

релігійних, політичних груп. Через таку прогалину в законодавстві, не 

виключається можливість ЗМІ маніпулювати свідомістю громадян. 

Враховуючи фактор, що масштабними корпораціями по виготовленню 

інформації у нашій країні володіють олігархи, не варто виключати, що в 

будь-який момент може змінитись інформаційний фокус настроїв 

населення. 

Підсумовуючи, державі рекомендується налагодити процес формування 

національної ідентичності в системі ідентичностей за допомогою трьох 

складових. По-перше, запровадити прийняття специфічних елементів 

національної ідентичності, таких як вірування, цінності, очікування, які 

допоможуть у створенні національної ідентичністі як колективної. По-друге, 

посилити розвиток національної орієнтації як такої. По-третє, домогтися 

самовизначення кожного українця як члена своєї нації. 
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ.  
СОЦІАЛЬНА РОБОТА  
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к.соц.ком., доцент кафедры массовой и международной коммуникации 

Днепровского национального университета им. О. Гончара, 
Украина, г. Днепр 

КИБЕРСПОРТ КАК АКТУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

КОММУНИКАЦИИ 

Пандемия сказалась на большинстве сфер жизни человека, в том числе 
и на профессиональном спорте. Более того, из всех рекреационных 
развлечений именно спорт как индустрия пострадал более всего. Почти все 

соревнования приостановлены, а когда запустятся, довольно долго будут 
проводиться без болельщиков. Те же премьеры фильмов и съѐмки, конечно, 
переносятся, но есть он-лайн кинотеатры, стриминговые сервисы и прочее, 
благодаря чему удаѐтся поддерживать индустрию развлечений на 

достаточном уровне, что нельзя сказать о спорте.  
Но и у профессионального спорта появляются новые интересные 

возможности. Проводятся соревнования по FIFA-20 среди футболистов и 

просто знаменитостей, но такие соревнования в первую очередь призваны 
удержать внимание, развлечь и, в конце концов, напомнить болельщикам о 
любимых клубах, спортсменах и пр. В то же время такой технически 

сложный вид спорта, как автоспорт, получил возможность не просто 
развлекать фанатов какими-то несерьѐзными с точки зрения профессионалов 
аркадами, как та же FIFA-20, но и значительно расширить аудиторию 
болельщиков за счѐт гоночных симуляторов.  

Для спортсменов именно виртуальные гонки наиболее похожи на 
реальные соревнования: пилот привычно управляет болидом (лучшие 
контроллеры являются точными копиями реальных гоночных рулей, 

педалей и прочего), на привычных трассах (современные технологии 
позволяют создавать трассы, идентичные реальным), против реальных 
соперников, настройка болида так же достаточно сложна, поэтому многие 

прибегают к помощи настоящих гоночных инженеров. Конечно, 100% 
симуляции добиться невозможно: физическая модель в разных симуляторах 
несколько отличается, более того, как отмечает шестой чемпион мира и 
действующий пилот Льюис Хэмильтон, управление на симуляторе 

чрезвычайно сложное: «там никогда не достичь идеального движения 
[машины]. Этот тот самый момент, который разработчики всѐ время 
стараются улучшить. Если ты у себя дома сидишь за рулем симулятора, 
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который не дви гается, то мозг говорит тебе, что машина двигается – но тело 

этого не чувствует…» [1]. Однако большинство гонщиков, особенно 
молодое поколение, «гоняется» охотно. Скажем Макс Ферстаппен и пилот 
McLaren Ландо Норрис регулярно участвуют в iRacing и ведут прямые 
трансляции соревнований на Twitch. Более того, двукратный чемпион мира 

73-летний Эмерсон Фиттипальди особенно подчѐркивает преимущества 
«симрейсинга»: «Симуляторы крайне важны, потому что технически очень 
близки к обычному пилотажу, ты можешь изучить трассу прежде, чем 

приедешь на неѐ. Узнаешь, где тормозить, где поворачивать. Это помогает 
гонщику натренировать рефлексы и координацию…» [2].  

В то же время организаторы чемпионата «F-1» достаточно быстро 

увидели в виртуальных гонках возможность не только сохранить текущую 
фан-базу, но и привлечь новых болельщиков. Буквально через неделю после 
приостановки чемпионата было проведено виртуальное е-при, в котором 
участвовало большинство пилотов чемпионата, а также много ветеранов и 

киберспортсменов. Трансляция гонки велась в официальных аккаунтах в 
социальных сетях «F-1» (YouTube, Facebook и Twitch) и на каналах пилотов 
в Twitch. На старте за ней одновременно наблюдало более 395 тысяч 

человек [3]. Это внушительная цифра, особенно если учесть некоторые 
проблемы с организацией трансляции. В следующих е-при приняли участие 
гонщики из разных гоночных серий, киберспортсмены и даже спортсмены 

из других видов спорта. Так, Тибо Куртуа – вратарь мадридского «Реала», 
одного из самых титулованых футбольных клубов мира – уверенно боролся 
с профессиональными пилотами в нескольких е-при. Особое внимание 
нужно уделить интерактивности таких соревнований. Обычный болельщик 

без серьѐзного бюджета (подходящие контроллеры можно приобрести за 
200-300 у.е.), имеет возможность соревноваться с настоящими пилотами 
разных гоночных серий. Это всѐ равно что сыграть вместе с Месси в футбол, 

оставаясь при этом обычным болельщиком. Такую точку зрения поддержи-
вает и чемпион Formula-e Жан-Эрик Вернь: «Все понимают, что автогонки – 
сложная дисциплина. Здесь недостаточно просто купить пару кроссовок, 
чтобы начать выступать. И виртуальные соревнования позволяют каждому, 

у кого есть компьютер, попробовать себя и бросить вызов настоящим 
гонщикам Формулы 1» [3]. Конечно, есть преграда в виде турниров, по 
итогом которых отбираются лучшие киберспортсмены, но такая близость к 

кумирам по-настоящему беспрецедентна для профессионального спорта.  
Сейчас е-при проводятся при полной поддержке «F-1», трансляции 

проводят комментаторы чемпионата прямо из официальной студии «F-1», в 

эфир приглашаются эксперты и включаются гонщики прямо во время 
заезда. Перед е-при Монако состоялось традиционное для гонки «F-1»  
напутствие князя Монако Альбера II, что лишний раз подчѐркивает 
серьѐзность отношения к этому состязанию. В интервью Esports Insider 

глава департамента eSports «F-1» Джулиан Тан отмечает важность 
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привлечения новых болельщиков: «Каждый виртуальный Гран-при – это 

шанс охватить самый широкий круг поклонников» [4]. Цель Тана состоит в 
том, чтобы при возвращении на экраны «F-1» не только сохранило 
количество фанатов, но и получило значительный процент новых зрителей. 
Вторит ему и генеральный директор по видеотехнологической платформе 

Grabyo Гарет Капон: «Роль киберспорта в омоложении аудитории  
“Формулы-1”, вероятно, будет критической, поскольку вполне очевидно, 
что большая часть еѐ более молодой фан-базы сосредоточена именно там, 

где преобладает интерес к онлайн-гонкам» [4].  
Как видим, такие соревнования сами по себе представляют интерес для 

самой широкой аудитории, начинают привлекать серьѐзных спонсоров и 

стремительно развиваются, всѐ больше утверждаясь в коммуникативном 
пространстве. Естественно, реальный автоспорт они заменить не могут, но 
являются серьѐзным инструментом для привлечения новой аудитории и 
даже меняют взаимодействие между гонщиком, командами и обычными 

болельщиками, что расширяет возможности традиционных видов спорта. 
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МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ  

УЖИТКОВИХ МИСТЕЦТВ 

На відміну від небуденної архітектури, декоративно-прикладне 

мистецтво – це естетико-комунікаційне освоєння середовища, яке оточує 

людину безпосередньо. Зазначена реалія втручається у наше повсякденне 

життя й художньо «оздоблює» створену людиною «другу природу»: будівлі, 

споруди, приміщення, вулиці, майдани, дороги тощо, формуючи красу та 

зручності всередині й довкола.  
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Твори ужиткового мистецтва – то дверна ручка, огорожа, віконне скло, 

світильник, брелок, годинник тощо. Цей вид мистецької комунікації можна 
вважати найбільш масовим (і в розумінні тотальності поширення, й у якісно-
оцінному). По-перше, воно – тиражоване, а отже – менш оригінальне, ніж 
архітектура чи скульптура. Украй рідко створюється абсолютно 

неповторний дизайн вікон, дверей чи годинників. По-друге, вжиткові речі 
використовують усі. По-третє, цей вид мистецтва найповніше характеризує 
спільноту (предметом його виробництва є не лише повсякденні зручності, 

але й церковна культова утвар, меблі, текстиль, металеві вироби, 
лозоплетіння, кераміка та ін. Наскільки архітектура розповідає про епоху 
глобально, настільки декоративно-прикладне мистецтво – конкретно, 

структуруючи її за майновим, інтелектуальним та іншими принципами.  
Декоративне мистецтво вбирає в себе досягнення інших видів 

функціональної культури, особливо живопису та скульптури. Власне 
живопис спершу й існував у вигляді настінної (наскельної) комунікації, і 

лише потім утворився станковий різновид цієї творчості. Те ж саме можна 
сказати й про скульптуру. Одним із видів щоденного мистецтва вважають 
фреску: монументальний живопис, виконаний на стіні. Безліч геніальних 

мистецьких творів (приміром, Мікеланджело, Рафаеля) належать, передусім, 
до категорії монументально-ужиткових. 

Однак декоративне мистецтво – усе-таки комунікація комфортності, а 

не прикрашання. Спершу воно створює обжите середовище, а вже згодом – 
цілісний архітектурно-інтер'єрний ансамбль. Іншими словами: твори 
мистецтва повсякденності – не мертві символи, а живі «записи» людських 
справ, досягнень, відчуттів, задумів. Вони – дзеркало епохи, яке нічого не 

приховує. Мистецтвознавець та археолог можуть за уламком глека чи 
залишками стінного розпису з такою ж точністю відтворити епоху, як 
палеонтолог за слиною чи зубом – вигляд давно вимерлої тварини й 

природи, яка її оточувала. 
Декоративне й ужиткове прикрашання предметів – один з найдревні-

ших видів життєдіяльності. Одяг, меблі, хатнє начиння, особисті речі й 
предмети віддавна створювали локальний та універсальний простори й 

презентували різні способи життя. На побуті завжди лежав найточніший 
образ особистості власника, спільноти, соціального середовища та епохи. 

Оскільки ужиткове мистецтво збалансовано поєднує образне мислення 

та раціональний підхід майстра й споживача/замовника, то його параметри 
визначаються особливостями вподобань, творчих потреб, часової 
наповненості та практичної реалізації усіх складників комунікаційного 

ланцюга: відправника, сприймача, самого повідомлення (у вигляді виробу) 
та каналу транспортування інформації (майже завжди – візуального). Як 
вислід, принципами ужиткової комунікації доречно вважати золоте січіння 
Вітрувія («міцність, корисність краса»), а також розумність, хронологічну та 

естетичну співмірність. правильність, доречність, утилітарність тощо [1].  
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Стимулювали розвій ужиткової культури фантазія й цілеспрямованість 

покращити свій побут, тому найважливішими стали зорові та слухові 

рецептори, розвиток логічного мислення й творчої уяви, здатної 

продукувати оригінальність та матеріалізуватися у слові, камені й русі.  

Образне мислення – один із найпростіших способів передавання 

оригінальності та доповнення середовища – неабияк вплинув на розвиток 

логіки: стимулював, експерименти, теорії, винаходи та, між іншим, 

формував функціональні пласти свідомості, ідеологій, інші фактори 

соціального й духовного життя спільнот [2]. 

Традиційні ремесла, мода, цехові виробництва, усе народне, масове та 

оригінальне сьогодні нестереотипно поєднується не лише зі скульптурою, 

графікою, а й – фотографією, ксерокопіюванням, цифровими електронними 

ЗМІ, що зумовило появу унікальної колористики, пластичних матеріалів й 3-

D-технологій: кольорової принтерної печаті, що фіксує на тканині малюнки 

та фотографії; гобеленів у вигляді шпалер, у яких «майстер» – ЕОМ – до 

ниток додає волосся, метал, скло, пластик, папір, кераміку тощо; 

текстильної скульптури, багатофігурних композицій, тривимірних 

інтер'єрних об'єктів, інсталяцій, вітражів і фюзингу, художнього кування, 

флористики, плетіння з бісеру, бонсаї та багато іншого. 

У царині ужитковості працюють художники, графіки, скульптори, 

архітектори, модельєри, навіть – кінематографісти. Суперідеї цієї діяльності 

у розтині сучасності – функціональність, екологічно чисті технології 

(приміром, з використанням водоростей, як у Японії), гармонія... І це, по 

суті, та ж таки, «переспівана» у контексті епохи цифрових технологій, тріада 

Вітрувія. 

У прикладному декоруванні надважливі традиція та зв'язок зі 

старовиною, які, на жаль, зникли із багатьох інших систем комунікації. 

Водночас укластися в тисячолітню спадщину та бути доречним у контексті 

«тепер і зараз» – не так то й просто... 

Інтер'єр, приміром, офісу визначається особливостями корпоративної 

культури. Тут важливо «подбати не лише про комфорт персоналу, а й про 

дотримання антуражу, зручність в інформуванні відвідувачів та про те, як 

справити належне враження на партнерів та конкурентів» [3]. 

Планктон офісу – це раціональна схема розташування місць, бадьора 

кольорова палітра, функціональні компактні меблі, оргтехніка, окремі 

кабінки, зона відпочинку (з кавовими автоматами, зеленню та акваріумними 

рибками). Надзвичайно важливі у комунікаційному середовищі також 

елементи уніформи, вироби із логотипами й рекламними зображеннями та 

іншими позитивними візуалізаціями діяльності. 

Сфера масової комунікації, головно – журналістики, особлива. Тут 

ужитковість помітно трансформувалася. Навіть на регіональних телеканалах 

рідко зустрічається «ефект кімнати» зі столами, диванами, флористикою та 
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місцем для чаювання. Неелектронні банери та інші елементи «хатнього 

інтер'єру» тут – велика рідкість, хіба як віртуальний симулякр. Студії, 

найчастіше, зусібіч облаштовані цифровою апаратурою, яка може 

відтворити будь-що у довільних формах.  

 Зазирнімо у студію новин телеканалу «1+1» медіаконгломерату «1+1 

Media» [4]. Переглядаємо випуск новин 18.05.2020 із Марічкою Падалко. 

Спершу з'являється заставка з мінімалістичною рекламою у червоному 

квадраті з написом «ТСН вражає». Далі бачимо комп'ютерні банери, які 

складаються з багатьох екранів і показують заставку із горизонтальними 

червоними смугами на фоні синьо-фіолетових кольорів комунікації. Згодом 

активуються різні «пазли» у вигляді геометрично спланованих фонових 

сюжетів. 

Після відео про депортацію кримських татар на екрані загораються 

свічки у вигляді кола і починають гаснути за стрілкою годинника під ілюзію 

серцебиття – так триває хвилина мовчання. Вгорі (над свічками) напис: «18 

травня – день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу». Внизу 

фраза – «хвилина мовчання». Вгорі справа  – сірим на загальному чорному 

фоні слоган: «1+1: ти не один»,  внизу зліва і справа – червоні логотипи 

«ТСН», які дещо відрізняються розміром і вертикальним рівнем зображення. 

Вочевидь, один – стабільний, інший – вмонтовано у сюжет. Між верхнім 

написом і свічками – імітація «світлових блукань», які балансують між 

зображенням німбів та спалахами зір. 

Сама Падалко теж наче продовжує рухоме фонове зображення: вона без 

прикрас, з природнім макіяжем, одягнена у просту фіолетову сукню (в стилі 

Коко Шанель). 

У випуску Алли Мазур (ТСН Тиждень) скрізь червоний фон. І блуза 

ведучої – теж. Без будь-яких переходів вмикається сюжет «Завод сурогатних 

немовлят» для іноземного всиновлення. У центрі – величезний круглий стіл-

стійка. Внизу колові сині лінії. Кожен з комп'ютерів-пазлів здатен 

показувати інший сюжет. Усе це створює ситуацію активної динаміки.  

Святослав Гринчук у випуску новин за 13.05.2020 постає в синьо-біло-

фіолетовому класичному одязі на блакитно-сірому банерному фоні із 

вкрапленням червоного. Ситуативну відсутність червоної палітри в одязі 

диктора відкомпенсовує стабільний корпоративний логотип та багряна 

стрічка з назвою сюжету. 

У новинах із сурдоперекладом [5], які веде Соломія Вітвицька, 

журналістка, як правило, в синьому, перекладач – у сірому. За спиною 

дикторки теж переважають червоні кольори, її ж напарниця оточена сіро-

блакитним. Такий контраст, вочевидь, відтворює «табель про медійні 

ранги». Коли вмикається сюжет – перекладу мовою жестів немає. Однак – 

як компенсація – відео наповнюється текстовими документами, а не 

різновидами репортажу чи інших аудіовізуальних вставок. 
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Отже, сучасне прикладне мистецтво, здебільшого, віртуальне. Навіть в 

інтер'єрі квартири вже переважають імітації камінів, акваріумів та інших 

складників відпочинкових зон. Мабуть, не за горами той час, коли замість 

вікон будуть ставити монітори «із виглядом на море». 

Що ж до сфери медіа, то єдиним «натяком» на традиційну ужитковість 

тут можна вважати одяг та прикраси журналістів. Хоча, у період карантину, 

Zoom та інші еквіваленти Skype дозволяють експериментувати і з цим. 
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ІМІДЖ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА  

ЯК ІНДИКАТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Сучасне суспільство занурене у стан кризи, який торкнувся усіх без 

винятку сфер людської життєдіяльності – економічної, політичної, 

культурної тощо. На жаль, сучасна ситуація пандемії COVID-19 і 

спричинений нею карантин, який детермінував цілу низку певних обмежень, 

що позначилися не тільки на поведінці, але й на системі світоглядних і 

ціннісних координат сучасної людини (незалежно від національної 

приналежності). Інакше кажучи, сьогодні у представників усіх вікових 

категорій населення зросло відчуття тривожності, самотності, незадово-

лення життям тощо, тобто, зокрема, йдеться про підвищення агресії та 

депресії, які лише посилюються під впливом засобів масової інформації та 

соціальних мереж. Зазначена ситуація зактуалізувала проблему людського 

спілкування віч-на-віч. Зі свого боку, нестача спілкування (налагодженого 

комунікативного акту) та ситуація самоізоляції безпосередньо загострила 

такі потреби сучасної людини, як: 
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1) самореалізація через соціально активну діяльність і спілкування з 

Іншими; 

2) турбота (як про себе, так і про Інших, що дозволяє особі відчути себе 

потрібною й значущою);  

3) опіка й піклування (на відстані і об’єкт, і суб’єкт цього процесу 

починають відчувати свою неспроможність, що спричиняє зниження 

вітальної сили)); 

4) взаємодопомога (йдеться про різні її види: фінансову, матеріальну, 

медичну, соціальну, духовну, душевну) тощо.    

Безумовно, у ситуації пандемії неможливо переоцінити роль медичного 

персоналу, діяльність якого спрямована на порятунок життя й полегшення 

людських страждань. Однак у зазначеному контексті потребує на увагу 

громадськості й ще одна категорія фахівців – соціальні працівники, 

покликані надавати соціальну допомогу та сприяти соціальному захисту 

населення. При цьому слід зауважити, що соціальна проблематика є 

невичерпна так само, як і буття загалом, на чому, зокрема, постійно 

акцентують філософи екзистенціального спрямування).  

За межами даної роботи залишимо міркування про фінансові та 

матеріальні статки фахівців із соціальної роботи, а спрямуємо свою 

дослідницьку увагу на поняття іміджу соціального працівника. Так, на 

відміну від країн Західної Європи, США та Канади, в Україні на сьогодні 

існує нагальна потреба в усвідомленні ролі й значущості соціального 

працівника як з боку держави загалом, так і з боку окремих громадян.  Крім 

того, назріла необхідність у створенні та візуалізації Образу сучасного 

соціального працівника, що охоплює найрізноманітніші грані як 

професійної майстерності, так і особистісних якостей.  

У даному контексті, у першу чергу, слід наголосити на наявності 

тісного взаємозв’язку, який існує між соціальною роботою та соціальною 

політикою. За наявності цього зв’язку логічно зауважити, що імідж 

соціального працівника органічно пов'язаний зі стратегіями й тактиками 

соціальної політики, запропонованими для впровадження, починаючи з 

державного рівня. Абсурдність вітчизняної ситуації полягає в тому, що 

іміджі соціального працівника та політика, який, зокрема, опікується 

соціальними проблемами й питаннями, разюче не співпадають. І це за 

умови, що об’єкт соціальної політики утворюють такі складники, як 

соціальне забезпечення (наприклад, пенсійне), зайнятість, системи охорони 

здоров’я, освіти, а також житлова, сімейна та гендерна політика.     

Абсурд безпосередньо полягає в тому, що соціальний працівник є саме 

той фахівець, який впроваджує стратегії соціальної політики в об’єктивну 

реальність існування держави, втілюючи на практиці стратегії її соціального 

розвитку. Останні ж, у свою чергу, завжди спираються на конкретну 

систему ціннісних координат, яка є стрижень певної моделі соціальної 
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політики, обраної державою для впровадження. Зокрема, зазначена система 

цінностей передбачає дієвість у суспільстві таких важливих принципів, як 

соціальна справедливість і рівність.  

До слова: у реаліях сьогодення нового звучання набуває принцип 

«нерівної рівності», запропонований і досліджуваний видатним українським 

мислителем XVIII ст. Г.С. Сковородою. Між іншим, у XXI ст. цим 

принципом слід послуговуватися як філософською засадою для розвитку й 

впровадження стратегій соціальної роботи, які розбудовуються у векторі 

підвищення якості життя людей, яке розгортається в умовах соціальної 

нерівності.  

Загалом, доки не буде встановлена рівновага між теорією соціальної 

політики та практикою соціальної роботи, доти сучасна людина не 

відчуватиме впевненості у завтрашньому дні. При цьому відсутність такої 

впевненості людини, зокрема, є джерело «неврозів нашого часу» і, навпаки, 

наявність її – запорука суспільного розвитку, що, зокрема, являє собою 

шлях, на якому відбуваються дві важливі для людського існування по-дії, 

діалектично пов’язані одна з одною: 

1) усунення соціальних конфліктів; 

2) наближення стану гармонії у системі «людина – суспільство».   

Зі свого боку, слід пам’ятати, що зазначені по-дії розгортаються у 

площині примноження всезагального блага – процес, який охоплює, 

зокрема, державу, громаду, сім’ю, окрему особу, до якої б категорії 

населення вона не належала. Рушійною ж силою даного процесу є саме 

соціальний працівник, високий соціальний імідж якого в Україні, на жаль, 

ще й досі не сформувався ні в індивідуальній, ні в суспільній свідомості, 

хоча, наприклад, роль соціальної роботи в українській громаді значуща для 

вітчизняного соціального розвитку з часів Київської Русі.  

Загалом слід зауважити, що соціальний імідж – це не просто приписи 

моди, реклама або пропаганда. Соціальний імідж – це, у першу чергу, засіб 

світосприйняття та пізнання реальності загалом та, зокрема, конкретних 

ситуацій або складних життєвих обставин, всередині яких людина 

опинилася замкненою, потребуючи сторонньої допомоги та турботи, 

взаєморозуміння й взаємоповаги, яких людська природа прагне отримати як 

від окремого Іншого (родича, друга, знайомого, незнайомого, наприклад, – 

фахівця з соціальної роботи), так і з боку держави (принаймні, у вигляді 

запропонованих стратегій розбудову соціальної політики). Крім того, 

соціальний імідж – це саме той засіб, який: 

1) дозволяє людині зорієнтуватися у площині соціальних відносин;     

2) сприяє поширенню й зміцненню взаємодії, зокрема, міжсекторної 

взаємодії в громаді з метою вирішення соціальних проблем різних категорій 

населення; 
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3) налагоджує партнерські стосунки, зокрема, між такими трьома 

секторами територіальної громади, як влада, бізнес і громадськість, наслід-

ком чого слугує те, що сильні й слабкі сторони кожного компенсуються 

(цілком або частково).  

У даному контексті вважаю доречним і доцільним провести таку 

історичну паралель:     

– як у давніх суспільствах (згадаймо, стародавні Єгипет, Шумер, Індію, 

Грецію (зокрема, «Державу» Платона) та ін.) жерці мали високий 

соціальний імідж, будучи посередниками між Богом (богами) і людьми,  

– так соціальні працівники, будучи посередниками між державою і 

людьми, мають набути високий соціальний імідж, який слід розглядати як 

один із показників суспільного розвитку, який здатний свідчити про ступінь 

вирішення соціальних проблем, про ставлення до окремого індивіда та 

перспективи примноження загального блага.  

Отже, формування високого іміджу соціального працівника у сучасній 

Україні – це нагальна потреба не окремої професійної категорії громадян, а 

суспільства загалом, оскільки, у першу чергу, йдеться про впровадження 

моделі дієвої соціальної політики, спроможної вирішувати соціальні 

проблеми в умовах кризи та спрямованої на примноження всезагального 

блага. 

Свалова М.І., 
доцент, к.соц.ком., доцент кафедри журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету  
імені В.Г. Короленка, 

Україна, м. Полтава 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ У КНИЖЦІ О. ГЕРАСИМ’ЮК  

«Я ПОВЕРНУЛАСЯ. ЛЮБЛЮ» 

У книжці відомої журналістки, політикині, очільниці Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення «Я повернулася. Люблю» 

(Львів, 2019) зібрано матеріали, що були написані протягом 2007–2019 років. 

Часовий зріз, художньо зафіксований і публіцистично осмислений авторкою, ‒ 

багатоплановий: подорожі багатьма країнами, надзвичайно трепетні описи 

України, зокрема – рідного Пирятина, спогади, міркування про національну 

культуру, проговорювання історичних травм, розповіді про життя людей, із 

якими випало поспілкуватися. 

Звернувшись до робіт О. Александрова [1], М. Балаклицького [2], 

Т. Ковальової [4], О. Юферевої [5], присвячених тревелогу (травелогу) та 
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есе, опрацювавши теоретичні аспекти, зосередимося на поєднанні 

історичного та сучасного в книжці О. Герасим’юк як на одному з основних 

способів комунікації авторки-героїні з читачем.  

Есеї, тревелоги, образки, представлені у книжці, поєднують минуле й 

сучасне, межа між художньою рефлексією й публіцистичним осмисленням 

фактів, ситуацій, явищ подекуди розмита, авторка-героїня створює цілісну 

картину життя, у якій подорож – не самоціль, а можливість поміркувати, 

познайомитися з людьми та їхніми історіями, пізнати неповторний характер 

місць, міст, сіл і країн.   

Географія подорожей О. Герасим’юк дуже широка: Баку, Белград, 

Берген, Бубни (Полтавщина), Відень, Київ, Лондон, Львів, Ньюфаундленд, 

Одеса, Олесунн, Париж, Пирятин, Сеул, Стамбул, Стокгольм, Торонто, 

Франкфурт, Харків… Занотовуючи враження від цих мандрівок, авторка 

порушує різноманітні теми: історичні, мистецькі, політичні, філософські, і 

робить це надзвичайно динамічно. Описи подій та емоційних станів – 

реалістичні і психологічно глибокі, насичені промовистими деталями й 

несподіваними асоціаціями: «…Ранок у Страсбурзі залазить мені в ліжко, 

просочившись через щілину під дверима. Звідти ж горить нитка 

жовтогарячого світла – але світанковий жар його слабшає, уже не дошкуляє. 

Та в шибку давно настирливо барабанить тонкими сильними пальцями дощ, 

довбе скло надоїдливо й без передиху – і змушує таки розплющити очі, 

розсунути важкі завіси й глянути на світ» [3, с.244]. 

Письмо О. Герасим’юк – метафоричне й водночас дуже точне, події та 

емоції, спогади й історії, випадки з минулого й сучасні ситуації нерідко 

переплітаються. Часто через «закордонний» пейзаж так чи так проступає 

Україна: «Річка Сава просто в цьому місці впадає в Дунай, і в точці злиття 

їхнього плаває зелений кучерявий острів – чисто як наш Труханів. Усі 

стоять і дивляться, ніби гадаючи, чи приб’є його до берега. Хтось, чую, 

розказує, що нічого смачнішого в дитинстві не їв за дунайські оселедці. Я 

уявила собі тільки бляшанку з-під них… Не пам’ятаю… Нам у дитинстві 

мама приносила івасі. І ми вважали їх оселедцями…» [3, с.214-215]. 

Україна актуальна завжди, у будь-якому середовищі вона неодмінно 

нагадує про себе, і авторка ретельно фіксує ці паралелі. До прикладу, так 

сталося і в Баку 2014 року, адже десь у цих краях загубилася могила 

хрещеного батька публіцистки – архітектора Євгена Щипки: «Перший 

пам’ятник розстріляним нашим сусідам-євреям зробив, казала мама, теж він. 

Пам’ятника вже немає. Нічого не лишилося й від Жені – загубився в часі, у 

далеких краях, самотній у просторі… Занесло його туди від нас не знати 

чого. Роки були непевні – родини розсипало, як від вибухів, лишалися лише 

глибокі вирви в наших садах, заростали вишняком, квітами… І десь у цих 

краях лежить так і він… Тепер знову війна… Ті далекі часи ніби встали з 

землі й обнялися з сьогоднішнім» [3, с.126-127]. Бачимо, що авторка 
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поєднує історичне й родинне, пам’ять і сьогодення, переконуючи: нічого не 

зникає безслідно, навіть найстрашніші трагедії минають, а потреба 

згадувати й пам’ятати залишається. 

Історія і сучасність, Україна і світ, людина і час, мистецтво і вічність – 

усі ці категорії переплелися у враженнях від поїздки до Стамбула, відвідин 

усипальниці Роксолани (Хюррем): «Я посиділа трохи біля неї на вікні, 

передала привіт від поета з Полтави Сергія Осоки. Кажу – так і попросив  

у смс-ці. Спитала – а гарно ж він сказав про Вашу, Хюррем, кам’яну  

обитель – що Ви лежите у “скам’янілому серці Сулеймана”? Вона, здається, 

зітхнула» [3, с.210]. 

Авторка дуже уважна до культурних особливостей тих країн, які вона 

відвідує, читач знайомиться не лише з краєвидами, архітектурними 

пам’ятками чи кулінарними цікавинками, він може глибше пізнати 

національний характер, подивитися на постаті відомих культурних діячів чи 

звичайних людей очима публіцистки: «На виході з літака всі стіни аеро-

порту були завішані репродукціями Едварда Мунка. Йому виповнювалося 

150 літ. Норвезька частина землі вікінгів і тролів дала світу лише одного 

відомого художника, а тому прибульців інформували, що святкуватимуть 

цю визначну дату його народження цілий рік і по всій країні. І дарма, що 

найвідоміший Мунків “Крик” ‒ концентрація найбезнадійнішого страху й 

відчаю, дарма, що це передвісник безпорадної самотності…» [3, с.97].  

Отже, О. Герасим’юк, поєднуючи подорожні враження, філософські 

роздуми, історичні факти й факти з власного життя, створюючи ефект 

присутності, підштовхує читача до осмислення актуальних сучасних 

проблем і утверджує важливість історичної пам’яті. 
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