ISSN 2789-0376

Topical Issues, Problems and Prospects
of Development of Humanitarian Knowledge
in Modern Information Space:
National and International Aspects
Issue 11

Collection of scientifical works
(based on materials of the ХХIІ International
scientific and practical conference
May 14-15, 2021)

Under the general editorship of Doctor of Philosophy Science Mykola Zhurba
2021

ISSN 2789-0376 (Print)
ISSN 2789-0384 (Online)
Recommended for publication by the Council of NGO Sobornist
(the proceedings No.9 May 26, 2021)

Publisher: NGO "Sobornist" (Ukraine), Center of Modern Pedagogy "Learning
Without Borders" (Canada).
Editor-in-Chief:
Zhurba Mykola, Ph.D., professor, Head of the scientific public organization
"Sobornist" (Ukraine).
Deputy Editor-in-Chief:
Aliyeva Yagut Nadir, PhD. in Sociology, Associate Professor of the Department of
Sociology of the Faculty of Social Sciences and Psychology of Baku State University
(Azerbaijan).
Okulich-Kazarin Walery, Dr. habil. MBA., Professor of School of Entrepreneurship,
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Poland).
Sabahattin Ciftci, Ph.D., Professor, Department of Class Education of Ahmet
Kelesoglu Faculty of Education of Necmettin Erbakan University (Turkey).
Starichenko Olena, Head of Analytical Department of the NGO Sobornist (Ukraine).
Mainhandling Editor:
Kravchenko Yuliya, Manager on international cooperation of the scientific public
organization "Sobornist" (Ukraine).

Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian
Knowledge in Modern Information Space: National and International Aspects:
Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. 2021. Issue 11. 95 р.
The collection provides a multifaceted analysis of the transformation of modern
culture, spirituality in the information space, taking into account the specifics and social
dynamics of philosophy, ethics, aesthetics, art, psychology, pedagogy, sociology,
economics, politics and law.
The publication is intended for students, teachers, postgraduates and students.
Our organization, NGO Sobornist, together with the Centre of Modern Pedagogy
"Learning without Borders" (Montreal, Canada) publishes the collections of scientific
works for international conferences materials. All our publications are included in the
international scientometric database and published in Canada.

UDC 3(045)
The authors of the published papers bear full responsibility for selection and accuracy of
the given facts, quotations and other data.
© NGO Sobornist, 2021

Collection of scientifical works, Issue 11. 2021

Editorial Board:
Aydın Ayhan Kazım, Ph.D., Professor, Educational Sciences Department of
Education Faculty of Eskishehir Osmangazi University (Turkey).
Ahmadov Badal Asadullah, Ph.D. in Sociology, Acting Associate Professor of the
Department of Humanities of the Azerbaijan State Economic University (Azerbaijan).
Akpınar Nevide Mehmet, Ph.D., Professor, German Language Teaching Program
Department of Foreign Language Education of Mugla Sıtkı Kochman University (Turkey).
Aliyeva Sevinj Nadir, Ph.D. in Sociology, Lecturer at the Department of Sociology,
Faculty of Social Sciences and Psychology, Baku State University (Azerbaijan).
Arslan Coskun Halil, Ph.D., Professor, Department of Psychological Counseling
and Guidance of Ahmet Keleshoglu Faculty of Education of Nejmettin Erbakan University
(Turkey).
Arslan Emel Salim, Ph.D., Professor, Preschool Education Department of Ahmet
Keleshoglu Faculty of Education of Nejmettin Erbakan University (Turkey).
Aslanova Rabiyyat Nurulla, Doctor of Philosophy Science, Professor, Head of the
Department of History of Philosophy and Cultural Studies of the Faculty of Social Sciences
and Psychology of Baku State University (Azerbaijan).
Bokhonkova Yuliia, Doctor of Psychology, Professor, the Head of Department of
Psychology and Sociology of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Ukraine).
Hamarta Erdal Satılmısh, Ph.D., Professor, Dean of Ahmet Keleshoğlu Faculty of
Education of Nejmettin Erbakan University (Turkey).
Hasanov Rafail Musa, Doctor of Sociology Science, Professor, Head of the
Department of Sociology of the Faculty of Social Sciences and Psychology оf Baku State
University (Azerbaijan).
Kalko Iryna, Ph.D., Associate Professor of Department of Educational Management of
Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (Ukraine).
Kasyanova Valentina, Ph.D., Associate Professor of Institute of Chemical
Technologies of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Ukraine).
Korotkova Olena, Ph.D., Associate Professor the Head of Department of Social and
Humanitarian Disciplines and Methods of Their Teaching of Luhansk Regional Institute of
Postgraduate Pedagogical Education (Ukraine).
Kuzmichenko Inna, Ph.D., Associate Professor, Dean of the Faculty of Medicine of
SE «Luhansk State Medical University» (Ukraine).
Murshudlu Gamar Jafar, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Department
of History of Philosophy and Cultural Studies of the Faculty of Social Sciences and
Psychology of Baku State University (Azerbaijan).
3

Collection of scientifical works, Issue 11. 2021

Mustafayev Azer Khoshbakht, Doctor of Philosophy Science, Professor, Head of
the Social Philosophy Department of the Institute of Philosophy of the National Academy of
Sciences of Azerbaijan (Azerbaijan).
Pagava Oksana, Ph.D., Associate Professor, the Head of Department of Pedagogy
and Psychology of Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education
(Ukraine).
Panahova Kamala Hasan, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Head of the
Department of Philosophy of the Faculty of Social Sciences and Psychology of Baku State
University (Azerbaijan).
Polishchuk Olena, Doctor of Philosophy Sciences, Professor of Philosophy
Department of Ivan Franko Zhytomyr State University (Ukraine).
Polovyi Mykola, Doctor of Political Science, Professor of Department of Political
Science and Public Administration of Vasyl Stus Donetsk National University (Ukraine).
Safarova Gulnara Hasan, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Department
of Social Sciences of Azerbaijan Medical University (Azerbaijan).
Sagıroglu Recep Mustafa, Institute of Social Sciences, the Department of Turkish
Language and Literature of Mersin University (Turkey).
Zavatska Natalia, Doctor of Psychology, Professor, the Head of Department of
Psychology and Sociology of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
(Ukraine).
Zhurba Anatoliy, Ph.D., Associate Professor of Management Department of
Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine).

4

Collection of scientifical works, Issue 11. 2021

Partners:


VOLODYMYR DAHL EAST UKRAINIAN
NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)



LUGANSK REGIONAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE
PEDAGOGICAL EDUCATION (Ukraine)



SCIENTIFIC PUBLIC ORGANIZATION
“SOBORNIST” (Ukraine)



CENTER OF MODERN PEDAGOGY
“LEARNING WITHOUT BORDERS” (Canada)



CONSORTIUM FOR ENHANCEMENT OF UKRAINIAN
MANAGEMENT EDUCATION (CEUME) (Ukraine)



SE “LUHANSK STATE MEDICAL UNIVERSITY” (Ukraine)



UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA (Poland)



BAKU STATE UNIVERSITY (Azerbaijan)

5

Collection of scientifical works, Issue 11. 2021

PHILOSOPHY, RELIGION AND CULTURE
Гончаров Г.М.,
доцент, к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних наук,
Харківська державна академія фізичної культури,
Україна, м. Харків
МЕТОДИ МАНІПУЛЯЦІЇ ГРОМАДСЬКОЮ СВІДОМІСТЮ
В СУЧАСНІЙ РОСІЇ – ПОСТПРАВДА ЯК СПОСІБ
Поняття «постправда» знаходить все більшого поширення в сучасному
суспільстві. Постправда як спосіб емоційного впливу на аудиторію все
частіше використовується ЗМІ, та в соціальних мережах. Оксфордський
словник дає наступне визначення постправди: «Слово описує обставини, в
яких об’єктивні факти менш важливі для формування громадської думки, а
ніж звернення до емоцій і особистим переконанням». Це інструмент
маніпулювання громадською думкою і свідомістю. Тому сучасну «епоху
постправди» необхідно розглядати саме через маніпулювання. Вивчаючи
соціальні наслідки, до яких призвела Перша світова війна, відомий фахівець з
PR Е. Бернейс, у книзі «Пропаганда», сформулював наступний постулат:
«Свідоме і вміле маніпулювання впорядкованими звичками і смаками мас є
важливою складовою демократичного суспільства. Ті, хто контролює ці
невидимі механізми суспільства, представляють собою таємний уряд, який і
керує країнами» [1, c.13].
В 1920-ті роки італійський філософ Антоніо Грамші створив вчення так
званої «культурної гегемонії» і «культурної агресії в ядро суверенних
держав». Відповідно до цієї теорії, революція означає не стільки збройне
повстання і насильницькі дії, скільки поступову боротьбу, головним об’єктом
якої стає не політична верхівка, а світогляд і свідомість простої людини [2,
c.13]. Згідно Грамші, гегемонія – «правління, яке не усвідомлюється тими,
ким воно править». Це встановлені правила, світогляд, ідеали пануючого
класу; за допомогою гегемонії постійно підтримується ілюзія загальної
потреби нав’язаних думок, способу життя. Розглядаючи теорію гегемонії
Грамші, російський політолог Сергій Кара-Мурза, говорить про те, що
гегемонія є не тільки примусом, насильством, а й згодою суспільства [3, с.37].
За допомогою ненасильницького примусу, виробляється згода суспільства,
вона спирається на масову культуру суспільства. Гегемонія діє через культуру
суспільства; це – традиції, забобони, світогляд, уявлення про добро і зло,
символи, релігійні особливості. Кара-Мурза стверджує, що поки таке
«культурне ядро» нерухомо, то існуючий порядок стійкий, так як немає сил,
які готові його міняти.
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Для сучасного інформаційного суспільства теорія Грамші вкрай
актуальна. Наша свідомість постійно стає об’єктом маніпулювання з боку
величезної кількості інструментів, таких як ЗМІ, Інтернет, кінематограф,
музика, культура. Можна навіть переформатувати свідомість і долі цілих
держав і народів, впроваджуючи певні тренди в культурне ядро. У
сучасному російському суспільстві влада спирається на властиву (або
приписувану) російському суспільству, релігійну ортодоксальність,
консерватизм в судженнях, етатизм. В епоху «постправди» не менш важливо
створювати нових героїв або оспівувати давно забутих в кінематографі,
літературі; неважливо, наскільки це відповідає дійсності; ці герої можуть
бути вигаданими. Кордон між реальністю та вигадкою в «постправді» стає
все більш нечітко розмитим. У сучасному суспільстві існує боротьба
дискурсів, описаних в теорії Е. Лаклау і Ш. Муфф. З точки зору цих авторів,
дискурс – це конкуренція, незавершена, відкрита для змін структура [4, c.3],
а ідентичність людей залежить від дискурсивних процесів [5, с.60].
Саме влада створює ідентичність і ставлення індивідів один до одного,
тому індивід сам інколи стає частиною дискурсу. У той же час соціальні
групи, які не володіють домінуючою ідентичністю, стають «чужими», що
породжує соціальні антагонізми. Соціальні антагонізми дуже сильні в
російському суспільстві – між людьми з традиційною і нетрадиційними
сексуальними орієнтаціями, представниками титульної нації і національними
меншинами, між різними релігійними групами, між апаратом чиновництва і
населенням. Коли індивід розуміє, що відноситься до «чужих», наприклад
розділяє точку зору, що не підтримується більшістю, то він, щоб не
залишитися в ізоляції, намагається не висловлювати відкрито свою думку з
того чи іншого питання. Саме соціальні антагонізми суспільства активно
демонструються в сюжетах ЗМІ за допомогою використання методів
пропаганди. Одним з найпоширеніших прийомів у висвітленні військових
конфліктів, протестних акцій є метод «створення загрози». Цей метод
використовують переважно для формування і підтримки існуючого
політичного режиму і демонізації політичного противника і опозиції,
представляючи їх кримінальниками, провокаторами, вбивцями. Як правило,
такі сюжети базуються на емоційній складовій, коли цільова аудиторія,
глядачі настільки обурені моторошними історіями, що їм не потрібно ніякі
істотні докази. Один з яскравих прикладів в Росії – це сюжет про «розп’ятого
хлопчика в Слав’янську» на Першому федеральному каналі. Не важливо,
наскільки правдивий сюжет, якщо він відображає картину світу тих, кому
адресований. Емоційна маніпуляція – головна складова «епохи постправди».
Постправда стала наслідком того, що називають інформаційною війною і
маніпуляцією свідомістю. Методи випуску і поширення «фейковий новин»,
створення так званих «тролів» і «ботів», які займаються поширенням певної
інформації, яка впливає на аудиторію. У сучасних суспільствах (Росія – не
7
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виняток) постправда набуватиме дедалі більшого поширення як інструмент
впливу на масову аудиторію через зростання популярності соціальних мереж і
Інтернету.
Це призводить до розкручування «спіралі мовчання» [6, с.44]. Відповідно
до теорії «спіралі мовчання», одним з її важливих елементів є засоби масової
комунікації, так як саме вони створюють громадську думку з актуальними
проблемам. Не менш важливою є проблема фіксованою ідентичності Е. Лакло
[4, с.24-27], коли статична, замкнута і фіксована ідентичність протиставлена
іншій ідентичності, що утворює абсолютно взаємовиключні ідентичності. Все
це, як зазначалося вище, призводить до соціальних антагонізму і, як наслідок,
до конфліктів і відкритого суперництва.
Література
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Крот В.О.,
доцент, к.і.н., доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти
та гуманітарних дисциплін Кременчуцького педагогічного коледжу
ім. А.С. Макаренка,
Україна, м. Кременчук
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
В ГАЛИЧИНІ 1894-1914 Р.Р.
Михайло Сергійович Грушевський і до нині залишається найбільш
величною фігурою української культури. Нащадків і сучасників вражають
масштаби його діяльності. Він писав і видавав свою фундаментальну працю
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«Історія України-Руси», читав лекції студентам університету, проводив
з ними семінарські заняття, очолював «Наукове товариство імені
Т. Шевченка» у Львові, а згодом «Українське наукове товариство» Києві,
видавав часопис «Літературно-науковий вісник» та інші журнали і газети,
брав активну участь в громадсько-політичному житті. Він був, за свідченням
сучасників, людиною, яка практично не знала сну. Тому, життя і творча
спадщина Великого Українця завжди привертала увагу науковців. Названої
проблеми торкалися українські історики, зокрема І. Крип’якевич [5],
Л. Винар [2], С. Плохий [7] та ін.
Мета нашого дослідження – проаналізувати основні напрямки видавничої
діяльності у галицький період життя історика (за визначенням Л. Винаря),
який тривав з 1894 року до початку Першої світової війни. Джерельною базою
слугуватимуть нам листування вченого, його публіцистика та мемуари.
М. Грушевський завжди надавав великого значення розповсюдженню
друкованої продукції серед різних верств українського населення, бо без
засобів масової інформації поліпшити національну свідомість рідного народу
було не можливо. Прибувши до Галичини, восени 1894 року історик взявся за
реорганізацію часопису «Зоря» і перетворення його в «товстий» місячний
журнал, що отримав згодом назву «Літературно-науковий вісник». Названий
часопис вчений почав видавати разом з І. Франком та Й. Маковеєм з 1898
року. Навколо нового нього об’єдналися культурні сили з усіх поневолених
українських земель. Тоді ж вчений береться за формування окремого
видавничого товариства, яке мало займатися друкуванням белетристики та
науково-популярних книжок для широких верств населення. В 1899 році на
його основі сформувалася «Українсько-руська видавнича спілка». Оцінюючи
діяльність названої установи і свою роль у ній, вчений писав: «В сій спілці
я спочаку займав місце голови надзорної ради, пізніше – коли надзорну
раду злучено з дирекцією – голови дирекції й брав і досі беру діяльну
участь в видавничій і адміністративній діяльності» [2, c.205]. Очолювана
М. Грушевським «Українсько-руська видавнича спілка», за свідченням
І. Крип’якевича, надрукувала до 300 українських книжок. «Це були праці
найвизначніших українських письменників, переклади з чужих літератур,
наукові твори своїх і чужих авторів, були між ними і різні популярні
книжечки» [5, c.465]. Далі історик відзначив, що видавництво також немало
спричинилося до поширення культури, багато внесло нових думок та поглядів
у громадянство Галичини. Серед письменників, які друкували там свої твори
був І.С. Нечуй-Левицький. Класика нашої літератури та львівського
професора пов’язувала багатолітня дружба. Саме автор «Кайдашевої сім’ї» у
1885 році схвалив перші писання М. Грушевського на той час учня тифліської
гімназії. З цього періоду почалося між ними листовне спілкування. Переписка
між обома діячами нашої культури продовжилася і наступні роки.
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На початку XX століття вона торкалася проблеми видання художніх
творів відомого літератора. В листі від 11 грудня 1900 року письменник дякує
вченому за його обіцянку примостити «Єремію Вишневецького» у Белеєвому
«Ділі» і клопочеться тим, що рукопис його не переписаний начисто.
Турбувало митця те, що цензура не пропустила дописані ним три глави з
повісті «Хмари» З цього приводу він писав наступне: «Молоді просили мене
дописати повість і ясніше й виразніше показати напрямки шістдесятих років у
нашому суспільстві. Я й дописав, і при тій нагоді змалював докладніше
другорядні типи, як от Масюків, пані Високу, полтавську хуторянку та
ледащо штукаря Кованька, цієї веселої жартовливої людини, але по суті
безпринципної й нетямущої в ідеях вже через свою природжену вдачу,
людина, що ладна повсякчас перебігати з табору до табору і зміняти свої
легковажні погляди, ще й підміняти насміх поважні речі й високі погляди
через свою розумову нікчемність» [6, c.46]. Далі він прохав вченого
прилаштувати ці розділи в пресі, можливо в Белейовому «Ділі».
М. Грушевський виконав його прохання, що видно з наступних повідомлень.
«Українська видавнича спілка», де головував професор теж не
ігнорували праць літератора. У 1904 році вона опублікувала доповнене
видання повісті-хроніки літератора «Хмари». У листі від 22 лютого 1905 року,
І. Нечуй-Левицький ділився з М. Грушевським враженням від виходу в світ
свого дітища такими словами: «Видання вашої Видавничої спілки гарне: я це
вперше бачу спілчине видання, а «Гуморески» певно видані для народу.
Прошу занотувати на кількох книжках «Хмар», що це повість-хроніка (як я
написав на «Старосвітських батюшках і матушках», подавши оце недавнечко
до цензури, бо і це теж повість-хроніка) і надалі видавати під таким
заголовком, бо це і справді виходе повість-хроніка…» [6, c.59]. Далі він
дякував за виправлення у творі, за його словами «певних недоладностей «як
жизнь» і ділився враженнями від галицького видання «Руська хата»,
відзначаючи, що воно «гарненьке і в сутності свого змісту доволі цінне» [6,
c.59].
Як бачимо, письменник схвально відгукувався про культурницьку роботу
вченого в Галичині. З цього приводу треба пам’ятати, що на той час Західна
Україна, землі якої входили до Австро-Угорської імперії грала провідну роль
в національному українському відродженні, бо там вільно розвивалося
культурне життя українців. В Російській імперії діяли заборони щодо
української мови і розвиток національної культури був фактично не
можливий. Для І. Нечуя-Левицького та інших літераторів це була чи не єдина
можливість вільно публікувати свої твори.
Наступним кроком М. Грушевського в напрямку поширення на всіх
українських землях друковоної продукції рідною мовою стало створення в
1904 у Львові «Товариства прихильників української літератури, науки і
штуки». До названої організації входили друзі і однодумці вченого, зокрема
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І. Франко, В. Гнатюк, І. Труш, С. Томашівський та ін. За свідченням
І. Крип’якевича: Це товариство теж видавало книжки, головним чином на
Наддніпрянщині, дбало про піднесення української культури й влаштувало
першу виставку творів українських малярів з усіх українських земель» [5,
c.466].
Після революції 1905 року в Російській імперії з’явилися можливості,
щодо ширення видань українською мовою, виходили газети і журнали,
створювалися видавництва. Однак, вони всі були збиткові, тому
М. Грушевський у статті «Видавнича криза» закликав українську інтелігенцію
до «кругової поруки» супроти книги, тобто зобов’язання підтримувати
інтелігенську літературу спільними силами [3, c.113]. В іншій своїй публікації
«В оборону книги», яка не втратили актуальності й нині, вчений прямо
закликав громадянство: «..російську книжку, коли цікавить тебе – позич, а
українську – купи, – купи і положи на стіл як доказ своєї прихильності і
щирості до культурного українського життя і як доказ самого цього життя» [4,
с.53]. У цих словах відбилися глибокі переконання вченого, що відродження
українського народу, його духовне зростання не можливі без друкованого
слова. Саме книга має стати основою нашого національного єства.
Отже, М. Грушевський на початку XX століття прикладав чимало зусиль
у справі поліпшення національної культури. Він не мислив її розвиток без
книг, газет, журналів. Обов’язок національної інтелігенції він вбачав у
підтримці українського слова, будь-якими засобами у першу чергу
моральними і матеріальними. Ми, нащадки Великого Українця, маємо
досліджувати і пропагувати його ідеї, які не втратили актуальності і сьогодні.
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MAIN TRENDS IN MODERN RELIGIOUS LIFE
New religious movements continue to form in modern society, so there can
be no complete theory about the reasons for their emergence, spread, and
extinction. Religion issues are a constant subject of philosophical and religious
studies in the modern world. The following issues are analyzed: crisis phenomena
in modern religious life, politicization of religion, global problems of current
times in their religious interpretation and resolution, interfaith relations in the
world, the issue of Christian ecumenism, the nature of civil religion, etc. These
issues are discussed with the angle of comprehending the processes taking place
in religious life in many scientific works focusing on the current situation of
specific religions that are directly related to religion in the modern world in
general as well as in Ukraine in particular. However, even in the aggregate of
these works, not all new processes are covered as, firstly, in our opinion, this is
generally impossible in the case of an incomplete phenomenon, and, secondly, the
definition of some processes is controversial in world religious studies.
In comparative religious studies, the concept of “convergence” is often used.
The concept was first introduced by Heinrich Frick, who considered the
comparison of religions to be the starting point of their analysis and study. By
“convergence”, he meant only the analysis of the existing parallels in the
development of different religions [Frick H. Vergleichende Religionwissenschaft /
H. Frick. – Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter and Co., 1928. – p. 134].
Currently, the term “convergence” can be used to describe and classify the main
trends and processes that formed or got a new momentum and development in
religious life in the second half of the twentieth century. In our opinion, today
they include following: acceleration, actualization of social doctrines,
Americanization, charismatization, consumerism, ecumenism, egosynthesis,
exoterization, feminization, fundamentalism, globalization, inclusivity,
individualization, postmodernism, privatization, revivalism, scientism,
secularization, syncretism, tolerance, and virtualization.
The terminology used to describe the new religious movement corresponds
to the concept of “convergent processes in modern religious life” and enables a
better representation of human society, primarily, in its uniformity and striving for
unity. At the same time, it also implies an alternative: “divergence” processes in
religion and society as a whole. Although the presence of factors hindering the
convergence of religions is not new, the concept of “divergence” in the religious
environment should also be further studied.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ЖИЗНИ
«И есть ещѐ очень много людей на Планете,
которые гасят свой разум.
Они называются мещанами»
(А. и Б. Стругацкие «Стажѐры»)
Качество окружающего информационного поля по мере усиления мощи
потоков информации становится одним из весомых факторов,
трансформирующих саму социокультурную ткань жизни общества и человека
[1-7]. Однако, захлѐстывающий вал разнообразных сведений не только
усложняет разграничение общего и второстепенного, соотнесение уровня
тенденций, но и, зачастую, вызывает усталость и раздражение, а то и
отторжение. При этом стремление власти к тотальному контролю дополняется
готовностью мещан отказаться от гражданских прав и свобод ради
спокойствия и комфорта (в т.ч. духовного). Вместе с тем, для реализации
демократических процедур и сущности народовластия, для продуктивности
отношений конкуренции и партнѐрства в обществе и, соответственно, для
полнокровного творческого развития и поиска качество информации (в
частности, еѐ истинность, полнота, своевременность) так же критично важно,
как и независимая судебная ветвь власти. Потому задачу баланса между
обеспечением демократических прав и свобод (в частности, свободы слова) и
защитой социокультурной среды от разнообразных информационных вирусов
(прежде всего, агрессивных фейков) вынуждены так или иначе решать все
государства. Соответственно, наладить международный полилог в сфере
информационной и кибербезопасности – один из приоритетов и реального
укрепления суверенитетов, и мирового развития. А развитие сильной
государственной идеологии, народной традиции и гражданской позиции
каждого на основе базовых ценностно-смысловых комплексов своего
культурно-цивилизационного мира – и прочный фундамент интегрирующей
миссии Сверхпроекта, и серьѐзный щит от информационных вирусов на
дороге из прошлого в будущее. В свою очередь, приоритетность социальных
функций воспитания и образования помогает освоению национальных
духовных активов, выстраиванию картины мира и интерпретации событий и
тенденций.
Напротив, отказ государств от своевременного участия в поиске ответов
на исторической глубины вызов перехода к новой общественной парадигмы
чреват не только упускаемыми возможностями, но и обострением внутренних
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антагонизмов. Настоянное на ценностно-смысловых комплексах своего
культурно-цивилизационного мира и интегрирующее традиции и инновации
свободное, прогрессивное и терпимое мировоззрение, чуждое ксенофобии и
лицемерия, востребует вольного обмена мнениями. Вместе с тем, для тесного
мирка филистеров, начѐтчиков и мещан свежий ветер дискуссий опасен.
Слабые духом тянутся не к истине, а к приятному для них. Личное
благополучие, лозунги «Живи сей час и здесь. Бери от жизни всѐ. Утоли
жажду. Построй карьеру» – примета идеология упадка. В ней коренные для
личности и общества смысловые вопросы подменяются поиском путей
эффективного достижения ложных целей, услужливо подсовываемых мелким
бесом потребительства. Приоритет денег автоматически девальвирует жизнь,
обрекая на понижение уровня социальной ответственности и оскудение
общества. Эпидемия приобретательства как мощный фактор патологизации
реальности и еѐ восприятия подменяет подлинные жизненные цели и
ценности, искажая смыслы. Отчуждение становится всепроникающим,
духовные запросы человека игнорируются, его жизненные силы подавляются;
предлагается существовать ради чуждых задач – или умереть ради них же.
Между тем, смысловые лакуны могут стать гибельными. А нравственный
императив в целеполагании в состоянии противостоять деградации и хаосу, но
основы нравственности разнообразны соответственно особенностям
гражданственности в культурно-цивилизационных мирах. Как известно,
столетия сосуществования природных и человеческих общностей в
определѐнных нишах выработали различающиеся подходы и мироощущения.
Так, характер базовых ценностно-смысловых комплексов влияет не только на
ощущение потребности в общем кругозоре и знании, но и на готовность
отстаивать самостоятельность своих мнений и решений. Вряд ли привыкшие
как к бюргерской стабильности, так и к бесцельному существованию
гедонистов-прожигателей жизни смогут ориентироваться на камертон
интенсивных духовных исканий, желательных для развития человечества, но
ныне критически необходимых из-за созвучия и наступающей эпохе, и
переходному периоду к ней. Так же, как и властители, обречѐнные историей,
но не желающие расставаться с мигом мирового господства. Посему для
ойкумены нарастает опасность от конвульсий агонизирующих режимов.
История социокультурных стилистик сформировала ценнейший опыт
самобытного устроения жизни на началах свободы и равенства,
воспринимаемых как справедливые. Схемы и штампы общественной
организации жизнедеятельности, успешные в одном из культурноцивилизационных миров, накладываясь на иные традиции и уклады, могут
скрывать совсем иные механизмы. При этом смысловые иерархии,
заложенные в предметах духовной и материальной культуры, фиксируются и
в языковой системе. Языковая и, в целом, культурная сегрегация стала
весомым направлением этноцида в стратегии империализма малых народов.
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Попытки «введения единообразия» прокрустова ложа, ломая инновационную
самобытность форм и подменяя их имитационностью заимствований, множат
иррационально-превращѐнную карнавальность человеческого общежития и
подтачивают самоидентичность общностей, размывая ценности. Соответственно, раболепие перед внешними канонами автоматически означает курс на
слом культурного кода народа, когда не только от подлинного суверенитета
отказываются в пользу внешнего управления, но и исчезает идентичность,
позволяющая выделять отдельный народ.
При этом, разумеется, пандемия коронавируса проверила на прочность не
только производственные мощности, возможности медицинской и
фармакологической инноватики, но и подсистемы здравоохранения,
социального обеспечения, образования, чрезвычайных ситуаций и др. –
вплоть до характера режимов и культурных кодов. Более того, эпидемия
ускорила раскол мира, выявив порой резкое сословно-классовое размежевание
в праве на лечение и доступ к медицине, фальшь и неэффективность
финансово-спекулятивной экономики, убожество рецептов выморочного
квазилиберализма, имитационность идеологем социального государства. В
частности, повальное обрушение базовых прав (прежде всего, на свободу
слова и демонстраций) при подавлении мыслящих отлично от освящаемого
режимом «мейнстрима». При тотальности лживого агитпропа страны и
население, развращѐнные догмами эгоцентризма и утилитаризма, пытались
урвать друг у друга средства защиты, вакцины и т. п. Погромщики и
правоохранители часто действовали с неслыханной жестокостью.
Продемонстрированы системные растерянность, хаотизация и дезинтеграция.
И они не случайны. Дело не только в частностях (например, очевидна
гигантская экономия на образовании и здравоохранении при насаждении
дистанционности). Но пакостные миазмы тоталитарности потенциал
«Большого брата» выявляют гораздо более глубокие уровни. Увы,
отчуждение жизнедеятельности оборачивается массовой утратой жизни, а
человек становится «разменной монетой» поддержания власти (если вовсе не
«излишним» в общественной системе воспроизводства капитала при
нынешних достижениях наук и технологий). Деградация массовых
образования и культуры – средства облегчения манипулирования. Колебания
от попыток игнорирования опасности вплоть до целенаправленного введения
намеренной жѐсткости локдауна – пути закрепления всеобщей отчуждѐнности. Намеренное разрушение социальной ткани – одно из выбранных
направлений в попытке сохранения господства и противостояния назревшим
общественным трансформациям [8-12].
Как известно, низведение до уровня толпы упрощает манипулирование.
Оперирование социальными сетями открывает широкий простор социальному
террору новоявленных хуйвенбинов. Для ускоренного перехода «от
поколения надежд к поколению невежд» в попытках установить гегемонию
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всѐ чаще акцентируется применение именно информационных ресурсов, в
частности, Интернета и социальных сетей. Более того, для продления
господства не только инспирируются отдельные попытки вмешательства во
внутренние дела, но и актуализируется перехват «цифровыми гигантами»
упорядочивания трансформаций социума. Соответственно, с учѐтом этого
обстоятельства, подведомственности Интернет-ресурсов США, а также
раздирающих саму Америку гражданских разломов, принципиален вопрос об
информационном суверенитете. Или Интернет-ресурсы подчинены созидательным целям народов, или используются в тоталитарном манипулировании
ими. Агрессивные попытки по вмешательству во внутренние дела других
стран: в частности, разграбление мирового наследия в годы интервенций,
усиление наркотрафика и нелегальных поставок оружия воюющим странам,
сеть тайных тюрем и лабораторий, устранение общественных деятелей, а
также нарастание там угрожающих черт репрессивности и тоталитарности
настоятельно требуют от международного сообщества не только эффективно
призвать к ответу, но и, прежде всего, наладить действенный контроль за
состоянием прав человека и гражданина, а также сохранностью ОМП от его
расползания (в частности, к террористам). Посему основная задача культурноцивилизационных миров – использование для защиты своих национальных
интересов угасания западной цивилизации при минимизации ущерба от
внутриамериканских событий, которые местные политиканы пытаются
проецировать на весь мир (объективную основу чего составляет экспансия
доллара и раковая опухоль военных баз). В свою очередь, успех
кардинального переформатирования общества и политико-экономического
уклада во многом зависит от готовности отказаться от догматически
искажѐнного восприятия действительности, перейдя от информационного
прикрытия попыток диктата и насаждения удобных для себя режимов к
взаимодействию равноправных партнѐров.
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PHILOLOGY AND LINGUISTICS
Думанська Л.Б.,
ст. викладач кафедри мовної підготовки Центру підготовки спеціалістів для
зарубіжних країн Одеської державної академії будівництва та архітектури,
Україна, м. Одеса
ПРЕФІКСАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ
ТЕРМІНОЛОГІЇ
Сучасна українська мова має великий потенціал словотвірних засобів,
зокрема засоби морфологічного словотворення. Методика словотвірного
аналізу в термінології визначається загальними теоретичними положеннями
дериватології, оскільки термінотворення ґрунтується на системі словотворення того чи іншого періоду розвитку літературної мови.
Упорядкування та систематизація архітектурної термінології пов’язані з
виявленням арсеналу словотворчих засобів термінотворення, з установленням
генетичних зв’язків термінів з іншими словами та загальних закономірностей
творення терміноодиниць цієї галузі знань.
Термінотворення шляхом морфологічної деривації в українській
архітектурній термінології відзначається високою продуктивністю, яка
пояснюється тим, що в утворених цим способом термінах закладені основи
структурної систематизації. Морфологічний спосіб творення полягає в
з’єднуванні афіксальних морфем з кореневою частиною слова в одне слово
за певними словотворчими моделями, правилами, тенденціями, що існують
у даній мові на різних етапах її розвитку. В українській архітектурній
термінології морфологічний спосіб творення представлений афіксацією,
композицією та абревіацією.
Префіксація в українській архітектурній термінології представлена
широким набором формантів, серед яких продуктивними є як питомі
префікси: без-, від-, не-, роз-, ви-, пере-, під- тощо; так і запозичені: а- ( ан-),
ін- (ім-), дис-(диз-), дез-, ре-, кон- (ко-), анти- та інші.
Префіксами називають дериваційні морфеми препозиційно прикріплені
до основи. Утворені за допомогою префіксів терміни приєднуються до
певного семантичного ряду слів. При префіксації частіше за все зберігається
категоріальне значення даного слова і воно не переходить в іншу частину
мови.
Оскільки префікси відзначаються нижчим ступенем абстрактності, ніж
суфікси, доцільно їх згрупувати за функціонально-семантичними полями.
Більшість термінів архітектури репрезентують семантичні ознаки поля
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протилежності-негативності: а-, не-, без-, анти-, де-, дез-, дис- та ін. та поля
інтенсивності, надмірності: гіпер-, гіпо-, супер-, над- тощо; поле
множинності мега-, полі-; поле темпоральної та просторової локативності:
пост-, під-, між- тощо.
У першій групі архітектурних термінів виділено словотвірні типи:
1. Словотвірний тип «іменники, утворені за допомогою іншомовного
префікса анти-»: антикамера, антикаталізатор, антивібратор, антипортик
тощо. СТ малопродуктивний.
2. Словотвірний тип «прикметники, утворені за допомогою префікса не-»:
непрозорий, непрофільний, нетривкий, нерозрізний, нерозкладний, неоднорідний тощо. СТ високопродуктивний.
3. Словотвірний тип «іменники, утворені за допомогою іншомовного
префікса ди- (дис-)»: дисгармонія, дисбаланс, дисиметрія, диспропорція
тощо. СТ середньої продуктивності.
4. Словотвірний тип «іменники, утворені за допомогою іншомовного
префікса де- ( дез-)»: декомпозиція, дезурбанізм, демонтаж тощо. СТ
середньої продуктивності.
5. Словотвірний тип «прикметники, утворені за допомогою
іншомовного префікса а-, який вказує на відсутність того, що назване
твірним словом» виражає значення заперечення: нормальний – анормальний,
ритмічний – аритмічний тощо. СТ малопродуктивний.
У другій групі архітектурних термінів можна виділити такі словотвірні
типи:
1. Словотвірний тип «іменники, утворені за допомогою іншомовного
префікса супер-, який у структурі іменників вказує на ознаку та інтенсифікує
її»: суперграфіка, супермаркет, суперпозиція, суперструктура, суперцемент,
суперклей тощо. СТ середньої продуктивності.
2. Словотвірний тип «прикметники, утворені за допомогою питомого
префікса над-, що вказує на ознаку та інтенсифікує її»: надпотужний,
надприбутковий, надвисокий тощо. СТ малопродуктивний.
3. Словотвірний тип «іменники, утворені за допомогою іншомовного
префікса ультра-»: ультразвук, ультрафільтр, ультрапористість тощо. СТ
малопродуктивний.
У третій групі архітектурних термінів виділено словотвірний тип
«іменники, утворені за допомогою іншомовного префікса мега-»:
мегаструктура, мегаформа, мегаполіс тощо. СТ малопродуктивний.
У четвертій групі термінів можна виділити такі словотвірні типи:
1. Словотвірний тип «іменники, утворені за допомогою префікса під-,
які мають просторово-часове значення»: підбалка, підмодель, підповерх,
під’ярус, підвал, підстеля, підстріха тощо. Іменники цього типу вказують на
близькість їх до предметів, позначуваних твірною основою. СТ середньої
продуктивності.
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2. Словотвірний тип «іменники, утворені за допомогою іншомовного
префікса пост-»: постімпресіонізм, постмодернізм. СТ малопродуктивний.
3. Словотвірний тип «прикметники, утворені за допомогою префікса
між-»: міжбалочний, міжкаскадний, міжквартирний, міжвіконний,
міжрамний, міжопорний тощо. СТ високопродуктивний.
Аналіз досліджуваного матеріалу дозволяє зробити висновок, що
префіксація як різновид афіксації є достатньо типовим для творення
сучасних українських архітектурних терміноодиниць.

Філінюк В.А.,
доцент, к.філол.н., доцент кафедри української мови та літератури
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
Україна, м. Хмельницький
ЕСЕ ЯК ФОРМА РЕФЛЕКСІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З МЕТОДИКИ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Здобуття фаху майбутнього вчителя української мови та літератури – це
комплексний процес, спрямований на оволодіння теоретичними знаннями
фахових дисциплін, навичками навчання української мови та літератури в
закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО), на формування словесника із
філологічним способом мислення та уявою, здатного застосовувати набуті й
генерувати нові знання на основі актуальних наукових досягнень. Однією із
ключових професійно орієнтованих навчальних дисциплін на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти (спеціальність 014 Середня освіта
(українська мова і література) є методика навчання української мови.
Зворотній зв’язок в освітньому процесі вкрай важливий, оскільки
демонструє результати навчання та формування загальних і фахових
компетентностей здобувачів освіти. Традиційними у вищій школі є словесні,
наочні, практичні методи навчання. Проте сучасна наука перебуває в
постійному пошуку нових форм і методів. Одним із цікавих видів письмової
роботи є есе.
Французький філософ, письменник Мішель де Монтень (1533–1592) у
1580 році опублікував книгу «Essais» (з фр. проба, досліди), де проголосив:
«Зміст моєї книги – я сам!». Саме авторська позиція, переконання і спосіб
подачі матеріалу до сьогодні є ознаками цього жанру.
«Мета академічного есе полягає в розвитку таких навичок, як самостійне
творче мислення та письмовий виклад власних думок, сприяє формуванню
критичного мислення» [4].
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Есе як форму діяльності в освітньому процесі використовують з різними
цілями, як-от: діагностика продуктивного, творчого складника пізнавальної
діяльності здобувача освіти; аналіз інформації, її інтерпретація; побудова
міркувань; порівняння фактів, підходів і альтернатив; формулювання
висновків; особиста оцінка; стимулювання студентського самостійного
теоретичного пошуку; узагальнення практичного досвіду розгляду ситуацій,
явищ тощо [4].
Метою нашої розвідки є обґрунтування можливостей есе як форми
рефлексії на заняттях з методики навчання української мови.
Рефлексія як різновид теоретичної діяльності людини спрямована на
осмислення власних дій, роздуми, самоспостереження, самоаналіз. Рефлексія
в освітньому процесі має кілька функцій: діагностичну (виявлення рівня
взаємодії між учасниками освітнього процесу, її ефективності), прогностичну
(моделювання, проєктування майбутньої діяльності і взаємодії між
суб’єктами); організаційну (виявлення способів і засобів організації
продуктивної діяльності і взаємодії), комунікативну (забезпечення
продуктивного спілкування учасників освітнього процесу), смислотворчу
(формування у свідомості учасників освітнього процесу смислу їхньої
діяльності), мотиваційну (визначення спрямованості і цільових установок
діяльності), корекційну (спонукання суб’єктів освітнього процесу до
корегування власної діяльності і взаємодії) [3].
Дослідниця лінгводидактики О. Глазова ознаками есе визначає
особистісний характер, самостійність, оригінальність, аргументованість
переконливість, опору на асоціації, яскраву образність, афористичність, що
«відповідає життєвим темпоритмам та справедливому бажанню молоді
мислити неупереджено й висловлюватися чесно» [1].
Пам’ятаючи про єдність понять змісту і форми, Г. Швець характеризує
третій аспект – стилістичний: «Змістовий аспект есе (висловлення власних
міркувань у довільній формі, пошук істини у процесі зважування різних точок
зору, можлива полеміка із самим собою), і стилістичний (добір цікавих
асоціацій, яскравих образних засобів, нестандартних композиційних рішень)
повинні викликати чи не найбільший інтерес» [8, с.87].
За спостереженнями О. Ципорухи, есе бувають таких типів: особистісний
(розкриває авторську індивідуальність, містить суб’єктивний погляд, контекст
або мотив), описовий (містить незвичну темою опису, нову перспективу на
відомий предмет), інформативний (пояснює авторську ідею, досвід або
погляд), критичний (аналізує та оцінює твір чи подію), порівняльний
(досліджує відмінність і подібність, переваги, описує світогляд і життєву
філософію), літературний (створюється зі свідомим прагненням до ефекту
художньої літератури та вдумливим ставленням до предмета) [7, с.61-62].
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Під час підготовки й написання есе автор повинен дати відповіді на
кілька питань: «Що я хочу сказати? На які питання я даю відповідь? Чому
мені мають повірити? Чи цікаво читати моє есе? Що я можу зробити, щоб
читати стало ще цікавіше? Чи є моє власне «я» у цьому есе?» [6].
Дослідники також виокремили спільні риси творчого письма та
неформального есе [8, с. 88], як-от: нестандартний, нерегламентований твір,
лінгводидактичний потенціал, формування позитивної атмосфери довіри та
співтворчості, можливість нестандартно виявити себе через слово,
експериментувати з формою та засобами, створення оригінального тексту,
породження в здобувачів освіти віри у власні сили. Саме ці ознаки й
викликають значний інтерес до цього виду діяльності.
Серед ознак есе також назвемо конкретну тему, висловлену авторську
позицію, довільну композицію, внутрішню смислову єдність, самобутній
підхід до змісту й форми, повідомлення, інтерпретацію, пояснення й
переконання, суб’єктивний погляд, художні засоби, цілісність, переконливість
доказів.
Про точки перетину понять рефлексії та есе зазначала С. Сумченко: «Есе
як філософська форма мислення, має ряд характерних рис: по-перше, есе
демонструє та формує здібність особистості до рефлексії; по-друге, для есе не
характерний абстрактно-спекулятивний погляд на дійсність, в ньому, як
правило, виявляється справжня зацікавленість певними проблемами; по-третє,
для стилю есе характерна відвертість» [5].
Здобувачі освіти пишуть есе, для того щоб запропонувати власне
бачення, інтерпретацію обраної проблеми з огляду на вивчену інформацію.
Есе – це форма вияву креативності здобувачів освіти, а рамки академічного
реферату виявляються занадто вузькими для цього [5].
Призначення есе в освітньому процесі визначають по-різному: такий вид
письма може стати засобом удосконалення вмінь і навичок висловлення
власних думок і вражень; засобом розвитку критичного мислення, перевірки
рівня знань, сформованості умінь і навичок здобувачів освіти, розвитку
соціального та емоційного інтелекту, формування вмінь проводити паралелі,
добирати аналогії, виявити уяву й фантазію [2, с.49].
Пропонують кілька способів, як формулювати тему навчального есе [4].
Це можуть бути питання, суперечливі твердження, що потребують доказів,
особиста чи проблемна ситуація, висловлювання відомої людини як поштовх
для власних міркувань.
Питання як тема рефлексійного есе: як обрати підручник української
мови для роботи в школі; структурні елементи уроку – догма чи творчість
учителя; стінгазета: атавізм чи вічна класика; чи може будь-хто стати
педагогом; чи може песиміст бути педагогом; як можна без любові вчити
дітей.
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Враження від прочитаної статті як тема есе: Сухомлинський В. О. «Слово
рідної мови», журнал «Українська мова і література в школі», 1968, 12 грудня
с. 1-10.
Суперечливе твердження, що потребує доказів, як тема есе: виступ Кена
Робінсона на конференції TedEx «Чи справді школи вбивають творчість?»
(ролик з Інтернету).
Особиста ситуація як тема есе: враження від педагогічної практики,
відгук на спостережений урок учителя.
Твердження як тема есе: 5 переваг сучасної програми з української мови
для 5–9 класів; мій майбутній кабінет української мови; рейтинг учнівських
мотивів для вивчення української мови; чотиривимірна модель освіти від
ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ (учитися знати; учитися застосовувати знання; учитися
бути; учитися жити разом).
Висловлювання відомої людини як поштовх для власних міркувань у
формі есе: «Без емоційного елементу навчання мови не може мати успіху»
(Софія Русова); виступ Олесі Калинич, переможниці Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року», на Форумі видавців у Львові у 2017 році про
досвід, інновації, зміни, імідж сучасного вчителя і сучасних учнів; «Освіта
робить гарну людину кращою, а погану – гіршою» (Томас Фуллер), «Нічого
того, що важливо знати, навчити не можна, – усе, що може зробити вчитель,
це вказати шляхи» (Ричард Олдінгтон).
Пропонуємо зважати при оцінюванні есе на такі критерії: відповідність
теми і змісту; самостійність виконання роботи, композиція тексту, авторська
позиція з аналізованої теми, аргументи на користь своєї позиції, уживання
термінології, прийоми порівняння й узагальнення, доцільність доказів;
аргументація тези, чіткість викладу, логічні висновки, стиль, дотримання
норм літературної мови, відповідність вимогам.
Таким чином, есе сприяє розвитку комунікативної компетентності
здобувачів освіти, підвищує їхній інтерес до майбутнього фаху, розвиває віру
у власні здібності, навички критичного і творчого мислення. Тому есе
повинно стати обов’язковим видом діяльності в освітньому процесі закладів
вищої освіти. Перспективами дослідження є створення і добір навчальних
матеріалів з написання есе під час вивчення інших професійно орієнтованих
дисциплін у підготовці майбутніх учителів української мови та літератури.
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PEDAGOGY
Антонюк Г.Д.,
к.філос.н., доцент кафедри прикладної лінгвістики
НУ “Львівська політехніка”,
Україна, м. Львів
УТВЕРДЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ ПОЛІЛІНГВІСТИЧНОЇ ОСВІТИ
В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
В ПЕРІОД XVII – ПОЧАТКУ XVIII CТ.
Актуальність теми дослідження випливає з практики сучасних процесів
інтеграції України в систему світових, економічних, політичних та
культурних зв’язків, що визначають якісно новий рівень та завдання освіти.
Відповідний рівень освіти є одним із гарантів вступу нашої держави у світове
співтовариство цивілізованих держав, умовою інтеграції у світову культуру.
Важливого значення в освітніх процесах набуває мовний чинник - мова як
інструмент, засіб оволодіння і передачі знань у просторі і часі. Полілінгвізм в
умовах мультикультурному простору і зокрема в освітніх процесах на
сучасному етапі – факт безсумнівний і беззаперечний. Метою роботи є
прослідкувати утвердження полілінгвістичної, у своїй основі трансформованої
із західноєвропейської тримовної (староєврейсько-грецько-латинської) у
слов’янську (слов’яно-грецько-латинську) традиції в освітньо-культурному
просторі України в період XVІІ – початку XVIII ст.); висвітлити роль
церковнослов’янської мови в освітньому дискурсі окресленої епохи;
охарактеризувати значення грецько-латинсько-слов’янської концепції як
цивілізаційної моделі для розвитку школи та освіти в Україні у наступні
часові епохи.
В умовах Середньовіччя знання трьох мов – давньоєврейської, грецької,
латинської розглядалось як ознака вченості. Ставлення до цих трьох мов
набуло нового виміру у наступну часову епоху – XV–XVI ст. – епоху
Відродження, що було пов’язано перш за все із діяльністю західноєвропейських гуманістів та з їхнім методом текстологічної критики. Цей метод
застосовувався при вивченні текстів Святого письма і передбачав досконале
знання класичних мов. Успішною в цьому плані виявилась діяльність Еразма
Роттердамського, який застосував метод текстологічного критицизму для
перекладу і редагування текстів Біблії [15, 1]. Гуманістичні, педагогічні та
лінгвістичні аспекти еразмівського ідеалу «тримовного виховання»
найповніше були зреалізовані в Лувенському університеті Collegium
Trilinguae (Лувен, Бельгія, 1517), а також у Королівському колегіумі (Collège
Royal, Париж, 1530). Вивчення староєврейської та грецької мов проводилось
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у німецьких університетах після гуманістичної реформи Філіпа Меланхтона
(1497–1560), у Ягеллонському університеті (Краків), у середніх (католицьких
та протестантських) навчальних закладах Польського королівства [11, c.14].
Найбільшим досягненням тримовного колегіуму стало видання 1517 р.
філологічно вивіреної багатомовної Біблії – Комплютенскої поліглоти [4].
Поліглота призначалась в першу чергу для освітніх цілей, супроводжувалась
греко-латинським, єврейським, арамейським словниками із позначеннями
коренів слів на полях єврейського та арамейських текстів. Комплютенська
Поліглота стала зразком для багатомовних біблійних видань у наступні часові
епохи (текст: [8]).
Наведені у цій частині дослідження дані про діяльність
західноєвропейських тримовних колегіумів і про видання Комплютенської
поліглоти можуть слугувати певною підставою для порівняльного аналізу
розвитку освіти у різних регіонах Європи. Незважаючи на суттєву відмінність
у соціально-економічному та у політичному розвитку, Україна, хоча із
запізненням була включена у загальноєвропейський культурно-освітній
процес. Прикладом цього є сприйняття в Україні ідеї тримовного науковонавчального закладу, який би відповідав усталеним європейським нормам і
слугував завданню розвитку освіти і науки у східнослов’янському просторі.
Таким першим тримовним навчальним закладом в Україні став заснований у
1576 р. князем Василем Острозьким Острозький культурно-освітній центр
(ОКОЦ, ліцей, академія) [9, c. 115-125]. На прикладі діяльності ОКОЦ можна
простежити як західноєвропейська концепція староєврейсько-грецьколатинської освіти трансформувалася у вітчизняному освітньому просторі
XVI – початку XVII ст. у засаду грецько-латинсько-слов’янської тримовності
з подальшою еволюцією у полілінгвістичному вимірі.
В основу діяльності ОКОЦ було покладено традиційне для
середньовічної Європи, однак цілком нове для української шкільної практики,
вивчення семи «вільних наук». Така програма охоплювала предмети
«тривіуму» (граматика, риторика, діалектика) та «квадривіуму» (арифметика,
геометрія, музика, астрономія). Проте новозаснована школа докорінно
відрізнялася від західноєвропейських початкових та середніх шкіл насамперед
своїм активним використанням греко-візантійської культурної спадщини та
виразно національним характером. Унікальність та оригінальність її
виявилися і в тому, що відповідно до культурних та релігійних потреб
України тут своєрідно інтерпретували гуманістичну ідею «тримовного ліцею»
(тобто єврейсько-греко-латинського). Православний характер школи зумовив
заміну староєврейської мови (івриту) церковнослов’янською мовою. Західноєвропейська концепція єврейсько-грецько-латинської освіти трансформувалася в Україні в засаду грецько-латинсько-слов’янської тримовності. Ця
трансформація відбувалася не просто, адже латинська мова в українській
середньовічній культурній традиції сприймалася як «чужа», власна культура
усвідомлювалася як греко-слов’янська. Але особливістю доби були взаємодія
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і взаємопроникнення «східних» і «західних», «грецьких» і «латинських»
чинників. Отож поступово латинська мова і латиномовні твори стають
складовою української культури XVI–XVII cт. На думку ак. Я. Ісаєвича, саме
заснування Острозького колегіуму як слов’яно-греко-латинського «засвідчило
перехід до нового етапу культурного синтезу – усвідомленого прагнення
поєднати слов’яно-грецьку спадщину з досягнен-нями «латинськими», тобто з
культурними надбаннями Західної і Центральної Європи» [7, с.11].
Діяльність, розгорнута в Острозі з вивчення і піднесення ролі
старослов’янської мови з одночасним введенням у практику грецької та
латинської, була продовжена в школі Львівського (1585 р.), Луцького
(1620 р.), а далі – Київського братства (1615 р.). У першій редакції
статуту Львівської школи «Порядок школьный или уставъ Львовской
Ставропігийской братской школы» (1586 р.) зазначено, що це «школа грецкая
и руская», а у другій - «училище… греческого и словенского писания» (цит. за
Грушевський М. ІУЛ 1996, т.VI, кн. 1: [5, с.106]). Статут Луцької братської
школи називає цей освітній заклад «греко-латино-слов'янською школою» [1,
с.85], що засвідчувало рівноправність слов'нської традиції із класичними
грецькою та латинською. Окрему сторінку в історії братського руху становить
Київська братська школа (1615 р.), яка після об'єднання із Лаврською (1631р.)
була реорганізована в колегіум (колегію) далі – у Академію (1632 р.). При
організації Києво-Могилянської академії її засновник Петро Могила опирався
на демократичні традиції братських шкіл з одночасною орієнтацією на
західноєвропейські моделі [2, с.240; 14, с.50-54]. У київській школі, згідно із
юридичним документом – грамотою, наданою Петром І 1694 р., повинні були
навчати «радительно, спокойно и свободно», причому «не токмо поэтики и
реторики, но и философии и богословии учения, рачения и ведения
славеноросийским и еллино-греческим и латинским языком преподавать» [6,
с.490,491].
Тут варто підкреслити, що трансформована на вітчизняному грунті
еразмівська модель тримовного навчального закладу (слов’яно-грецьколатинського), що була успішно втілена у педагогічній та освітній практиці
Острозької академії та братських шкіл, на початку XVIII ст. отримує свій
подальший розвиток, що виявлялося у полілінгвістичній спрямованості
Києво-Могилянської академії, у посиленому вивченні нових європейських
мов (німецької, французької) та у науковому опрацюванні церковнослов’янської (слов’яноруської) мови. У цьому освітньому закладі закладалися
основи українського теоретичного мовознавства (детально про це : [13, c.7576; 3, с.67-68].
Отже, полілінгвізм – одна із найвиразніших ознак, що визначає напрямок
розвитку вітчизняної освіти в період XVII – XVIII cт. Адже багатомовність не
лише налаштовувала на спілкування з іншим, але відкривала шлях до
самостійного вивчення першоджерел європейської культури та науки,
27

Collection of scientifical works, Issue 11. 2021

виховувала здатність до самостійного критичного мислення. Значення мов
добре усвідомлював Петро Могила, про що зазначав у своєму полемічному
трактаті «Лиθосъ, (1644 р.)» [12]. П. Могила наголошував на необхідності
вивчення латинської мови, яка в умовах багатоконфесійного і
мультикультурного простору ставала засобом ведення релігійної полеміки, а
також інструментом у політичних та державних справах. Цитата з Літоса –
«Dla tego tedy, aby y politykami y niе prostakami, tak w rzechach politicznych, iako
y w daniu sprawy o artikułach wiary, byli, słysznie im przy Graecczyznie,
Słowiensczyznie, Polsczyznie, y po Łacinie umieć. Lepіej bowiem z uczonym, niż z
prostakiem, tak politice, iako y theologice, diszkurować» [12, с.376-377] – не
втрачає актуальності на сучасному етапі, наголошує на важливості володіння
мовами у різних сферах суспільного життя.
Висновки. Класична західноєвропейська тримовна освітня модель
(староєврейсько-грецько-латинська) в умовах українського освітнього
простору кінця XVIІ – початку XVIII ст. була трансформована у засаду
грецько-латинсько-слов’янської тримовності, що засвідчувало прагнення до
поєднання вітчизняною освітньою культурою українсько-слов’янських
(візантійсько-слов’янських) чинників із західними «латинськими». Найбільш
повно ідея тримовної школи в Україні була зреалізована у діяльності
братських шкіл, далі – у Києво-Могилянської академії, що пристосувала цю
ідею до потреб часу і розвинула її у полілінгвістичному вимірі.
Полілінгвістична спрямованість засвідчувала готовність вітчизняної освітньої
культури до рецепції інтелектуальних здобутків попередніх цивілізаційних
надбань, чим визначила вектор розвитку української освіти у наступному часі.
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Королюк С.В.,
к.пед.н., доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти,
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського,
Україна, м. Полтава
РОЛЬ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У РОЗБУДОВІ
ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
Згідно з Законом України «Про повну загальну середню освіту» в
пріоритетних напрямах розвитку закладів освіти є демократизація й
гуманізація, урахування потреб учасників освітнього процесу. В п.3 статті 26
зазначено, що керівник закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності
органів самоврядування закладу освіти [3].
Розглянемо детальніше питання, які органи врядування можуть існувати
в закладі, чим врядування відрізняється від управління та якою є роль
керівника у розбудові демократичного врядування в закладі освіти.
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Е. Бекман і Б.Траффорд, автори посібника “Демократичне врядування в
школах”, стверджують, що школи потребують як управління, так і врядування.
Управління школою – це шкільне адміністрування, виконання правових
фінансових і навчальних умов, наприклад, ієрархічні відносини між
директором і учнями базуються на дотриманні інструкцій і порядку.
Врядування школою, навпаки, відображає динаміку соціальних змін у
сучасному суспільстві. Школам доводиться взаємодіяти з різними партнерами
і впливовими особами за своїми межами і тут усі члени шкільної спільноти, і
передусім учні, відіграють важливу роль. Вони взаємодіють, ведуть
переговори і укладають угоди, чинять тиск, приймають рішення разом.
Демократичний напрям розвитку школи автори пропонують оцінювати за
трьома принципами освіти для демократичного громадянства Ради Європи:
права і відповідальність, активна участь, визнання і повага різноманітності [2].
Для керівників важливо усвідомлювати відмінності між управлінням та
врядуванням (Табл. 1) для ефективного управління й розбудови врядування у
закладі освіти.
Таблиця 1
Характерні риси діяльності за умов управління й врядування
Діяльність
розробка
й
прийняття
рішень
організація
виконання
рішень
розподіл відповідальності
делегування повноважень
хто несе відповідальність за
прийняті рішення
ініціативи учасників
основа в прийнятті рішень
контроль рішень
укладання планів роботи
закладу
мотивація учасників до
діяльності
функціонування правил і
процедур
прозорість і відкритість
інформації

Управління
Врядування
одноосібно й колегіально, залежно лише колегіально
від особистості керівника
жорстка регламентація
самоконтроль
у відповідності з повноваженнями

у відповідності до
ініціатив й побажань
за потреби
постійно
керівник
усі учасники й
керівник
враховуються
є основним інструментом
потреби закладу у відповідності до потреби учасників
законодавства
керівник
орган врядування
організовує і контролює
ініціює й реалізовує
заохочує,
вимагає
виконання заохочує і надихає
посадових інструкцій, трудового
договору
контролює
ініціює, розробляє
й дотримується
забезпечує
є
основоположною
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Згідно з Законом України “Про повну загальну середню освіту” у
закладі освіти можуть діяти:
– органи самоврядування працівників закладу освіти;
– органи учнівського самоврядування;
– органи батьківського самоврядування.
Також у закладі можуть утворюватися і діяти відповідно до установчих
документів закладу освіти інші органи громадського самоврядування
учасників освітнього процесу (ст. 27, п.3.). Дієвими можуть бути створені в
закладі групи за інтересами (учнями, батьками, педагогами чи працівниками
школи).
Для створення й ефективного функціонування в закладі освіти органів
врядування важливою є роль керівника, який має забезпечити: сприятливе
комфортне середовище в закладі, залучати до процесів планування усіх
учасників освітнього процесу; практикувати спільне прийняття рішень,
участь кожного, врахування потреб учасників освітнього процесу.
У Вікіпедії знаходимо термін «добре урядування», яке має такі основні
характеристики: учасницьке, орієнтоване на консенсус, підзвітне, прозоре,
чуйне, результативне та ефективне, рівноправне та інклюзивне,
дотримується верховенства права. дбає про мінімізацію корупції, дбає про
те, щоб погляди меншин були враховані, дбає про те, щоб голоси найбільш
вразливих членів суспільства були почуті у процесі прийняття рішень. чуйне
до нинішніх та майбутніх потреб суспільства [1].
Відповідно, у своїй управлінській діяльності керівники закладів освіти
мають враховувати ці характеристики для розбудови доброго врядування у
своєму закладі.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ СОЦІАЛЬНО –
ГУМАНІТАРНОГО БЛОКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-ГО РІВНЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ (МАГІСТРІВ)
Сьогодні, у час революційних змін у світі в цілому та в освітній системі
зокрема, підвищуються вимоги до формування всебічно розвинених
спеціалістів, спроможних як на професійну практичну самореалізацію, так і на
подальший розвиток у науковій сфері. У зв’язку з цим особливої актуальності
набуває проблема якісної підготовки випускників вищих навчальних закладів
до виконання науково-дослідної діяльності. Однією з провідних завдань
студентів магістратури є всебічний розвиток їхніх творчих здібностей та
дослідницьких умінь. Розвиток науково-дослідницьких компетенцій
спрямований на набуття майбутніми науковцями навичок пошукової,
дослідницької діяльності, здібностей креативного розв’язання навчальновиховних завдань в умовах вищої школи, а також формування умінь
застосування дослідницьких технік та методів розв’язання практичних питань
навчання і виховання. Особливо ця проблема актуальна в Україні через
процеси євроінтеграції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами модернізації вищої
освіти займалися такі провідні вчені, як В. Андрущенко В. Кремень,
О. Глузман та інші. Питанням особливостей науково – дослідної роботи
студентів присвячені роботи О. Коваленко, О. Микитюк, О. Кравченко,
О. Соболева, Т. Койчевої. Підготовці майбутніх магістрів до науководослідної діяльності особливої уваги у своїх дослідженнях надавали
Л. Голубенко, В. Ісаченко, М. Князян, В. Павлова, Г. Сомбаманія та інші вчені.
Наука – складна соціальна система та одна із важливих форм людської
діяльності, функція якої полягає в отриманні та виробленні і теоретичній
систематизації об’єктивних знань про оточуючу дійсність.
Сьогодні поняття «наука» розглядається з таких основних позицій:
теоретичної, як узагальнення здобутих знань; професійної, як особливий вид
суспільної діяльності людини; практичної, як застосування висновків наукової
діяльності на благо суспільства [2, с.10-11].
У залежності від контексту, поняття «наука» трактують як систему знань,
як метод дослідження, систему суб’єктів науково-дослідної діяльності та ін.
Формою здійснення та розвитку науки є наукове дослідження –
цілеспрямоване вивчення явищ, процесів, аналіз впливу на них різних
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факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання
переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень.
Існують два типи категорій наукових досліджень: фундаментальні та
прикладні.
Фундаментальні дослідження спрямовані на пізнання законів, що
керують поведінкою і взаємодією базисних структур природи, суспільства чи
мислення без конкретного їх використання.
Прикладні дослідження передбачають визначення можливостей для
застосування результатів фундаментальних досліджень у процесі розв’язання
пізнавальних і соціально-практичних проблем [2].
Отже, з огляду на вищезазначене, можна сформулювати визначення
поняття «науково-дослідна діяльність студентів магістратури» – це робота,
орієнтована на теоретичний пошук інформації, аналіз та обробку даних з
метою визначення головних положень; проведення емпіричного дослідження,
спрямованого виявлення основних закономірностей та оформлення висновків
за його результатами. У більш широкому сенсі цей вид роботи можна
трактувати як загальну діяльність, направлену на підвищення рівня
теоретичних знань, формування дослідницьких вмінь та навичок, а також
набуття відповідних професійних компетенцій.
Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої
освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь
магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою
програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра
становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120
кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає
дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Підготовка магістрів у системі вищої освіти спрямована на створення
умов для творчого розвитку обдарованої особистості та підготовку фахівців за
одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим),
науково-педагогічним, управлінським Магістерська підготовка реалізує
освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових
досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної та
діяльності, для роботи у галузі наукоємних технологій [1, с.11-12].
Магістратура як завершальна ланка повного циклу вищої освіти не
розрахована на масову підготовку фахівців, оскільки її цільові завдання
сконцентровані на підготовці особливого складу випускників –
інтелектуальної, наукової та науково-педагогічної еліти суспільства. Через це,
незалежно від профілю вищих навчальних закладів, провідною метою
магістратури є підготовка магістрів наук – відповідальних, ініціативних і
активних суб’єктів наукового пізнання, спілкування, співпраці і співтворчості,
чия майбутня професійна діяльність здебільшого повинна носити науководослідницький характер, а соціальна місія полягатиме в тому, щоб бути не
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тільки споживачами та носіями, але здебільшого творцями й взірцями
науково-дослідницької культури [3].
Варто зауважити, що науково-дослідна робота студентів магістратури
відрізняється від тих форм наукової діяльності, яку студенти виконували на
молодших курсах (реферати, курсові роботи), перш за все, ступенем
складності та рівнем науковості.
Дуже важливим аспектом цієї проблеми також є відмінності в організації
та проведенні наукових досліджень студентами-магістрантами гуманітарних
та технічних спеціальностей.
Зауважимо, що проблема класифікації наук постає дуже заплутаним та
дискусійним питанням ще з часів Аристотеля й до нині. Існує дуже багато
класифікацій, але найбільше нам імпонує класифікація, запропонована
німецьким філософом Генріхом Ріккертом, який вважав, що емпіричні науки
можна розподілити на дві головні групи: природознавство (науки, що
вивчають фізику, хімію, анатомію, фізіологію, біологію, геологію) та науки
про зв’язок людини і культури: теологія, юриспруденція, історія, філологія,
психологія, педагогіка,культурологія, мистецтвознавство тощо), тобто
гуманітарні науки.
На нашу думку, задля набуття вищеперелічених умінь та навичок
студенти магістратури мають виконувати різноманітні види науково-дослідної
діяльності не тільки в аудиторні часи, але й поза межами вишу. Отже,
науково-дослідна робота в основному передбачає виконання студентами
магістратури самостійних завдань. Для плодотворної підготовки до
проведення магістерського дослідження, написання випускної роботи та її
захисту перед комісією студенти повинні опановувати різноманітні форми
самостійної наукової роботи. Це може бути написання рефератів, есе,
складання тез, конспектування та анотування наукових джерел, розробка
власних проектів з теми,презентацій що вивчається. Для студентів
магістратури ще однією цікавою формою науково-дослідної діяльності є
проведення соціального опитування з подальшою обробкою результатів та
важливими висновками. Цей вид роботи використовується у багатьох
дисциплінах, наприклад, філософії, соціології, психології та ін. Результати
цього міні-дослідження також можуть бути включені до основної
кваліфікаційної роботи.
Слід зазначити, що кожен студент магістратури має написати наукову
статтю за результатами свого магістерського дослідження самостійно або у
співавторстві з науковим керівником та опублікувати її у фаховому виданні.
Також майбутні магістри мають брати участь у наукових конференціях для
розширення свого кругозору, набуття навичок наукового дискурсу та
входження до наукової спільноти. Задля цього вони навчаються складати тези
доповіді та набувають власного стилю публічного викладення матеріалу.
Написання наукової статті вимагає від майбутнього науковця не тільки вмінь
шукати, аналізувати та компонувати інформацію, навичок роботи з
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друкованими й електронними виданнями, вмінь лаконічно висловлювати свої
думки, виділяти найважливіше з-поміж великого обсягу інформації. Також
для майбутнього магістра вкрай важливим є знання англійської мови, тому що
вагома частина цікавої та корисної наукової інформації міститься у
бібліотеках та мережі Інтернет в оригіналі та рідко перекладається на
українську мову. Окрім цього, у зв’язку з процесами євроінтеграції у нашій
країні, підвищуються вимоги до працівників освіти, особливо тих, хто планує
пов’язати своє життя з наукою. Зокрема, це стосується знання англійської
мови як інтернаціональної ланки зв’язку зі світом. Отже, окрім набуття
вищезазначених вмінь і навичок, студентам магістратури обов’язково
потрібно розвивати іншомовну компетенцію.
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Синенко С.І.,
к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов та міжкультурних комунікацій
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України,
Україна, м. Київ
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ДИДАКТИЧНИЙ
ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Об’єктивною тенденцією розвитку усіх сфер сучасного суспільного життя
є глобальні інтеграційні процеси. Їх всеохоплюючий характер вимагає
вироблення управлінських критеріїв на новому етапі розвитку суспільства. Це в
свою чергу вимагає інноваційних підходів до підготовки кадрів як для органів
публічного управління так і для усіх без винятку сфер суспільного життя.
Одним з основних завдань наукової та інноваційної діяльності закладів
вищої освіти (ЗВО) є формування ефективного освітнього простору шляхом
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проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення
і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, забезпечення
інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців інноваційного
типу для органів публічної влади.
Освітні інновації загалом та освітні технології зокрема, як вперше
створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні,
управлінські системи, їх компоненти, що суттєво впливають на забезпечення
якості освіти на усіх рівнях та покращують результати освітньої діяльності у
підготовці кваліфікованих фахівців публічної сфери, варто розглядати як
реалізовані нововведення в освіті – у змісті, методах, прийомах і формах
освітньої діяльності, розвитку особистості (методиках, технологіях), у змісті
та формах організації управління освітньою системою, а також в
організаційній структурі закладів освіти, у засобах навчання і виховання та у
підходах до соціальних послуг в освіті, що суттєво підвищує якість,
ефективність та результативність освітнього процесу, який проходить різні
стадії, зокрема: виявлення потреб у зміні (виявлення проблеми);
розроблення ідеї вирішення проблеми; розроблення способу вирішення
проблеми (нововведення); апробації і експертизи нововведення; засвоєння
нововведення; інституалізація нововведення.
У контексті інновацій у сфері забезпечення якості вищої освіти серед
Основних завдань Міністерства освіти і науки України на 2021 рік
першочергове місце займає здійснення пілотування єдиного державного
кваліфікаційного іспиту або його окремих елементів із використанням
організаційно-технологічних процесів ЗНО [3]. Його виконання мобілізує
кадровий, науково-педагогічний, організаційний, технічний потенціал
закладу освіти, мотиваційну складову здобувачів освіти з метою отримання
найвищого рейтингу та якості освіти.
В умовах реформ у напрямку децентралізації публічного управління та
адміністрування, освітні системи переносять акцент із масових педагогічних
явищ на особистість здобувача освіти, вивчення можливостей і обставин
його індивідуального розвитку, умов саморозкриття і самореалізації на
різних етапах його життєдіяльності. Як наслідок і першочергова передумова
конкурентоздатності, ЗВО необхідні не просто хороші науково-педагогічні
кадри, а викладачі-дослідники, технологи, майстри, викладачі-новатори, з
інноваційним мисленням, здатні усвідомлено взяти на себе відповідальність
як за особистість іншої людини, що постійно розвивається, так і за заклад, як
систему, що теж перебуває у розвитку.
Ідея втілення інноваційних технологій в навчання передбачає
досягнення мети високоякісної, конкурентоздатної освіти, спроможної
забезпечити кожному працівнику публічної сфери умови для самостійного
досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних
соціальних ролях.
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Однак інноваційність, як дидактичний засіб чи система, має при цьому
втілитися у навчальні дисципліни. Реалізація ідеї створення інноваційних
курсів, модулів, освітньо-кваліфікаційних програм, практикумів виявляється
не дуже легкою. Її теперішній етап характеризується як емпіричною
спрямованістю – розробкою та проведенням науково-педагогічними
працівниками інноваційних занять різних профілей, так і теоретичною –
створенням та вдосконаленням інноваційних та інтегрованих занять,
поєднуючи численні навчальні дисципліни, вивчення яких передбачено
навчальними планами. Інноваційні технології дають можливість, з одного
боку, показати здобувачам освіти світ у цілому, подолавши дисциплінарну
розрізненість наукового знання, а з іншого – звільнений за рахунок цього
навчальний час використовувати для повноцінного здійснення профільної
диференціації у навчанні.
Методика застосування інноваційних технологій у освітньому процесі з
різних дисциплін не може бути однаковою. Вона залежить від змісту
навчальної дисципліни, різних можливостей педагогічних програмних
засобів, різного фахового рівня підготовки викладача/лектора у галузі
комп'ютерних технологій. Певне значення мають також вікові особливості
та фаховий рівень здобувачів освіти.
Вирізнимо бінарні заняття таких типів: засвоєння нових знань;
комбіновані; узагальнення й систематизації знань; інтегровані.
Використання інноваційних технологій дає можливість: здобувачу
освіти – самостійно розібрати навчальний матеріал, використовуючи увесь
ресурс Інтернету; педагогу – здійснювати ефективний контроль за якістю
набутих студентами/слухачами знать, умінь, навичок; навчити володіти
ефективними ІТ-програмами для вирішення різноманітних задач; створити
індивідуальну освітню траєкторію для кожного здобувача освіти.
Основою інноваційної діяльності сучасного викладача є формування
інноваційно-програмного методичного комплексу з дисципліни. Поряд з
програмним і змістовим забезпеченням дисциплін на перше місце виступає
використання інформаційних засобів та їх дидактична властивість. Це
передбачає наочне та образне подання інформації, створення відеотеки для
ілюстрації інформаційного матеріалу: конспекту лекцій, електронних
конспектів лекцій, які дозволяють об’єднати слайд-шоу текстового і
графічного супроводження (фотознімки, діаграми, малюнки) з комп’ютерною
анімацією тексту, показом документальних записів. Тут об’єднуються
технічні можливості – комп’ютерні та відеотехнічні з живим спілкуванням
лектора з аудиторією.
Створення та впровадження інноваційних технологій у освітній процес
відповідає проголошеній Стратегії розвитку освіти «Україна 2030», яка
націлює на створення екосистеми «Learning Nation», що передбачає
трансформацію освітніх інституцій на основі втілення принципу навчання
впродовж життя. Важливими елементами цієї екосистеми визнані відкрита
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національна освітня платформа із сервісами для формування індивідуальних
освітніх траєкторій, інтеграція формальної та неформальної системи,
перетворення господарських комплексів класичних інституцій освіти на
освітні хаби, культура навчання впродовж життя [2].
Наразі, серед пріоритетних освітніх інновацій, набули максимального
поширення наступні: система дистанційного навчання; комп’ютеризація
бібліотек з використанням програм електронного каталогу та створення
фонду електронних навчальних та навчально-методичних матеріалів;
електронна система управління діяльністю закладу освіти та освітнім
процесом.
В умовах перманентного карантину, у сучасному освітньому onlineпроцесі успішно використовуються різноманітні інноваційні педагогічні
методики, основою яких є інтерактивність та максимальна наближеність до
реальної професійної діяльності майбутнього чи діючого фахівця органів
публічної влади, серед яких:
– імітаційні технології (ігрові та дискусійні форми організації);
– технологія «кейс-метод» (максимальна наближеність до реальності);
– методика відеотренінгу (максимальна наближеність до реальності);
– комп’ютерне моделювання;
– інтерактивні технології;
– технології колективно-групового навчання;
– технології ситуативного моделювання;
– технології опрацювання дискусійних питань;
– проектна технологія;
– інформаційні технології;
– технології диференційованого навчання;
– текстоцентрична технологія навчання.
Крім цього, необхідно виокремити навчальні технології, як найбільш
поширені серед освітніх технологій. Навчальна технологія – це моделювання
змісту, форм і методів навчання відповідно до визначеної мети. Вона детально
описує систему дій не стільки викладача, а, насамперед здобувача освіти.
1. Особистiсно орiєнтована технологія навчання. Особливістю особистісно орієнтованих педагогічних технологій є спрямованість на студента як
суб’єкта самоактуалізації, самовираження й самореалізації. Персоналізація та
діалогізація освітнього процесу ЗВО вимагають адекватного врахування
особистісного досвіду (почуттів, переживань, емоцій, відповідних їм дій і
вчинків) суб’єктів комунікації й опираються на застосування системи нових
форм співробітництва. При їх впровадженні має дотримуватися певна
послідовність, динаміка: від максимальної допомоги педагога студентам під
час вирішення навчальних завдань до поступового зростання їх власної
активності, до повної саморегуляції в навчанні.
2. Технологія розвивального навчання. Важливим у процесi реалізації
iдей розвивального навчання є підхід педагога до виявлення результатів
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навчання. Першорядним є виявлення того, які зміни відбувалися у розвитку
кожного студента – розвиток спостережливості, мислення, емоційно-вольових
якостей, потреб (наприклад, бажання навчатися), ціннісних орієнтацій
(ставлення до оточуючого довкілля, до себе та ін.). Важливо акцентувати, що
показники успішності розглядаються лише в єдності з показниками розвитку.
Оцінювання стає лише засобом відбиття наслідків засвоєння освітньокваліфікаційної програми.;
3. Технологія навчання як дослідження. Сутність цієї технології полягає у
забезпеченні освітньої підготовки учнів у процесі систематичних (за
періодами навчання і навчальними предметами) навчальних досліджень.
Метою застосування дослідницьких технологій в навчанні є набуття учнями
досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності, об'єднання розвитку
їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу,
формування на цій основі активної, компетентної, творчої особистості, здатної
до ефективного виконання функцій державного службовця.
4. Новi iнформаційні технологiї навчання. Технологічне використання
комп’ютера в навчальному процесі розв’язує ряд проблем: – освітню:
знайомлять студентів з можливостями обчислювальної техніки; прищеплюють їм уміння та навички доцільного її використання; формує уміння
користуватись навчальними програмами; – педагогічну: допомагає студентові
швидко і якісно засвоювати навчальний матеріал; унаочнює навчальний
процес; індивідуалізує навчання; – організаційну: забезпечує можливість
одночасного комп’ютерного тестування усіх студентів; проводить
комп’ютерний контроль за якістю роботи та її облік.
5. Технологiя групової навчальної діяльності. У груповiй навчальній
діяльності формується колективізм, моральні, гуманні якості особистості.
Важливу роль у формуванні цих якостей відіграють особливості організації
групової роботи; розподіл функцій і обов’язків між учасниками діяльності,
обмін думками, взаємна вимогливість і допомога, взаємоконтроль і
взаємооцінка. Групова навчальна діяльність виконує й організаційну функцію.
Полягає вона в тому, що майбутні управлінці навчаються розподіляти
обов’язки, спілкуватись один з одним, розв’язують конфлікти, що виникають
у спільній діяльності. В груповій роботі студент бере на себе функції
викладача/керівника і виконує відповідні види діяльності. Таким чином,
групова форма навчальної діяльності в порівнянні з іншими організаційними
формами має низку значних переваг [1].
Тому в умовах вищої школи важливо правильно організувати роботу
викладача зі студентами, не тільки створюючи необхідні умови для їх
розвитку, а й психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання. Робота з майбутніми працівниками публічної сфери вимагає належної
змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та
різноманітні види пошукової, аналітичної, розвиваючої, творчої діяльності.
Серед методів навчання мають переважати самостійна робота, пошуковий і
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дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок, інтерактивна
взаємодія викладача і студентів. Контроль за їх навчанням має стимулювати
поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу,
де завдання повинні мати творчий, диференційований характер, перенесення
знань у нові ситуації. Якість освіти у сфері публічного управління є однією з
гарантій якісного виконання державою та її представниками на усіх рівнях
управлінської та соціальної функцій.
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Титаренко Н.В.,
завідувач сектору дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
відділу освітньої статистики і аналітики
Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»,
Україна, м. Київ
ЗБІР І АНАЛІЗ ДАНИХ – ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ
КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ
Збираючи різноманітні масиви даних, можна своєчасно фіксувати стан
функціонування досліджуваного об’єкту. Наша увага зосереджена на
ефективності процесу реформування Нової української школи, яка
спрямована на якісну організацію освітнього процесу та формування
особистості учня, який буде успішним у своєму житті.
Збір масивів будь-яких даних можна організувати як шляхом
проведення моніторингових досліджень, так і шляхом обліку відкритих
даних за результатами певної діяльності об’єкта. Якщо таких даних немає,
треба планувати спеціальне дослідження. Поняття «масиви даних» ми
розглядаємо як структуровані дані, готові до аналізу [1]. Дані, які збирає
дослідник, поділяють на якісні і кількісні. Тому, плануючи збір даних, ми
визначаємо відповідно до мети, числову чи нечислову інформацію
збиратимемо і в подальшому оброблятимемо.
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Таким чином, ставлячи перед собою завдання збору масивів даних про
об’єкт дослідження, спочатку треба знайти такі дані у загальному доступі.
Для нас об’єктом дослідження є організація освітньої діяльності в закладах
загальної середньої освіти відповідно до реформи Нової української школи
(НУШ) [2]. До відкритих даних у галузі загальної середньої освіти належать
статистичні дані, наприклад, про діяльність закладів загальної середньої
освіти (ЗСО), які щорічно оприлюднюються на веб-сайті Державної служби
статистики України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» [3]. Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики»
збирає ці статистичні дані за формами державного статистичного
спостереження у вигляді, наприклад, ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної
середньої освіти» [4], 76-РВК «Зведений звіт денних закладів загальної
середньої освіти» [4], 83-РВК «Звіт про чисельність та склад педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти» [5].
Розглянемо, наприклад, оптимізацію мережі закладів ЗСО, як складову
реформи НУШ. Аналізуючи дані Державної служби статистики України
(http://www.ukrstat.gov.ua/), спостерігаємо зменшення на 11,5 % кількості
закладів ЗСО за 24 роки з 1991/1992 (21,9 тис. закладів ЗСО) до 2013/2014
навчального року. Однак за останні лише чотири роки (з 2016/2017
навчального року) цей процес прискорився і кількість закладів ЗСО
скоротилася на 10,1%. У 2019/2020 навчальному році вже було 15,2 тис.
закладів ЗСО (рис.1). Ці чотири роки співпали із започаткуванням
децентралізації і поступу до реформування загальної середньої освіти.
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Рис.1. Динаміка кількості закладів ЗСО за 30 років незалежності України, тис.
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Натомість за останні чотири роки зросла на 7,6 % кількість учнів у
закладах ЗСО (до 4138 тис. осіб у 2019/20 навчальному році) й на 0,5 % –
кількість учителів (до 440 тис. осіб у 2019/20 навчальному році) (рис. 2).

0

Навчальні роки
Рис.2. Динаміка кількості учнів і вчителів у закладах ЗСО за 30 років
незалежності України, тис. осіб
Отже, доступ до цих державних даних і їхній аналіз дозволяє
припустити, що в рамках оптимізації мережі закладів ЗСО відбувається
зменшення кількості таких закладів на загальному фоні хоч і незначного, але
збільшення кількості учнів та вчителів. А, отже, зростає наповнюваність
закладів ЗСО, кількість учнів на одного і зменшуються витрати на навчання
одного учня.
Відповідно до реформи НУШ метою оптимізації мережі є покращення
якості освіти й зменшення витрат на навчання одного учня. Таким чином,
виникає потреба зібрати дані по цих напрямах. Дані про витрати на одного
учня в закладах ЗСО ми можемо знайти на сайті Міністерства фінансів
України (https://www.mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education). Державні дані
про якість освіти учнів закладів ЗСО не збираються, тому перед
дослідником постає проблема їхнього збору. Для цього організовується
моніторингове дослідження. Відповідно до мети, методами такого
дослідження можуть бути тестування, анкетування, фокус-групове інтерв’ю,
вивчення шкільної документації. Респондентами – учні, вчителі, батьки
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учнів. Серед учнів, як безпосередніх здобувачів освіти, дані про якість їхньої
навчально-пізнавальної діяльності можна визначати безпосередньо через
тестування, анкетування або фокус-групове інтерв’ю. Вчителі й батьки учнів
опосередковано через анкетування можуть визначити рівень освіченості
учнів / своїх дітей. Крім того, можна аналізувати шкільну документацію,
наприклад, класні журнали.
Отже, залежно від потреби в масивах даних про впровадження реформи
НУШ, дослідник визначає шляхи й підходи до їхнього збору. А якісні
масиви даних, в свою чергу, дозволять отримати об’єктивну інформацію про
процес реформування. Це слугуватиме підґрунтям для коригування процесу
впровадження реформи. Подальша тематика масивів даних має бути
зосереджена на впливі зібраних попередньо даних на якість та успішність
реформи.
Література
1. Богдан О. Що варто знати по соціологію та соціальні дослідження! Посібникдовідник для громадських активістів та всіх зацікавлених / Олена Богдан;
консультант-рецензент Володимир Паніотто. – К.: Дух і Літера, 2015. – 380 с.
2. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029
року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р. URL:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934
3. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 24.10.2020 № 2939VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
4. Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів
загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення : Наказ Міністерства
освіти і науки України від 27.08.2018 р. № 936. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1000-18#Text
5. Про затвердження форми звітності щодо чисельності та складу педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення :
Наказ Міністерства освіти і науки країни від 27.08.2018 р. № 937. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0997-18#Text

43

Collection of scientifical works, Issue 11. 2021

Філімонова Т.В.,
доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти
Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського,
Бєлянінова А.О.,
магістрантка Миколаївського національного університету
ім. В.О. Сухомлинського, вихователь ЗДО,
Україна, м. Миколаїв
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПІЗНАВАЛЬНОДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На сучасному етапі становлення і розвитку нової освітньої системи в
Україні особливого значення набуває проблема формування світогляду в
юного покоління. На думку вітчизняного академіка І. Беха, ядром структури
особистості є її цінності та її світогляд, які спрямовують процес усвідомлення
навколишньої дійсності і зорієнтовують людину в її практичній та перетворювальній діяльності [1, с.12].
Світогляд – це цілісна система наукових, філософських, моральних,
правових, естетичних понять, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення людини до навколишньої дійсності і до самої себе [2, c.45].
Основу світогляду становлять погляди і переконання, що сформувалися на
базі знань про природу та суспільство, й стали внутрішньою позицією
особистості.
Формування світогляду у молодших школярів – складна і дискусійна
проблема сучасної психолого-педагогічної науки, особливо в умовах
глобальних криз, які ставлять суспільство у винятково жорсткі умови
виживання.
Теоретичні засади формування світогляду в здобувачів початкової
освіти розкрито у наукових розвідках О. Дмитрієва, Т. Ладиженської,
М. Львова, Т. Рамзаєвої, О. Савченко, Н. Свєтловської, Н. Скрипченко та ін.
Як справедливо зауважує професор С. Якименко, найважливішою з усіх
антропогенних катастроф є антропологічна – знищення людського в людині.
Саме тому світогляд є справжньою «мішенню» педагогічного впливу [5,
с.194-195]. Разом з тим, учена акцентує увагу, що основні «вузли» світогляду
зав’язуються вже у старшому дошкільному віці, а потім викристалізовуються
в певну структуру в молодшому шкільному віці [5, с.195].
Так, Ж. Піаже встановив, що в період життя від 5 до 12 років уявлення
дитини про моральність змінюються від морального реалізму до морального
44

Collection of scientifical works, Issue 11. 2021

релятивізму. Моральний реалізм, в розумінні Ж. Піаже, – це однозначне
розуміння добра і зла. Моральний релятивізм заснований на впевненості, що
кожна людина має право на справедливе і поважне ставлення до себе [1, c.13].
Звідси випливає, що світогляд молодшого школяра поглиблюється, розвивається, стає більш зрілим, адже основними новоутвореннями учня молодших
класів є рефлексія і внутрішня позиція школяра, тобто здатність оцінювати
власні вчинки, порівнювати свої дії з діями інших дітей, з’являються перші
паростки аналітичної діяльності, яка, на нашу думку, вкрай важлива для
формування світогляду.
На важливості формування світоглядної позиції учня початкових класів
наголошував В. Сухомлинський, який писав: «Треба прагнути, щоб
формування світоглядних уявлень відбувалося не в системі розрізнених
уроків, «де великі істини народжуються, як чума маленьких істин», а як
єдиний, безперервний, тривалий процес [4, с.389].
На наше глибоке переконання, кожен навчальний предмет початкової
ланки освіти має потужні потенційні можливості для формування світоглядних уявлень учнів. На думку І. Казанжи, світогляд, сформований у процесі
навчання, відіграє важливу роль (деякі концепції природньо формуються з
власного досвіду учнів). Якщо вчителі активізують пізнавальну діяльність
учнів, їхній світогляд поєднає спонтанні та цілеспрямовані переживання.
Зв’язок між елементами освіти й стихійного досвіду учнів забезпечує
стабільність світосприйняття [2, с.78].
Ми солідарні з І. Казанжи, яка вважає, що у формуванні стихійного
досвіду учнів нерідко беруть участь емоції. Емоційно-сприйняті уявлення про
предмети і явища добре фіксуються в пам’яті молодших школярів. При
формуванні світоглядних уявлень думка учнів швидко «переходить» від
одного образу до іншого. Це зумовлюється тим, що їхня пам’ять довго
зберігає усталені «ряди», «ланцюжки» асоціацій [2, с.202].
На основі педагогічних ідей сучасних учених можна резюмувати, що
формування світоглядної позиції в учнів молодших класів відбувається у такі
три етапи: проходячи через фільтри дитячої душі, через емоційне сприймання
об’єктів, подій і явищ, дитина отримує знання (когнітивний критерій), потім
учень оцінює ці явища і події, в результаті чого з’являється ставлення
(емоційно-оцінний критерій). Згодом засвоєні явища, події і ставлення до них
набувають особистісного забарвлення, тобто втілюються у вчинковій
діяльності молодшого школяра (поведінково-діяльнісний критерій).
Формування світогляду у молодших школярів вважаємо найбільш
ефективним у процесі пізнавально-дослідницької роботи із учнями
початкових класів, адже дослідницька активність – природний стан дитини,
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а дослідження у молодшому шкільному віці – це безкорисливий пошук
істини.
Серед важливих завдань, що стоять нині перед початковою школою, –
розвиток теоретичних і практичних умінь, навчання вмінням і навичкам
дослідницького пошуку, опанування школярами основ природничо-наукового
світогляду за допомогою активних методів навчання, що дозволяють
використовувати всі рівні засвоєння знань: від звичайного відтворення до
творчо-пошукової діяльності [2, с.113]. Зокрема, оригінальність мислення,
вміння співпрацювати, а також творчі навички школярів найповніше
виявляються та успішно розвиваються в діяльності, а особливо в тій, яка має
дослідницьку спрямованість. Цей факт є актуальним для учнів початкової
школи, адже в цьому віці навчальна діяльність стає провідною і визначає
розвиток основних пізнавальних особливостей молодшого школяра.
Ми цілком згодні з думкою О. Савченко, яка зазначає, що розвивальний
вплив навчального середовища стає більш помітним, за умови, якщо дитина
вступає з ним в активний пізнавальний контакт, який набуває продуктивної
взаємодії. Дослідницька діяльність у початковій школі є широкою за змістом і
різнорівневою за типом пізнання, тобто здійснюється практично й теоретично.
Молодший школяр проявляє дослідницьку позицію по-різному: під час
спостереження й дослідів у природі, в своєму розумінні прочитаного тексту,
уявному діалозі з його автором, власноручному створенні виробу,
придумуванні нового способу розв’язування задачі, знаходженні нової
інформації для проєкту, аналогії між віддаленими явищами, ознаками тощо.
Сильна дослідницька позиція поступово впливає на ставлення дитини як до
навчання, так і до повсякденного стилю життя. В такому разі можна говорити,
що у неї розвивається дослідницька поведінка, яка яскраво виявляється в
будь-якому середовищі [3, с.46-47].
Основними методами організації навчальної діяльності в умовах
дослідницького методу є: ігровий, проблемний, евристичний, дослідницький.
Стимулюванню навчально-дослідницької діяльності сприяють: проєктна
діяльність на уроках і в позакласній роботі, використання пошукових,
проблемних методів, організація самостійної роботи учнів з використанням
інтерактивних технологій, екскурсії тощо.
Отже, в практиці роботи сучасної початкової школи слід приділяти
значну увагу проблемі формування світогляду молодших школярів шляхом
дослідницької діяльності, щоб у дітей не зникало бажання відвідувати школу і
працювати на уроках, як-то буває через відсутність пізнавальних інтересів і
світоглядних уявлень. Адже світогляд – це ядро особистості і від його
сформованості в дитячі роки залежить ступінь її розвитку, соціалізації та
подальшої самоактуалізації.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК МОТИВУЮЧИЙ ФАКТОР
ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
Беззаперечним є той факт, що інтернет, зокрема соціальні мережі,
заполонив життя усіх людей. Сьогодні складно зустріти людину, яка б не була
зареєстрована хоча б в одній соціальній мережі. Та ще однією сучасною
тенденцією є прагнення особистості до самореалізації. Розглядаючи ці два
фактори окремо є бажання їх об’єднати та перевірити, чи справді вони можуть
взаємодіяти в позитивному контексті. А також, наскільки соціальні мережі
можуть мотивувати до самореалізації.
Питанням самореалізації зарубіжні та вітчизняні фахівці займаються вже
багато років. Вони розкривають це поняття з різних сторін, пропонують
можливий шлях його вирішення, та поки універсального методу не існує.
Зокрема такі науковці, як Н. Комісаренко, В. Муляр, Н. Громова, Л. Левченко,
та інші розглядають процес самореалізації як соціальний процес. Вони
вважають, що він повинен включати в себе творчий потенціал, культуру і
свободу особистості [3].
В своїй роботі Коростилєва Л.А. зауважує, що у словнику, виданому в 1902
році в Лондоні, слово «самореалізація» трактується як «здійснення
можливостей розвитку Я» [2].
Такі вчені, як Л. Сохань, В. Доній, Г. Нестеренко, Г. Несен, М. Чапка
трактують самореалізацію як розуміння свого життєвого призначення. Інші
розглядають її як самопізнання та саморозвиток. А. Маслоу акцентував увагу на
тому, що самореалізована особистість обов’язково повинна розуміти своє
призначення та бути залучена до справи.
Самореалізація особистості включає в себе три складових: самопізнання –
дослідження та розуміння себе, своїх уподобань, можливостей; самооцінка –
про вміння цінувати себе, визнавати свою важливість, правильно оцінювати
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свої сильні та слабкі сторони. Внаслідок цього починається важливий процес
саморозвитку, що і є третьою складовою [3].
На допомогу реалізації цих складових приходить феномен, який заполонив
увесь світ – соціальні мережі. Вони мають повне право посісти місце почесного
мотиватора для саморозвитку особистості.
Такі вчені, як Д. Грінфілд, А. Войскунський, К. Янг, А. Голдберг
досліджували мотивацію та вплив інтернет-мереж на становлення особистості, в
їх працях розглядалося питання як про розвиток залежності, так і шляхи його
вирішення. На сьогоднішній день питання соціальних мереж не є дослідженим
до кінця. Та ми можемо з точністю стверджувати, що вони впливають на
цінності, спосіб життя, поведінку та особистість будь-якої причетної до них
людини [1;4].
Звичайно, є багато негативних поглядів на використання цих ресурсів.
І часто вони й справді актуальні. Адже саме вони несуть такі загрози, як
соціальна відстороненість, тривога, погіршення настрою, зниження самооцінки
та навіть депресію. Але будь-що може стати шкідливим, якщо споживати його
надміру, найкращим варіантом є використання усього усвідомлено і з
розумінням мети. До прикладу, щоденне споглядання за успіхами інших людей
може стати як зневірою в себе, так і потужним стимулом до особистісного
зростання та самореалізації. Саме таким мотиваційним поштовхом вже
скористалося багато людей, «він зміг – я зможу».
Також хочеться відзначити, що соціальні мережі вже давно перестали бути
тільки методом спілкування. Сьогодні вони слугують простором для
самовираження та пошуку власної самоідентифікації через особистий блог. Це
сучасний спосіб заявити про себе як особистість, так і як про професіонала в
певній сфері, транслювати власні цінності, висловлювати особисту думку і бути
почутим. Для цього не достатньо просто виставляти гарні фото та писати
розумні статті. Сьогодні тим, хто бажає бути почутим, необхідно транслювати
власну унікальну особистість на сторінках соціальних мереж. А це мотивує до
глибшого пізнання себе в реальному світі.
В результаті проведеного дослідження за допомогою Google survey було
встановлено ступінь впливу інформаційного контенту на формування мотивації
жінок трьох вікових груп до саморозвитку (Табл.1).
Ступінь впливу інформаційного контенту соціальних мереж на
формування мотивації жінок для самореалізації
Таблиця 1
Вік
Ступінь впливу
Вирішальний
Частковий
Відсутній
Всього:

30-39 років
А.к.
У%
20
57,14
10
28,57
5
14,29
35
100

40-49 років
А.к.
У%
18
51,43
12
34,28
5
14,29
35
100
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50-60 років
А.к.
У%
10
28,57
15
42,86
10
28,57
35
100

Загалом:
А.к.
У%
48
45,71
37
35,24
20
19,05
105
100
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Так на 57,14 % жінок віком 30–39 років інформаційний контент
соціальних мереж (ІКСМ) справив вирішальне значення у формуванні їх
мотивації для самореалізації (ФМдС); на 28,57 % частковий і на 14,29 % не
справив жодного впливу.
На 51,43 % жінок віком 40–49 років (ІКСМ) справив вирішальне
значення у (ФМдС); на 34,28 % частковий і на 14,29 % не справив жодного
впливу.
На 28,57 % жінок віком 50–60 років (ІКСМ) справив вирішальне
значення у (ФМдС); на 42,86 % частковий і на 28,57 % не справив жодного
впливу.
Загалом на 45,71 % жінок різного віку (ІКСМ) справив вирішальне
значення у (ФМдС); на 35,24 % частковий і на 19,05 % не справив жодного
впливу.
Можна виділити кілька складових, які визначають змістовий контент
соціальних мереж, як ефективний мотиватор для саморозвитку:
1. Наслідування успішного досвіду. Інтернет-мережі надають швидкий
доступ до найуспішніших постатей нашого часу. А споглядання чужих успіхів
може стимулювати досягати таких самих результатів, але і в окремих
випадках знижувати її.
2. Стимул розвивати особистий бренд, шукати свою автентичність і
формулювати власну чітку думку та позицію. Завдяки вимогам часу «бути
почутим – бути унікальним» саме соціальні мережі.
3. Можливість заявляти про себе. Вміння самовиражатися через фото,
колір, форму чи написання не просто цікавого, але й корисного тексту.
4. Швидший вихід професійним витокам саме через інтернет блогінг. Що
сприяє розвитку впевненості та об’єктивізації самооцінки.
5. Можливість навчання. Завдяки доступності світових освітніх платформ
підвищувати свій освітній рівень.
6. Можливість здійснювати діяльність, корилюючу із власними
інтересами. Інколи позапрофесійними, для реалізації яких раніше не було
можливості.
Розвиток інтернет технологій змінив світ, даруючи нові засоби для
дослідження власної особистості. Неможливо з точністю сказати, що
соціальні мережі мають тільки позитивні сторони. Але їх потужний мотивуючий вплив не варто недооцінювати. Особливо вони стали мотивуючим
фактором для самореалізації як молодого, так і старшого покоління.
Література
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аспірант кафедри психології та соціальної роботи
Західноукраїнського національного університету,
Україна, м. Тернопіль
ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В Україні професія «соціальний працівник» введена до класифікатора
професій, починаючи з 1990-х років. Діяльність соціального працівника,
соціального педагога – це зона довір’я між людьми, шлях до їх взаєморозуміння, взаємодопомоги і взаємовідповідальності. Кваліфікаційний рівень
соціального працівника залежить не тільки від знань, умінь, навичок, а й від
морального образу, який визначає його особистісні якості. Професійний
рівень соціальної роботи вимагає, щоб цю професію обирали люди з
особливими особистісними якостями.
Сучасний соціальний працівник – це фахівець у галузі соціальної
інженерії і соціальних технологій. Як соціолог і педагог, він має глибоко знати
правові, моральні, психологічні регулятори життєдіяльності людей, має бути
здатним і готовим прийти їм на допомогу, надавати її кваліфіковано,
доброзичливо і терпеливо [1].
Професія соціального працівника спрямована на соціальну сферу, тому
необхідною умовою для вибору цієї професії є соціальна спрямованість
особистості, наявність відповідних соціальних якостей: гуманізму, доброзичливості, справедливості, відповідальності, терпеливості, врівноваженості,
готовності стати на захист клієнта, прийти на допомогу, підтримати. Основою
професійної діяльності соціального працівника є компетентність і професіоналізм.
Компетентність означає відповідність рівня знань і умінь змісту
виконуваних посадових обов'язків, а також уміння досягати мети.
Компетентність забезпечується базовою освітою, самоосвітою у процесі
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практичної діяльності, вивченням досвіду, підвищенням кваліфікації на
курсах, семінарах [2; 3].
Сучасний стан інтернет ресурсів надає неосяжні можливості для
професійного навчання, підвищення кваліфікації соціального працівника.
Умови пандемії наклали свій відбиток на соціальні комунікації. Але
появились можливості використання он-лайн курсів, семінарів, вебінарів,
тренінгів, інш..
Серед основних критеріїв компетентності майбутніх соціальних
працівників є:
– знання про суспільство як соціальну систему, вміння аналізувати
соціальні явища і процеси, організовувати і проводити соціологічні
дослідження, використовувати їх результати у практичній діяльності;
– знання та вміння налагодження процесу комунікації між соціальною
службою та її цільовими групами громадськості, ведення кампанії по зв’язках
з громадськістю у соціальній сфері;
– знання та вміння розробки і проведення профілактичних заходів
первинної, вторинної і третинної профілактики з різними категоріями
населення;
– знання та вміння розробки, реалізації та оцінки ефективності
соціальних проектів, впровадження інновацій у практику соціальної роботи;
– знання та вміння використання сучасних інформаційних технологій і
технічних засобів у професійній діяльності соціального працівника; інші.
Забезпечення розвитку та застосування саме цих компетентностей може
успішно здійснюватись засобами інтернет ресурсів.
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ОСМАНО-РОСІЙСЬКА ВІЙНА 1686–1700 РОКІВ, ЯК
СКЛАДОВА ВЕЛИКОЇ ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ
Приєднання Московського царства до Священної ліги європейських
держав після укладення з Річчю Посполитою «Вічного миру» 1686 р.
покладало на неї певні зобов’язання. Зокрема, за умовами договору про
приєднання до антиосманської коаліції царський уряд повинен був перекрити
шляхи систематичних набігів кримських татар на південні кордони, змусити
донських козаків здійснити напад на Крим та організувати похід на Кримське
ханство. Така позиція країн-учасниць Священної ліги пояснювалася
нагальною потребою відволікти кримських татар від балканського театру
бойових за рахунок активності Росії. Виконуючи поставлені вимоги
союзників, Московія 1686 р. вступила в Велику турецьку війну та розпочала
підготовку до Кримського походу.
Для участі в поході готувалася велика армія під командуванням князя
В. Голіцина, загальна чисельність якої повинна була скласти 112 000 чоловік:
9 100 чоловік сотенної служби, 17 300 козаків і нижньої кінноти, 10 500
московських стрільців, 26 000 кавалерії «нового строю» та 49 200 солдатів.
Окрім того, з армією мало виступити в похід близько 50 000 козаків гетьмана
І. Самойловича. Перевозити військові запаси й продовольство мали численні
обози, які налічували біля 100–120 тисяч возів і понад 200 000 коней [2, с.32].
Основна частина військ, призначених для походу, в середині травня
зосередилася поблизу річки Мерлі, й звідти 18 травня виступила в Перший
Кримський похід. 23 травня московське військо неподалік Полтави з’єдналося
з військами І. Самойловича. Відповідно царського указу український гетьман
до кінця квітня 1687 р. зібрав в Гадячі 10 городових полків і 4 полки сердюків –
всього біля 50 000 чоловік, включно з 10 000 набраних спеціально для цього
походу міщан і селян [2, с.33]. Було вирішено, що війська Самойловича підуть
в авангарді, а московське військо виступить слідом за ними через кілька днів.
Від початку походу царська армія не зустрічала на своєму шляху татар. За
їхніми відомостями, кримський хан разом зі своїми військами пішов за
Перекоп до Криму, проте насправді він з основними силами перебував на
Молочних водах, що в районі сучасного Мелітополя.
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Об’єднана армія продовжила похід 3 червня. Здійснюючи нетривалі
переходи протяжністю 15–20 км від однієї річки до іншої, 22 червня військо
дісталося до річки Кінські Води. Наступного дня розпочалося спорудження
переправи, але в той же час розвідники повідомили, що увесь степ далі на
південь спалено. Кримський хан розумів, що він не зможе протистояти
чисельнішій і краще озброєній армії. Оскільки підготовка до походу та збір
війська в південних містах не залишився непоміченим татарами, хан СелімГірей наказав при перших повідомленнях про підхід ворожих сил випалити
увесь степ на південь від річок Кінські Води, Дніпро до Кальміусу й засипати
чи отруїти всі джерела.
Незважаючи на такі обставини князь Голіцин віддав наказ продовжити
похід. З кожним днем ситуація в війську погіршувалася. Воїни та коні почали
страждати від спеки, пилу, браку води й кормів, а вояки стали хворіти.
27 червня на березі річки Карачекрак відбулася військова рада щодо
можливості продовження походу. До Перекопу залишалося ще близько 200
км. За таких умов продовжити похід було ризиковано, тому російське
командування змушене було повернути свою армію назад.
Рішення щодо початку Другого Кримського походу було прийнято на
початку весни 1689 р. Хоч зовнішньополітична ситуація й не була
сприятливою для цього, все ж спустошливий набіг кримських татар на
територію українського Правобережжя в 1688 р. змусив царський уряд не
відкладати підготовку походу. Московське військо на чолі з князем
Голіциним було збільшене до 150 000 осіб. Вирушити на південь В. Голіцин
вирішив ранньою весною, аби запобігти виникненню пожеж у степу, які
завадили успішному здійсненню Першого Кримського походу. Під час
повернення московського війська у таборі ширилися спровоковані чутки про
причетність гетьмана І. Самойловича до підпалу. Хтось відправив донос
цареві і Самойловича було заслано до Сибіру, а на його місце призначено
І. Мазепу, який взяв участь у Другому Кримському на чолі 30 000 козацької
армії [1, с.74].
17 березня 1689 р. московське військо вирушило в похід з Рильська.
Поблизу річки Самари до нього приєдналося військо І. Мазепи [6, с.134].
Перша збройна сутичка об’єднаного московсько-козацького війська з
кримськими татарами відбулася 15 травня. Татари стрімко атакували авангард
війська супротивника, але самі потрапили під гарматний обстріл. Впродовж
наступних кількох днів військо Селім-Гірея відчайдушно намагалося не
підпустити сили Голіцина до Криму, проте їм цього зробити не вдалося. При
підготовці армії до штурму укріплень московсько-козацьке військо відчуло
нестачу облогових знарядь, у той же час розпочалися проблеми із запасами
питної води та провізії. Оскільки за укріпленнями знову простягався сухий
степ, шанси його перейти викликали великі сумніви. В. Голіцин скликав
військову раду, на якій було вирішено повернутися до Москви [5, с.148].
54

Collection of scientifical works, Issue 11. 2021

По завершенню двох Кримських походів наступні активні бойові дії
проти татар розгорнулися в Подніпров’ї 1693 р. На початку березня за
наказом І. Мазепи Лубенський полк спільно з правобережним полком Палія та
запорожцями на чолі з колишнім кошовим отаманом Ф. Степановим
вирушили до міста-фортеці Кизикермену, спалили його передмістя й розбили
татарський полк. У 1695 р. відбувся похід великого московсько-козацьким
військом в пониззя Дніпра. За чотири місяці походу були захоплені турецькі
фортеці в Подніпров’ї з яких вивезли 58 трофейних гармат [4, с.101].
Після повалення уряду цариці Софії Олексіївни військові операції проти
турків і татар були призупинені, але в 1694 р. було вирішено відновити
активні бойові дії й завдати удару вже не кримським татарам, а турецькій
фортеці Азов облога якої московсько-козацьким військом розпочалася в
червні 1695 р.
У фортеці знаходився 7-тисячний турецький гарнізон під командуванням
Хасан Арслан-бея. 25 вересня відбулася друга спроба штурму в ході якого
вдалося захопити частину укріплень та увірватися до міста, проте турки
змогли відбити напад в результаті чого 2 жовтня облога була знята.
Підготовку до Другого походу на Азов новий російський цар Петро І
вирішив розпочати з побудови флоту. До квітня на воду були спущені
2 кораблі, 23 галери і 4 брандери. Реорганізовано було й командування армією.
Сухопутні війська були розділені на три дивізії: П. Гордона, А. Головіна і
Х.-Г. Рігемона (75 000 осіб). Для нового походу також був організований
Морський полк під керівництвом Ф. Лефорта з 28 рот (близько 4 100 осіб).
Сухопутна армія збільшилася вдвічі порівняно з першим Азовським походом.
7 червня розпочалася облога фортеці Азов. Чисельність московськокозацького війська становила біля 40 000 піхоти, в тому числі 14 000 козаків, і
16 000 кінноти [3, с.183]. 10 червня татарські війська спробували перешкодити
облозі напавши на російський табір, проте їх атака завершилася невдачею.
29 червня російське командування направило листа до турків з пропозицією
добровільної здачі, на який вони відповіли гарматними пострілами.
Однак, втративши надію на перемогу, турки пішли на мирні переговори.
Згідно домовленостей, мешканці фортеці Азов отримували свободу, а
московське військо під командуванням майора А. Вейде зобов’язувалося
перевезти їх до гирла Кагальника. 20 липня здалася й сусідня невелика
фортеця Лютик в гирлі Дону [8, с.673]. Петро І вирішив перетворити фортецю
Азов на російське місто, то ж більше трьох тижнів царські війська залишалися
під Азовом, укріплюючи фортецю та перетворюючи мечеті на православні
храми.
Аби заручитися підтримкою європейських держав у боротьбі проти
Османської імперії та водночас підвищити авторитет Росії на міжнародній
арені Петро І впродовж наступних двох років перебував в Європі з
дипломатичною місією, що мала назву «Велике посольство». В цей час
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Австрія ще продовжувала вести війну з османами. Російський цар вирушив до
Відня, аби укласти мир з Османською імперією. Однак, змушений був
відкласти поїздку, оскільки отримав звістку про бунт в Москві. Дорогою до
Москви у місті Рава-Руська відбулася зустріч царя Петра І та польського
короля Августа ІІ, в ході якої, 3 серпня 1698 р., монархи домовилися про
спільні дії проти Швеції та короля Карла XII [10, с.395]. Проте Московія не
могла вступити у війну зі Швецією до укладення мирного договору з
Османською імперією.
Після перемоги австрійців при Зенті (Сербія), здобутої принцом Євгеном
Савойським 11 вересня 1697 р., в жовтні 1698 р. в Карловицях відкрився
конгрес, який мав за мету завершити війну між державами, що входили до
складу Священної ліги та Османською імперією. Однак між державами
Священної ліги на конгресі виявилися серйозні протиріччя. Російському царю
в ході «Великого посольства» 1697–1698 рр. теж не вдалося схилити
учасників «Священної ліги» до підписання загального договору з султаном, а
офіційні посередники на Карловицькому конгресі – представники Англії та
Нідерландів, виступали за підписання сепаратних мирних договорів з
османами оскільки були зацікавлені у якнайшвидшому виведенню Габсбургів
з війни задля їхньої участі у майбутньому протистоянні за Іспанську
спадщину [7, с.327].
16 січня 1699 р. в ході Карловицького конгресу Річ Посполита підписала
з Османською імперією окремий мирний договір, а за кілька днів, 26 січня
1699 р., мирні договори уклали також Священна Римська імперія та
Венеціанська республіка. Найвигідніших умов миру добилися Габсбурги.
Їм відійшли Центральна Угорщина, Трансільванія, Хорватія, Бачка й
практично вся територія Славонії. Провінція Темешвар з фортецями, що були
захоплені габсбурзькою армією, було повернуто турецькому султану. Договір
передбачав невтручання у внутрішню політику сторін і збереження миру
впродовж 25 років. Річ Посполита отримала частину Правобережної України,
що була під владою Османської імперії, та Поділля з фортецею Кам’янець.
Зайняті поляками молдавські міста поверталися султану. Венеція одержала
півострів Морею, зберегла за собою острови архіпелагу й 6 фортець в
Далмації [7, с.327].
Складніша ситуація була з Московією. Османська імперія висунула
вимогу повернути Азов та дніпровські містечка, що були захоплені
російською армією. Натомість, царський посол вимагав у турків віддати у
володіння Росії Керч. Оскільки ці протиріччя під час конгресу вирішити не
вдалося, між Росією та Портою 14 січня 1699 р. було підписане дворічне
перемир’я.
На виконання положень перемир’я між Росією та Османською імперією 3
липня 1700 р. у Константинополі було укладено Константинопольський
мирний договір, який з російського боку підписав дяк О. Українцев, а з
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турецького – великий візир турецького султана Мегмет Рамі та таємний
секретар О. Маврокордато [11, с.8]. Згідно його положень, мир між двома
країнами укладався на 30 років. Росія отримувала фортецю Азов разом з
новими містами (Таганрог, Павловськ, Міус) і звільнялася від щорічної
виплати данини кримському хану, але відмовлялася від претензій на Керч.
До володінь Порти поверталася частина Подніпров’я з дрібними турецькими
фортецями, які підлягали знищенню (Тавань, Казікермен, Мустрідкермен,
Шагінкермен). Згідно умов договору, Османська імперія мала повернути Росії
полонених і дозволити їй мати дипломатичне представництво в
Константинополі [9]. Сторони гарантували безпеку від набігів козаків з боку
Росії й татар з боку Туреччини. З укладенням миру Московія отримала значні
території в Приазов’ї та Кубані. Константинопольським мирним договором
вперше було визначено південні межі земель Вольностей Війська
Запорізького низового та забезпечено нейтралітет Османської імперії на
першому етапі Північної війни.
Отож, московсько-турецька війна 1686–1700 рр., яку Росія розпочала за
умовами приєднання до антиосманської Священної ліги, завершилася
поразкою Османської імперії. Кримські походи 1687–1689 рр. об’єднаного
московсько-козацького війська хоч і були невдалими все ж відіграли значну
роль в ході московсько-турецької війни. Захоплення фортеці Азов мало
важливе стратегічне значення, однак, вихід до Чорного моря все ж замикала
турецька фортеця Керч здобути яку без допомоги союзників у Московії не
було шансів.
По завершенню війни російському цареві не вдалося дійти згоди в
територіальних питаннях з іншими державами Священної ліги, тому на
Карловицькому конгресі у 1699 р. між Османською імперією та країнамисоюзницями були укладені окремі мирні договори, а Росія домоглася
укладання Константинопольського мирного договору в 1700 р. У Великій
турецькій війні Османська імперія зазнала поразки, а підписання миру з
державами Священної ліги обмежило експансіоністську політику Порти в
Південну та Східну Європу.
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Чижов О.І.,
к.і.н., викладач комісії суспільних дисциплін
Сумського будівельного коледжу,
Україна, м. Суми
ПЕРЕДУМОВИ, ПРИЧИНИ ТА ПОЧАТОК ПРОТЕСТІВ
СТУДЕНТІВ СУМСЬКИХ ВИШІВ У 2004 Р.
Розвиток громадянського суспільства як спільноти, в якій її члени здатні
до самоорганізації з метою розв’язання наявних проблем, є запорукою
існування реально демократичної держави. Протест студентів сумських вишів
навесні-влітку 2004 р. був яскравим прикладом ненасильницького
громадянського опору свавіллю влади, що завершився успіхом. Дослідження,
осмислення та висвітлення цих подій є особливо актуальним на сьогодні в
умовах складних суспільних процесів, які відбуваються в Україні.
Студентські протести стали відповіддю на протиправні дії правлячого
тоді режиму на чолі з президентом Л.Д. Кучмою та прем’єр-міністром
В.Ф. Януковичем щодо об’єднання трьох вищих навчальних закладів м. Суми.
Сумський державний педагогічний університет (СДПУ) ім. А.С. Макаренка,
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Сумський державний університет (СумДУ) та Сумський національний
аграрний університет (СНАУ) передбачалося об’єднати під керівництвом
ректора останнього О.М. Царенка. О.М. Царенко був депутатом Верховної
Ради та головою Сумської обласної організації Соціал-демократичної партії
України (об’єднаної), що перебувала у коаліції з урядовою Партією регіонів
[3, с.5]. Формально об’єднання вишів проводилося з метою підвищення якості
підготовки фахівців, більш ефективного використання освітнього та
наукового потенціалу. Проте головною причиною об’єднання було
встановлення фінансового контролю над сумськими вишами з боку тодішньої
правлячої еліти, що активно розставляла лояльних людей на керівні посади в
організаціях та установах різних галузей. Не слід виключати й того, що
однією з причин об’єднання вишів могла бути планована фальсифікація
результатів голосування на майбутніх президентських виборах 2004 р.
Проурядова адміністрація об’єднаного університету могла примусити
студентів голосувати на виборчих дільницях в університеті та отримати змогу
підробити результати їх голосування на користь В.Ф. Януковича. Усього у
трьох вишах налічувалося близько тридцяти тисяч студентів.
Під тиском Сумської обласної державної адміністрації, очолюваної
В.П. Щербанем, ректори СумДУ І.О. Ковальов та СДПУ ім. А.С. Макаренка
В. С. Іваній надали згоду на об’єднання університетів. У березні 2004 р.
адміністрації трьох означених вишів провели збори трудових колективів, на
яких їм було запропоновано підтримати ідею об’єднання. Заперечення низки
викладачів до уваги не приймалися [3, с.5]. Представивши об’єднання
університетів неминучою подією та обіцянками збільшення зарплат,
адміністрації вишів вмовили більшість їх співробітників проголосувати за
об’єднання. 20 квітня 2004 р. президент України Л.Д. Кучма підписав Указ
№ 453 про створення об’єднаного вишу Сумського національного
університету (СНУ), хоча видання подібного нормативного акту не входило
до його повноважень [2, с.14].
У Сумах було добре відомо про систему грошових поборів зі студентів,
яку запровадив О. М. Царенко у СНАУ (за перескладання заліків та іспитів, за
обов’язкові додаткові курси навчальних дисциплін та ін.), про регулярні
примусові відробітки студентів СНАУ з благоустрою території університету.
Це спонукало 1473 студенти СумДУ та СДПУ ім. А.С. Макаренка звернутися
з листом до президента, голови Кабміну, міністра науки та освіти i голови
Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти, в якому вони просили
переглянути рішення щодо об’єднання вишів. У листі зазначалося, що
рішення про створення об’єднаного університету ухвалювалося без
урахування думки студентів та їх батьків, немає відкритої інформації стосовно
процесу створення вищого навчального закладу, не створено аналітичної
комісії та ін. [3, с.5].
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Протестні дії студентів підтримували викладачі Л.Г. Мельник,
О.А. Однороженко, О.С. Тєлєтов та низка інших. 12 травня біля пам’ятника
Т.Г. Шевченка в Сумах відбувся перший мітинг студентів та викладачів проти
об’єднання університетів. Але через побоювання репресій з боку
адміністрацій вишів, які різними засобами протидіяли проведенню мітингу, на
протестний захід прийшло лише кілька десятків студентів та викладачів [3,
с.5]. Мітингувальники прийняли резолюцію в якій вимагали: повної і
відкритої інформації про процес створення нового вишу, узгодження питань зі
студентами, їх батьками та викладачами, припинення тиску на студентів та
викладачів. 13 травня кілька студентів поїхали до Києва мітингувати перед
Верховною Радою. Вони зустрілися з головою Комітету Верховної Ради з
питань науки та освіти С. М. Ніколаєнком, який зачитав їх вимоги на засіданні
парламенту. 15 травня на знак солідарності із сумськими студентами у Києві
провели мітинг студенти столичних вишів.
Організатори протесту в Сумах розуміли, що для успішного
протистояння з владою треба заручитися широкою підтримкою опозиційних
політичних сил, хоча сам протест позиціонувався як політично нейтральний.
Зокрема суттєву підтримку студентському протестному руху надавала
Сумська обласна організація Спілки української молоді на чолі з
Г.В. Сахнюком.
Керівництво держави проігнорувало вимоги протестувальників. 17 червня
2004 р. прем’єр-міністр В.Ф. Янукович підписав розпорядження Кабміну
№ 402-р «Про створення СНУ». Виші, на базі яких СНУ створювався,
ліквідовувалися [2, с.14].
Незабаром ректор новоствореного СНУ О.М. Царенко почав
встановлювати нові порядки в колишніх СумДУ та СДПУ ім. А.С. Макаренка.
Співробітники ліквідованих вишів мали написати заяви про прийняття на
роботу до об’єднаного університету, але адміністрація СНУ відразу заявила,
що частину співробітників буде звільнено. З метою збільшення навчальних
площ агрономічного факультету колишнього СНАУ із займаємих приміщень
був виселений історичний факультет СДПУ ім. А.С. Макаренка. Натомість
факультету було передано непристосоване та менше за площею приміщення у
колишньому медпункті. З колишнього СумДУ почали вивозити цінні речі
(меблі, комп’ютери та ін.). Адміністрація об’єднаного університету почала
вимагати у студентів СумДУ, щоб на його території та території гуртожитків
щоденно чергували на прибиранні 200 студентів [1, с.А10].
Таке свавілля призвело до залучення до протестного руху багатьох нових
учасників. Кілька сотень осіб, серед яких були студенти, їх батьки та
викладачі, 28 червня прийшли на мітинг у сквер ім. Т.Г. Шевченка,
вимагаючи скасування об’єднання вишів. Лідерами студентського
протестного руху були О. Веснич, М. Гуменний, А. Крамченков, І. Меркун,
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В. Чепік та низка інших представників студентського активу СумДУ та СДПУ
ім. А.С. Макаренка. У сквері учасники мітингу почали встановлювати
наметове містечко. Двоє осіб, підісланих місцевою владою, спробували
повалити перший намет та вчинити бійку, щоб створити привід розігнати
протест на самому початку. Провокаторів протестувальники силою вивели з
місця проведення акції. Співробітники міліції, які у чималій кількості
спостерігали за акцією, у конфлікт не втручалися [1, с.А1]. Протестувальники
сподівалися, що з ними розпочнуть діалог представники міської та обласної
влади, які на честь святкування Дня Конституції мали покладати квіти до
пам’ятника Кобзаря. Проте прибулі посадовці проігнорували мітинг.
Розпочалася активна фаза протистояння студентів Сум з владою, яка
згодом отримає назву «Революція на траві». Через півтора місяця завдяки
рішучості студентів та широкій підтримці протесту на різних рівнях
суспільства «Революція на траві» завершилася перемогою.
Отже, істиною метою об’єднання вишів було створення нових
корупційних схем представниками тодішньої правлячої еліти. Об’єднання
вишів під егідою людини із сильно заплямованою репутацією, якою був
ректор СНАУ О.М. Царенко, викликало закономірний протест частини
студентства та викладачів. Протестувальники обрали правильну тактику
залучення широкої уваги до своєї боротьби та пошуку підтримки на різних
рівнях суспільства. Недалекоглядні свавільні дії О.М. Царенка стосовно
СумДУ та СДПУ ім. А.С. Макаренка спричинили суттєве розгортання
масштабів опору.
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POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS.
SOCIOLOGY
Горло Н.В.,
д.політ.н., професор кафедри політології
Запорізький національний університет,
Україна, м. Запоріжжя
ПІЗНАВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ
У ДОСЛІДЖЕННІ ПОЛІТИЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ
Світ політики є мінливим і динамічним, саме тому для осмислення
складних політичних явищ і процесів потребуються нові методологічні
підходи, які дозволяють більш адекватно інтерпретувати суспільно-політичні
зміни і здатні з певним ступенем достовірності пояснити їх природу та
характер. У зв’язку з інклюзивністю політики, її проникненням в усі сфери
суспільства досить продуктивним виявляється використання методологічних
підходів інших наук.
У політичній науці у 1950-х рр. набув поширення раціональний підхід,
який був запозичений з економічної науки, адже поведінка індивіда чи
інституту у політичній та в економічній сферах має схожий утилітарний
характер, тобто будь-яка дія реалізується з метою отримання максимальної
вигоди при мінімальних затратах, а важливою умовою раціонального вибору
виступає повнота інформації. Раціональний (економічний) підхід орієнтує
дослідника на пошук раціональних мотивів у діях політичних акторів і на
пояснення того, яку вигоду/виграш/користь вони намагаються отримати.
Одними з перших дослідження політики з позицій раціонального підходу
здійснили К. Ерроу («Суспільний вибір та індивідуальні права» 1951 р.) та
Е. Даунс («Економічна теорія демократії», 1957 р.). Предметом їхніх наукових
розробок стали виборчий процес та електоральна поведінка, які найкраще
засвідчували схильність індивіда отримати бажаний товар (ідею, кандидата),
витративши мінімальні зусилля.
З того часу сформувалися два напрями досліджень, перший з яких
базується на застосуванні теорій раціонального вибору, другий – на
використанні принципів теорії ігор. Теорії раціонального вибору виходять з
того, що для індивіду чи інституту характерна вибіркова поведінка з метою
отримання максимальної вигоди. В основі теорій раціонального вибору
лежать такі принципи: 1) методологічний індивідуалізм – визнання
пріоритетності інтересів індивіда, який створює ієрархію вподобань; 2) егоїзм
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індивіда – прагнення максимізувати вигоду; 3) ієрархія вподобань –
пріоритетними є ті вподобання, які дають максимальну вигоду при
мінімальних затратах; 4) обмін діяльністю – у суспільстві індивіди
здійснюють вибір в умовах, коли одночасно свій вибір роблять інші люди.
Вихідним моментом є згода людей на обмін діяльністю [1, с.34,35].
Теорії раціонального вибору продуктивно застосовуються для пояснення
електоральної поведінки. Е. Даунс не лише пояснив електоральний вибір
намаганням отримати якомога більшу користь, але й розробив цікаву теорію
«раціонального невігластва», за якою індивід не хоче розібратися у проблемі,
оскільки це вимагає багато затрат. Н. Юріна вважає, що свідоме невігластво
пересічного виборця, яке не має значення для широкого електорату,
максимізація корисності урядом, яка досягається шляхом обміну програм на
голоси індивідів, наявність впливу у невеликої частини громадян уявляються
справедливими, тому що дозволяють всім задіяним у політичному процесі
сторонам збільшувати прибуток і мінімізувати збитки [2, с.127]. Традицію
вивчення електоральної поведінки продовжив М. Фіоріна, який розробив
теорію «економічного» голосування. На думку дослідника, індивід робить
вибір з огляду на те, як змінилося його економічне становище.
Для пояснення групової взаємодії і особливості поведінки індивіда в
групі важливе значення має теорія колективної дії М. Олсона. У роботі
«Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп» (1965 р.) дослідник
прийшов до висновку, що індивіди, прагнучи отримати частину суспільного
блага, не хочуть брати учать у колективних діях заради віддалених цілей, які
ставить перед собою колектив. Таким чином індивід перебуває на позиції
безбілетника, який користується суспільними благами, але не докладає зусиль
для їх вироблення. Колективну дію у великих масштабах можуть забезпечити
спонукальні дії з боку владних еліт. М. Олсон пропонує застосувати
економічні та неекономічні стимули задля того, щоб змусити індивіда
працювати на вироблення спільного блага [3]. Дослідник запропонував
використати принципи колективної дії для вивчення діяльності лобістських
організацій чи профспілок. Утім, сфера, де можна дослідити політичні явища з
використанням принципів теорії колективної дії, величезна. В. Тишков
зазначає, що теорія колективної дії М. Олсона дозволяє пояснити такий
феномен етнічних конфліктів, як залучення маси рядових громадян до дій, у
яких вони не бачать сенсу, а тим більше особистого інтересу [4, с.13]. На нашу
думку, теорія має й практичний аспект, адже у залученні індивідів до
формування спільного блага зацікавлена будь-яка організація, отже, знання
механізмів подолання проблеми «безбілетників» та їх використання допоможе
оптимізувати діяльність організації.
Теорії ігор призначені для вивчення групової взаємодії і вибору кращої
стратегії розв’язання гри. На думку І. Малоівана, необхідність застосування
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теорії гри на сучасному етапі обумовлена розвитком та ускладненням
суспільних відносин, зростанням кількості перехресних ліній соціальних та
політичних взаємодій, що у процесі демократизації суспільства призводить до
виникнення нових, нестандартизованих ситуацій, які потребують відповідних
засобів аналізу з метою підвищення ефективності політики [5, с.140]. Усі
теорії ігор виходять з того, що раціональний вибір здійснюється в умовах
взаємозалежності, коли на вибір одного гравця впливає вибір іншого. Існує
декілька стратегій, тобто варіантів розв’язання гри, найбільш відомими є
принцип «мінімаксу» – гравець обирає ту стратегію, яка дозволяє отримати
оптимальний результат у ситуації, яка складається найгіршим чином;
«рівновага Неша» – гравці повинні узгоджувати свої дії, і жоден гравець не
здобуде перевагу, змінюючи свої дії односторонньо. Теорії ігор можуть бути
застосовані для вивчення конфліктів, переговорів, процесу утворення
коаліцій.
Отже, подібність поведінки індивіда у політичній та економічній сферах
зробила можливим застосування раціонального (економічного) підходу у
політичній науці. З позицій даного підходу можна вивчати різноманітні
форми індивідуальної та колективної політичної поведінки. Разом з тим,
раціональний підхід має деякі слабкі сторони, адже не завжди індивіди діють
раціонально, а спроба уявити складний політичний процес як калькуляцію
вигід та затрат спрощує уявлення про нього.
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ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В СУЧАСНІЙ
УКРАЇНІ
Сирітство для України не є новим соціальним явищем. Його динаміка
визначається недосконалістю соціальної політики держави, зниженням рівня і
якості життя, зміною системи цінностей тощо.
Феномен соціального сирітства, який актуалізувався у країні в останні
роки, є предметом дискусій у наукових доробках, присвячених різноманітним
проблемам. У XXІ столітті поняття «сирітство» набуло нових форм і
масштабів, що змушує дослідників шукати інші підходи до його вивчення.
Сьогодні одним із каталізаторів поширення соціального сирітства є
трудова міграція, яка досягла максимального рівня в Україні. Безробіття,
тобто відсутність робочих місць, незадоволення населення якістю свого життя
є причиною масової міграції населення України на заробітки за кордон. За
даними Держстату, близько 70% мігрантів є мешканцями західноукраїнських
областей. Проте участь у міграції населення центру, півдня та сходу країни
поступово зростає [1, c.9]. Причини цілком зрозумілі: економічна і політична
криза, в якому не перший рік знаходиться наша держава, і зростання
безробіття змушують дедалі більше українців відправлятися в Польщу, Італію,
Німеччину та інші країни шукати кращої долі.
Активна участь громадян України у трудовому міграційному процесі є
вимушеним кроком у пошуках добре оплачуваної роботи за кордоном.
Нажаль, у західному регіоні країни «прагнення людей до праці задовольняється через трудову міграцію» [2, c.47]. За даними Міністерства соціальної
політики, у 2020 році кількість українських заробітчан становила близько 3
млн. Протягом року до 500 тисяч осіб повернулися до України, але це
відбулося переважно через пандемію COVID-19. У 2021 році, за даними
Інституту демографії та соціальних досліджень, налічується 2,5–3 млн
трудових мігрантів [3].
Разом із тим, спроби вирішити життєві проблеми у спосіб
працевлаштування за кордоном активно позначаються на формуванні і складі
сім’ї, на сімейних відносинах, територіально роз’єднуючи батьків і дітей.
Тому в Україні на фоні проблеми трудової міграції виокремлюється інша
проблема – соціальне сирітство.
Дітей трудових мігрантів відносять до категорії соціальних сиріт через
відсутність обидвох батьків, або коли трудовим емігрантом є мати, яка сама
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виховує дитину. Таких дітей ще іноді називають «євросироти» або «діти,
залишені позаду» [4, c.269]. Зазначимо, що в Україні і досі не існує однозначного терміна для позначення цієї категорії дітей. Вживаються такі терміни: «бездоглядні діти», «безпритульні діти», «бездомні діти», «діти вулиці»,
«соціальні сироти», «діти, позбавлені батьківського піклування», «діти групи
ризику» тощо. Сьогодні необхідно на державному рівні ґрунтовно вивчити це
питання та розробити відповідний механізм із призначення тимчасової опіки
(піклування) для цих дітей, а також, враховуючи специфіку цього явища,
надавати їм офіційний статус: «діти трудових мігрантів» [5, с.82].
Евросирота – це дитина, яка росте і виховується без обох або одного з
батьків, які виїхали на роботу за кордон. Негативним аспектом є те, що
дитина, яка по суті втратили сім’ю, залишається наодинці з собою. Її
внутрішні переживання, почуття самотності, необдумані вчинки, неконтрольовані грошові кошти посилюються буденними проблемами і викликають у
дитини «травматичний ефект відчуження» [6, с.83]. Проте батьки намагаються
зберегти відчуття єдності, працюють над забезпеченням гідних матеріальних
умов утримання дітей навіть через державні кордони, що ускладнює
виховання дитини.
Незважаючи на те, що більшість дітей трудових мігрантів зростає в
матеріальному достатку, через втрату постійних контактів з батьками
відносини з дітьми набувають формального характеру, діти звикають до
матеріального заохочення. Іноді виникає залежність від надісланих з-за
кордону речей і грошей, бувають випадки «девіантної поведінки», але це
стосується далеко не всіх. Тривожним є те, що така турбота через
компенсування відсутності батьківської уваги дорогими подарунками і
грошима, що робить дітей більш матеріально забезпеченими порівняно з
однолітками, формує враження відсутності необхідності працювати; діти
віддають перевагу отримувати кошти від батьків з-за кордону.
«Батьківство на відстані» породжує комплекс проблем і є значним
ризиком щодо повноцінної соціалізації дитини.
Найбільш проблемним для дітей трудових мігрантів є брак комунікативних навичок та конфлікти у взаєминах із опікунами та родичами. Дітям
важко іноді самостійно впоратись із шкільною програмою без підтримки та
допомоги.
Болючим у цьому є те, що дитина, орієнтуючись на досвід батьків, не
бачить для себе перспективи професійного навчання та працевлаштування в
Україні. Нажаль, часто діти трудових мігрантів повторюють долі своїх батьків
і їдуть у трудову міграцію. Це може виступити дієвим чинником трудової
міграції.
Тривожним також є те, що через активну міграцію кількість соціальних
сиріт дедалі збільшується, зокрема в областях Західної України. Зазначимо,
що сьогодні відсутня реальна статистика і достовірні дані щодо українських
заробітчан та їхніх дітей.
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Чи не першою проблемою, що потребує розв’язання, є відсутність
ефективної методики обліку дітей трудових мігрантів. Адже для того, щоб
допомогти таким дітям, треба знайти їх спочатку. Більше того, діти трудових
мігрантів є вразливою категорією, яка потребує окремої, спеціальної
допомоги держави, і це особливо відчувається в селах, де не створені умови
для розвитку дітей та молоді. Батьки, які працюють за кордоном – феномен
більш характерний для малих міст та сільської місцевості.
Незважаючи на наполегливі спроби дослідників сприяти вивченню
питання соціального сирітства, передусім держава повинна чітко визнати
проблему і взяти на себе відповідальність за неї.
Питання феномену сирітства у країні сьогодні залишається відкритим.
Замовчується проблема хоча б тому, що обіцянка чинного президента
«створити умови, щоб українці, які роз’їхалися світом, хотіли повернутися
додому» не виконана. Що робити, щоб батьки не виїжджали за кордон?
Держава повинна запустити правильну стратегію політики захисту дітей.
Доцільно створити дієву модель щодо визначення факторів соціальнопсихологічного характеру захисту дітей, усунути недоліки в роботі соціальних
інститутів, виховна функція яких сьогодні затемнена економічною,
побутовою та інформативною. Можна говорити про недостатнє опрацювання
заходів соціальної, сімейної політики, які мають бути спрямовані, головним
чином, на усунення причин негативних явищ у країні. Хочеться вірити, що
прийняття Закону «Про зовнішню трудову міграцію» був не останнім кроком
на шляху до вироблення перспективних напрямів удосконалення державної
політики відповідно до потреб соціального захисту дітей, які залишаються в
Україні без батьківського догляду.
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СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПРАГМАТИЗМ
В умовах становлення ринкової економіки прагматизм набув широкого
розповсюдження в нашому суспільстві зі всіма його позитивними, та
негативними наслідками [1, С.12]. Отже, прагматизм – це шлях до вирішення
соціально-політичних проблем.
Україна має багатотисячну історію, в тому числі, історичний досвід
примирення – це по-перше.
По-друге, Україна завжди була сильною своїм інтелектом,однак ми так і
не навчились захищати свою інтелектуальну гідність. По-трете, ресурси,
вживання яких збільшується, завжди будуть відігравати важливу
роль,особливо, якщо перетворювати їх в у високотехнологічний продукт.
Соціальна структура – сукупність об'єднань людей, яких об'єднують:
симпатії, інтереси, потреби, вік, стать, національність, спільність долі або
становище в суспільстві. У соціології – елементи соціальної структури ,які
іменують класами,категоріями,групами і т. д., а й те, що поєднує їх, утримує
від розпаду, впорядковує і надає структурі конфігурації. Соціальні групи
наділені неоднаковими правами , мають різні зобов'язання, багатство; вони не
рівні між собою, а структура – це стійка нерівність, тобто ієрархічне
розташування груп одна відносно одної.
Соціологія виділяє два основні елементи соціальної структури:
– cоціальні інститути, безособова система ролей і статусів. Цей підхід
властивий структурному функціоналізму,
– система класів, верств, професійних та інших груп. На таких засадах
базується марксистський детерміністський підхід.
Ці підходи взаємодоповнюють один одного. Соціальні інститути є більш
або менш рухомою суспільною формою організації й регулювання діяльності
соціальних груп.
Соціологія виділяє такі види соціальних структур:
– соціально-класова (класи, соціальні верстви, соціальні групи, прошарки,
стани);
– соціально-демографічна (вік, стать);
– соціально-теритоpiальна (міська, сільська спільнота, населення агломерацій, переселенські групи);
– соціально-професійна;
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– соціально-етнічна та ін.
Cоціальна стратифікація забезпечує виокремлення впорядкованої
сукупності соціальних верств, що відрізняються одна від одної певними
важливими для даного суспільства ознаками (критеріями): характером
власності, розміром прибутку, обсягом влади, престижом,національними чи
іншими рисами . При цьому соціально-стратифікаційний підхід є одночасно
методологією теорією розгляду соціальної структури суспільства. Цей підхід
сповідує такі основні принципи:
а) обов'язковість вивчення всіх без винятку соціальних верств суспільства;
б) необхідність застосування при поpівнянні їх одних і тих самих
критеріїв;
в) достатність критеріїв для повного i глибокого аналізу кожної з
досліджуваних соціальних верств.
Очевидно, що за такого методологічного підходу сталінська модель
«2+1» (два класи й прошарок) не мас ніяких шансів на наукове обгрунтування.
Соціальна стратифікація означає процес, який безперервно триває у
суспільстві, і результат цього процесу, а також процес соціального
відтворення, внаслідок якого верстви (страти), групи, класи виявляються
нерівними між собою і групуються в їєрархічно розміщені страти з різним
престижем, власністю та владою.
Соціальна стратифікація означає не просто різне становище у суспільстві
окремих індивідів, родин чи цілих країн, а саме нерівне їх становище. При
цьому дуже важливим є вирішення теорією соціальної стратифікації проблеми
соціальної мобільності, зокрема методів зміни особистістю, групою свого
соціального становища.
Зміна індивідом чи соціальною групою соціальної позиції, місця в
соціальній структурі називається соціальною мобільністю. В другій половині
XX ст. Мобільність в Україні – процес масовий та інтенсивний навіть
усупереч обмеженням щодо переміщення індивідів між нерівноцінними
позиціями. Однак » наявні перепони не можуть стримати наростаюче бажання
індивідів шукати кращої долі, сходити до вершин соціальної ієрархії [2, С.23].
А звідси головне:слід достатньо зустрічати нові виклики,що є задачею
політичної влади , яка під час виборів займається народом для будування
сильної держави з єдиною політичною нацією,для якої реальна свобода
означають високу якість життя, вільний доступ до влади, ресурсів і реалізацію
потенціалу кожного українця, що є національним прагматизмом [3].
Таких чином в умовах становлення ринкової економіки прагматизм
набув за останні роки широкого розповсюдження і в нашому суспільстві зі
всіма його як позитивними, так і негативними наслідками.
69

Collection of scientifical works, Issue 11. 2021

Соціальна структура – як сукупність об'єднань людей, у кожному з яких
індивідів може багато що об'єднувати: інтереси, потреби, вік, стать,
національність, спільність долі або становище в суспільстві.
Сьогодні в Україна відбувається формування нових соціальнополітичних практик, нових мотиваційних структур дії, ідентифікація з новими
позиціями ї соціальними можливостями, спонтанний процес узгодження і
кооперування дії великих груп людей, що утверджують свою ідентичність і
соціальні домагання. Така логіка соціального розвитку може привести до
появи класового поділу, глибшого, ніж усі наявні в сучасних західних
суспільствах, і сформувати вагоме класове підгрунтя пострадянського
соціально-політичного процесу.
Українська політична еліта повинна зрозуміти, що ніякі однозначні
союзи не забезпечать стратегічну безпеку країни. Світ буде поважати лише
сильну Україну.
Україна повинна прийти до своєї унікальної економічної моделі, а для
цього потрібно закріпити своє місце в історії і у свідомості планети, а також
створити свій історичний міф. Стоячи на межі глобалізації світу, Україна
може пережити шок від втрати свого ментального коріння. Формування міфу,
історичної легенди про особливий шлях України, може попередити його [3].
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к.г.н., професор, викладач кафедри туризму, Львівський державний університет
фізичної культури імені Івана Боберського,
Україна, м. Львів
ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Туризм – вид діяльності людини, що дає змогу всесторонньо задовольнити її усіма потребами людської життєдіяльності. Людство з давніх-давен
піддавалося зміні місця перебування, про що дізнаємося як і з Священного
Писання [1], так і з світської наукової літератури. Туристична діяльність
людини сприяє їй виховувати і формувати у собі освітній, педагогічний та
навчальний рівень. Для відтворення своїх духовних і тілесних сил людині
потрібний відпочинок, котрий у повноті подасть їй цікава екскурсія і
приємна туристична подорож.
В економічному розвитку країни у міжнародному туризмі та місцевих
об’єднаних територіальних громад у внутрішньому туризмі, туристична
робота привносить певний грошовий дохід, що відіграє позитивну роль у
бюджеті, що дає змогу успішно планувати і проводити успішний рівень
життя своїх громадян.
Мета роботи – дати характеристику туризму і його діяльності як галузі
народного господарства, що на рівні з іншими формує економічне зростання
в державі, допомагає покращити рівень життя населення, і дбає про
екологічний стан навколишнього природного середовища. Привити і
активізувати бажання людей до участі в екскурсіях і туристичних походах
чи поїздках, для їх активного відпочинку, підвищення освітнього і
навчального рівня.
З самого початку в формування туристичної діяльності закладався
комерційний характер і ставилася мета отримання прибутків. Туристичний
сектор, як і будь-який інший сектор економіки, вважає прибуток головним
джерелом засобів для розвитку і розширення виробництва, а також плідної
праці з акціонерами. Прибуток є найважливіший результативний показник
роботи туристичного підприємства, який потенційний інвестор враховує при
оцінці можливостей фірми. Намагаючись максимізувати свій дохід,
туристичні компанії для максимального свого доходу застосовують
оптимальне співвідношення між витратами та ціною туристичного
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продукту. Довгий час дані компанії пропонували товари та послуги, що були
розраховані на осіб, які володіли високим і середнім рівнями достатку.
Через те тривалий час послугами туризму більшість людей не могли
скористатися. В періоди економічних спадів споживачів зменшувалося, і
постала гостра необхідність у створенні соціального туризму, який би
гарантував мінімум у сфері відпочинку.
Концепція соціального туризму, за дослідженнями українських вчених
Мальської М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. базується на трьох основних
принципах:
1) забезпечення відпочинку всіх і кожного члена суспільства шляхом
широкого залучення в сферу туризму людей із низькими доходами;
2) субсидування туризму малозабезпечених;
3) активна участь урядових, регіональних, громадських і комерційний
структур у його розвитку [6].
Туризм – явище поліфункціональне та багатогранне. Серед основних
функцій туризму потрібно зазначити рекреаційну, соціальну, культурну,
екологічну, економічну, просвітницьку та виховну [8]. Така поліфункціональність туризму відповідає комплексному характеру мотивації, що
спонукає людину до подорожі, і комплексності в організації подорожей та
обслуговуванні туристів [9].
Останні десятиліття XX та початок XXI ст. стали роками економічного
зростання у світі, поведінки людини в інформаційному суспільстві,
інтегрованістю міжнародного співтовариства для взаємопізнання та
взаємозбагачення. У зв’язку з розвитком інтернет-ресурсів стала
можливість, за невеликий проміжок часу, отримати велику кількість
інформації, в тому числі і туристичної, відвідати теоретично багато цікавих
місць, що здатні давати нам знання, і пізнання цікавих місцевостей. По
засвоєнню побаченого теоретичного матеріалу, звичайно людина прагне і до
туристичного впровадження побаченого. Зростає прагнення подорожуючих
до внутрішнього туризму, так як Україна володіє цікавими і чудовими
рекреаційно-туристичними ресурсами, такими як: Оптимістична печера,
Тустань, Вухатий Камінь, Скелі Довбуша, Бакота, Дністровський каньйон,
Актівський каньйон, Лемурійське озеро, Андріївський спуск в Києві, Батурин,
Замок Шенборна, Стара фортеця Кам’янець-Подільського, Антонієві печери,
Одеські катакомби, Асканія Нова, Духовний Острог, Меджибіж, Долина
нарцисів [3].
Так само, найвизначніші релігійні святині України та світу в
релігійному туризмі:
– свята гора Афон (Греція);
– храм святого Лазаря з його гробницею і мощами (Кіпр);
– монастир Сопочани із діючою церквою Святої Тройці та фресками
ХІІІ століття (Сербія); церква Святої Софії, собор А. Невського і церква
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святого Пантелеймона (Болгарія); Сіонський собор, храм Метехі, монастир
святого Давида (Тбілісі), храм Светі-Цховелі та монастир Гелаті (Мцхета) у
Грузії;
– Києво-Печерська лавра (м. Київ, Україна);
– Почаївська лавра (м. Почаїв, Україна);
– Місто Макарів – місце народження, святителя Димитрія митрополита
Ростовського (Данила Туптала) [2];
– Рим з Ватиканом – резиденція Папи Римського, які відвідують
щорічно близько вісім млн паломників;
– Ассизі (Італія), пов’язаний із пам’яттю святого Франциска Ассизького;
– Сантьяго-де-Компостела (Іспанія), де спочивають мощі апостола
Якова;
– Кельн (Німеччина) – тут збудовано один із найславетніших готичних
соборів;
– Уолсінгем (Англія), відновлений дім, в якому жив маленький Ісус;
– Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США) – центр мормонів, де споруджено
їхній величний храм, та ін. [4,5].
Економічний розвиток має ріст через індустрію міжнародних
туристичних послуг, внаслідок зростанням чисельності та доходів населення
в розвинутих країнах. Важливу роль має і збільшенням часу на відпочинок, і
значне покращення транспортної галузі. Міжнародний туризм в наші дні є
одним із найважливіших чинників економічного та соціального розвитку
суспільства, що розвивається незважаючи на безліч негативних факторів.
На економіку внаслідок міжнародного туризму, котрого середньорічні
темпи зростання становлять 4–5 %, мають такі чинники: воєнні дії, що
значно зменшують потік туристів у ці місця; терористичні акти в різних
країнах. Незважаючи на ці всі обставини керівництво багатьох країн мусить
пам’ятати про знаходження джерел і захоплюючих місць для туристичних
заходів, таких які є у Франції, Іспанії, США.
Частка туризму перевищує 10 % світової торгівлі товарами й послугами, і
в цьому посідає третє місце після експорту нафти та автомобілів, а в
найближчий час, туризм повинен вийти на перше місце.
Такі країни, як Угорщина, Чехія, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція,
Іспанія, Португалія, мають туризм, що належить до пріоритетних галузей,
з внеском 15–35 % у валовий національний дохід.
Спеціалісти оцінюючи туріндустрію, доводять, що в ній зараз працює
понад 100 млн осіб, і що кожне 16-те робоче місце у світі припадає на
туризм, а кожна восьма працездатна людина в світі зайнята в цьому секторі.
Економічно доведено, що найбільш ефективну перевагу в туризмі
становлять малі та середні підприємства, котрі володіють переважною
більшість робочих місць. Проведені в цьому напрямі дослідження
показують, що в туризмі нові робочі місця створюються в 1,5 рази швидше,
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порівнюючи з іншими галузями. І ці нові робочі місця та туристичні
підприємства, їх збільшення пов’язані з найменшими розвиненими
регіонами країни, що сприяє вирівнюванню економічної ситуації в країні,
головне заохочує жителів не полишати сільські зони мешкання. Така
економічна оцінка в туристичній діяльності, дає дозвіл говорити, що роботу
в даному рівні отримують представники найрізноманітніших професій з
певним рівнем кваліфікації, а саме від державних службовців та менеджерів
вищого рангу до працівників турагентств і покоївок готелів. Багато чинників
доводить, що туризм також сприяє розвитку малого та середнього бізнесу,
що, своєю чергою, стабілізує економіку будь-якої країни, й особливо
важливо для країн з високим рівнем безробіття [6].
Міжнародний туризм є активним джерелом надходжень іноземної
валюти. Наприклад, значною є частка доходів від міжнародного туризму в
загальній сумі надходжень від експорту товарів і послуг в Іспанії – 35 %
Австралії та Греції – по 36 %, Швейцарії – 12 %, Італії – 11 %, Португалії –
21 % і на Кіпрі – 52 %. У більшості країн, що розвиваються на іноземний
туризм припадає 10–15 % доходів від експорту товарів та послуг. Проте в
деяких країнах цей показник значно вищий, наприклад у Колумбії він
становить 20 %, Ямайці – 30 %, Панамі – 55 % і на Гаїті – 73 %.
Економіка туристичного бізнесу сприяє розвитку інших галузей
господарства: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництво
товарів народного споживання. Хоча розвиток туризму породжує цілу низку
проблем, але економічні переваги є вищими, що і надає дозвіл для розвитку
даної галузі у всіх країнах, і позитивних факторів від його розвитку більше,
ніж негативних, що він породжує.
Туристична діяльність як фактор економічного розвитку, проявляє себе
в такій послідовності як така, що дає змогу створювати нові робочі місця,
котрі повинні бути високооплачувані, і, надходження від оподаткування
більших доходів людей також зростатимуть.
Економіка держави збільшується і через ввезення в країну товарів
іноземного виробництва, необхідних для споживання туристами та
подальшого розвитку туризму, і від запровадження митного збору на
імпортні товари.
Економіка при туризмі має місце і при оподатковуванню наданих
туристам послуг (проживання в готелях, харчування, продаж напоїв,
транспорт), а також при сплачуванні податків з доходів як місцевих, так і
іноземних фірм, які отримали право (ліцензію) на провадження
туристичного бізнесу в країні.
При бюджетних надходженнях від туризму є можливість спрямовувати
їх на фінансування розвитку інфраструктури, реставрацію та відновлення
пам’яток історії та культури, здійснення природоохоронних програм та
програм соціального розвитку тощо [6]. .
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Коли мова іде про внутрішній туризм, що може бути розвинений у
майже кожній місцевості, і де завжди можна знайти до десяти цікавих місць,
що можуть для неї становити рекреаційно-туристичні ресурси, то тут
можемо говорити про економічне зростання місцевих територіальних
громад, їх матеріальне забезпечення за рахунок туристичної діяльності. При
розумному керівництві даною галуззю, поповнення бюджету об’єднаних
територіальних громад, може зростати ще на кілька тисяч гривень. При
цьому внутрішній туризм, не вимагає на відміну від інших, багатьох
формальних документальних оформлень.
Організовуючи внутрішній місцевий туризм необхідно брати до уваги
привабливість туристичної території, наявність природних ресурсів
(насамперед – екологічно чистих), і при можливості, індивідуально до
кожної місцевості, історико-культурні та соціально-економічні, матеріальнотехнічну базу, насиченою інфраструктурою, зручним транспортногеографічним розташуванням і доступною про неї інформацією. “Дуже
важливою складовою привабливості в сучасних умовах постає якість
довкілля. У ринкових умовах господарювання вагомого значення в
організації навколишнього середовища набуває використання маркетингу,
що сприятиме зміцненню конкурентоздатності певної території та може
визначально впливати на її привабливість” [4, С.53].
В туристичній діяльності відіграє роль співдружність, взаємодія,
міжорганізаційні зв’язки, що дають можливість взаємодопомоги один
одному, бо тоді ширше поле діяльності близьких територій, зможе утворити
туристичне угрупування з багатьма та більшими можливостями, бо де не
буде чогось вистачати в одному, буде доповнюватися в іншому. Від
місцевих громад залежить стан і краса природних туристичних ресурсів.
“Природні туристичні ресурси є важливими елементами туристичної
привабливості території. До його складу належать: клімат, водні ресурси,
прибережні зони водойм, мінеральні джерела, лікувальні грязі, рельєф,
рослинний і тваринний світ, національні парки та заповідники, мисливськориболовецькі угіддя, мальовничі краєвиди, унікальні природні об’єкти тощо.
Природну привабливість певної території для туристів визначають наявність
таких чинників” [4, С.53; 7]:
– красою ландшафту і природних об’єктів;
– м’якістю клімату і комфортністю природних умов;
– сприятливою екологічною ситуацією.
Деякі із цих перерахованих чинників є майже на всій території нашої
держави, і можуть бути задіяні у внутрішньому туризмі. При ефективній
організації туристичних послуг зросте різноманітна діяльність туристів,
любителів екскурсій, зросте їх освітній, педагогічний рівень, стане
доцільним їх відпочинок, але зросте і економічний потенціал громад,
туристичних організацій внаслідок продуманої, наполегливої та посійної
туристичної діяльності.
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Висновки. В статті висвітлено матеріал про формування туристичної
діяльності, в яку закладався комерційний характер і ставилася мета
отримання прибутків, і про те, що туристичний сектор, як і будь-який інший
сектор економіки, вважає прибуток головним джерелом засобів для
розвитку і розширення виробництва, а також плідної праці з акціонерами.
Вказано також, що прибуток є найважливіший результативний показник
роботи туристичного підприємства, який потенційний інвестор враховує при
оцінці можливостей фірми.
Далі описано, що концепція соціального туризму, за дослідженнями
українських вчених Мальської М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. базується
на трьох основних принципах:
1) забезпечення відпочинку всіх і кожного члена суспільства шляхом
широкого залучення в сферу туризму людей із низькими доходами;
2) субсидування туризму малозабезпечених;
3) активна участь урядових, регіональних, громадських і комерційний
структур у його розвитку.
Дано пояснення, що туризм – явище поліфункціональне та багатогранне.
Серед основних функцій туризму потрібно зазначити рекреаційну, соціальну,
культурну, екологічну, економічну, просвітницьку та виховну.
Зростає прагнення подорожуючих до внутрішнього туризму, так як
Україна володіє цікавими і чудовими рекреаційно-туристичними ресурсами,
які в статті перераховані.
Показано, що економічний розвиток має ріст через індустрію
міжнародних туристичних послуг, внаслідок зростанням чисельності та
доходів населення в розвинутих країнах. Важливу роль має і збільшення
часу на відпочинок, і значне покращення транспортної галузі. Міжнародний
туризм в наші дні є одним із найважливіших чинників економічного та
соціального розвитку суспільства.
Економічно доведено, що найбільш ефективну перевагу в туризмі
становлять малі та середні підприємства, котрі володіють переважною
більшість робочих місць. Проведені в цьому напрямі дослідження
показують, що в туризмі нові робочі місця створюються в 1,5 раза швидше,
порівнюючи з іншими галузями.
Автор торкається питання про внутрішній туризм, як такий, що може
бути розвинений у майже кожній місцевості, і де завжди можна знайти до
десяти цікавих місць, що можуть для неї становити рекреаційно-туристичні
ресурси, і можемо говорити про економічне зростання місцевих
територіальних громад, їх матеріальне забезпечення за рахунок туристичної
діяльності. При розумному керівництві даною галуззю, поповнення
бюджету об’єднаних територіальних громад може зростати на кілька тисяч
гривень. При цьому внутрішній туризм, не вимагає на відміну від інших,
багатьох формальних документальних оформлень.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ В СВІТОВІЙ ІНДУСТРІЇ
В основі будь-якого виробничого процесу лежить технологічний процес –
це конкурентний спосіб отримання, збагачення та переробки продуктів
природи в предмети споживання та засоби виробництва або, інакше кажучи,
процес послідовної зміни стану, властивостей, форми та розмірів предметів
праці [1, 2].
Розробки різних моделей інновацій пройшли вже шлях від простих
лінійних до складних інтерактивних, але розвиток триває й воно є необхідним
для подальшої еволюції людства з мінімальною кількістю глобальних
економічних криз. Існує багато трактувань інновацій, але П.П. Микитюк
узагальнив точки зору визначення інновацій та виділив такі риси, які
найбільш повно характеризують сутність інновацій: інновація є доцільною та
корисною зміною в попередньому стані якого-небудь об'єкту (процесу), це
зміна має отримати практичне застосування та мати корисний результат,
предметом цих змін можуть бути вироби, технології, організація виробництва
(управління); інновації вважаються найважливішим засобом реалізації цілей
розвитку суб'єкта, результатом чого є підвищення ефективності його
діяльності [3].
Сучасні ключові тренди інноваційних технологій в світовій хімічній
промисловості спираються на формування нового регуляторного середовища
щодо безпеки хімічного виробництва в світі. Вони також враховують вимоги,
яки держава та місцеві органи запропонували в нормативні акти.
Особлива увага приділяється створенню нових бізнес-моделей, які
об'єднують виробників хімічної продукції із постачальниками й споживачами
та впровадження інноваційних технологій у виробництво. Автоматизація та
використання системи IIoT – Індустріальний Інтернет речей (Industrial Internet
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of Things). Також слід зазначити необхідності інвестицій у нові виробничі
потужності хімічних виробництв.
У наші дні активно формується хімічна індустрія та підтримує
збалансований розвиток світової економіки, формуючи «Хімічну індустрію
4.0» (Chemicals 4.0). Це вихід на новий рівень якісно нових хімічних
технологій із застосуванням нанотехнологій, робототехніки та ІТ-технологій.
Тому Україні необхідно розробляти та впроваджувати нові моделі, які будуть
застосовуватися в хімічній промисловості, що відповідає тим сучасним
глобальним технологіям, які відбуваються в світі.
Розглянемо кілька підприємств, які впроваджують на своїх виробництвах
інноваційні технології та є світовими лідерами.
Хімічна компанія INEOS – є однією з найбільших хімічних виробництв у
Європі. Вона виробляє нафтохімічну продукцію, фарби, пластмаси, спеціальні
хімікати та багато іншого. У 2020 році компанія впровадила нову технологію
по виробництву водню в Європі. Ця компанія отримала золоту оцінку
стійкості від EcoVadis. INEOS впроваджує круговий підхід у виробництві
пластмас (скорочуючи кількість пластикових відходів). Також працює в
напрямку інноваційних технологій вторинного перероблення сировини для
полімерів майбутнього (отримання високоякісної продукції за рахунок
відходів).
Однією з найбільших постачальників сирої нафти на світовому ринку – є
національна нафтова компанія Equinor (раніше Statoil), яка також розробляє
інноваційні технології в хімічній промисловості. Наприклад, в замкнутому
циклі пластмасові відходи використовують як нові продукти (нафтохімічні
продукти, мономери або полімери) в якості сировини для виробництва нових
видів пластику.
ChemChina – це китайська державна хімічна компанія. Вона займається
виробництвом агрохімікатів, спеціальних хімічних речовин, гумотехнічних
виробів, нафтохімічною переробкою й іншим. Єдине підприємство в Китаї,
яке має виробничі потенціали іоннообмінніх мембран електролізерів. За
обсягами продажів хімічної продукції посідає дев'яте місце в світі.
Прикладами хімічних підприємств в Україні, яки впроваджують
інноваційні технології виробництва можуть служити: АТ «ДніпроАзот» –
єдиний в Україні виробник рідкого хлору; підприємства холдингової групи
Ostchem – ПАТ «Азот» (м. Черкаси); ПАТ «Сумихімпром» (м. Суми) – базове
підприємство з виробництва фосфорних мінеральних добрив; ТОВ НВП
«Зоря» – виробництво вибухових речовин; ПАТ «Фармак»; Корпорація
«Артериум»; ПрАТ «Хімдивізіон» (м. Кам’янське) та інші.
Кількість перспективних технологій використання альтернативних
джерел енергії з кожним роком збільшується. Ці технології набирають швидкі
темпи й сталий розвиток в Україні та світі. На даний час це дуже економічно
вигідні рішення. Експерти пророкують подальше збільшення частки «чистих»
джерел енергії в енергетичному балансі.
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Прикладом є Українська енергетична компанія ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ»,
яка працює з 2015 року із використанням альтернативних джерел енергії.
Основна діяльність – це побудова та експлуатація електростанцій, яки
працюють на біомасі, біогазі, сонці та вітрі. Мета компанії – це розвиток
енергонезалежної країни та покращення екологічної та економічної ситуації,
яка існує на теперішній час. У 2016 році в Чернігівської обл. (місто
Корюківка) вперше запустили в експлуатацію теплову електростанцію, яка
працює на біомасі. Нині в різних областях країни працюють 19 проєктів, а
компанія є лідером «зеленої» енергетики держави.
Інноваційні технології застосовуються й у харчовій промисловості.
Ефективний напрямок та розвиток у цій галузі залежить від ряду чинників, в
які входять: господарська діяльність та загальнодержавне регулювання.
Неможливо розглядати ефективність інноваційного розвитку технологій без
тенденцій, які існують на світовому ринку. Сьогодні дуже важливо розглядати
інноваційний потенціал у харчовій промисловості, так як це головна умова
для задоволення потреб споживачів в Україні.
Прикладом може служити вертикально інтегрований агропромисловий
холдинг Астарта. Головна його мета – це сільськогосподарське та цукрове
виробництво, молочне тваринництво та переробка сої. Він розташований в
Вінницькій, Чернігівський, Хмельницькій, Харківський, Черкаській,
Житомирський, Тернопільський, Рівненській та Полтавській областях країни.
Він має інноваційне програмне забезпечення для проведення виробничих
процесів. У структуру холдингу входить компанія «Агрі Чейн» яка розробляє
ІТ-продукти. У холдингу є вже існуючи модулі («Управління зеленим
банком» та «Управління польовими операціями» та є модулі, що
впроваджуються.
Таким чином, у своїх стратегічних напрямках інноваційної діяльності
необхідно і надалі розробляти новітні ресурсозберігаючі технології, розвиток
біотехнологій, нанотехнологій, модернізацію електростанцій, розвиток
хімічних та інформаційних технологій тощо, все це призведе до економічного
зростання країни.
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ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ УПОВІЛЬНЕННЯ ЗРОСТАННЯ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
В останні роки відбуваються суттєві зміни у вирішенні проблем
глобального порядку, пов’язані з дестабілізацією світового економічного
контексту. Відзначимо спочатку позитивні аспекти, під якими необхідно
розуміти домовленості, досягнуті ООН у 2015 р.: затвердження Цілей сталого
розвитку, Третя міжнародна конференція з фінансування розвитку в АддисАбебі та Паризька кліматична угода. Остання, заплямована рішенням США
залишити Угоду та відмовою на пізнішій зустрічі в Мадриді досягти
консенсусу щодо функціонування світового вуглецевого ринку, з приходом до
влади нової адміністрації під керівництвом Байдена відновила свою участь у
створенні життєво важливих умов розвитку світової спільноти і породила
оптимістичні прогнози. Позитивним є і те, що програма міжнародного
податкового співробітництва, яку G20 доручила ОЕСР, продовжує рухатися
вперед, хоча і з деякими реверсивними моментами. Зміни у фінансовому
регулюванні, ініційовані G20 після північноатлантичної фінансової кризи
2008–2009 рр., також тривають, хоч і з певними змінами в деяких розвинених
країнах.
Негативним та найбільш тривожним моментом можна вважати кризу
мультилатералізму, пов’язану значною мірою з рішеннями США, які свого
часу були великим рушієм багатостороннього співробітництва після Другої
світової війни. Цьому сприяло також послаблення Європейського Союзу (ЄС).
Серед основних наслідків цієї кризи виявилися погіршення інституційної
структури міжнародної торгівлі в результаті так званої торгової війни між
Китаєм та США, різні односторонні дії США спільно з іншими партнерами та
призупинення дії Апеляційного органу Світової організації торгівлі (СОТ).
Крім того, все це відбувається в умовах повільного зростання темпів світової
торгівлі з часів північноатлантичної фінансової кризи. Світова економіка вже
переживала істотний спад, перш ніж у 2020 р. її спіткав найгірший колапс з
часів Великої депресії 1930-х рр. та значне зменшення обсягів міжнародної
торгівлі через наслідки пандемії COVID-19. Важливо, що нова економічна
невизначеність відобразилася на світових ринках капіталу загалом і на
міжнародних фінансових ринках, особливо, на новій волатильності потоків
капіталу до країн, що розвиваються. До цього можна додати недоліки та
послаблення домовленостей щодо кліматичних змін.
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До того, як пандемія COVID-19 завдала удару по світовій економіці,
міжнародні дискусії зосереджувалися в основному на «синхронізованому
уповільненні» світової економіки, що помітно за світовими економічними
прогнозами Міжнародного валютного фонду 2019 р. [1]. Використовуючи
вихідні дані ООН аналізу для світової економічної ситуації, які розраховується за ринковими курсами, а не за паритетними цінами, як у МВФ, беручи
до уваги погіршення економічних наслідків через COVID-19, важливо
відзначити, що у 2019 р. світова економіка пережила найповільніше зростання
(2,3 %) з часу відновлення, яке відбулося після північноатлантичної
фінансової кризи. Це правильно порівняно з піком у 2017 р. (3,2 %) та з
середнім показником 2010–2018 рр. (2,8 %). Особливо це стосується
розвинених економік, зокрема Японії та ЄС. Уповільнення відбулося також у
США і продовжилося у 2020 р. Крім того, воно супроводжувало загальносвітові темпи зростання, які не досягли п’ятирічного рівня до кризи 2008–2009
рр. (3,9 % у 2002–2007 рр.), а також тих, що були досягнуті у 1990–2007 рр.
(3,0 %). Іншими словами, відбулося незначне зростання в контексті тенденції
до уповільнення, яка у довгостроковій перспективі розпочалася у 1970-х чи
1980-х рр. у різних частинах розвиненого світу.
Ці несприятливі тенденції поступилися місцем найгіршій з часів Великої
депресії економічній кризі у 2020 р., коли МВФ спрогнозував широкомасштабну рецесію, яка призведе до падіння світового ВВП на 4,2 % (за
ринковими курсами), зі зміщенням у бік зниження та значною невизначеністю
швидкості відновлення [2].
Розвинені каїни відреагували на поточну кризу рішучою експансивною
монетарною та фіскальною політикою, яка особливо жорстка у випадку США.
Неортодоксальна монетарна політика змогла пом’якшити несприятливі тенденції на фінансових ринках, але незрозуміло, чи допоможе ця політика –
разом із амбіційною фіскальною політикою, яка зосереджується на вимірах
попиту в умовах кризи – подолати обмеження пропозиції, породжені COVID19.
Економіки країн, що розвиваються, також зазнали уповільнення до кризи
COVID-19 і зараз прямують до широкомасштабної рецесії. Це охопило й
більш динамічні регіони, Південно-Східну Азію, включаючи дві найбільші
економіки, Китай та Індію, які є одними з небагатьох, що зможуть
продемонструвати повільне позитивне зростання у 2020 р. Однак Китаю не
вдалося прийняти пакет фіскальних та кредитних експансій, аналогічний
масштабному, активованому у відповідь на північноатлантичну фінансову
кризу, особливо з огляду на високий рівень заборгованості, який створив цей
пакет. Високий фіскальний дисбаланс в Індії також є основним обмеженням
для прийняття суворішої експансіоністської політики. Латинська Америка та
Карибський басейн є найменш динамічним регіоном у країнах, що
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розвиваються, але це відображає тенденцію, що мала місце після боргової
кризи 1980-х рр. Його недостатня ефективність обумовлена не лише
міжнародними подіями, але й внутрішніми та регіональними факторами, як
економічними, так і політичними. Сюди входить крах венесуельської
економіки, що розпочався у 2014 р., повільне відновлення Бразилії від
найсильнішої післявоєнної рецесії у 2015–2016 рр., політичні перетворення в
Аргентині та Мексиці, а також політичні негаразди в Чилі та ряді інших країн,
COVID-19 сильно вдарили по регіону, зупинивши відновлення, яке очікувалося
в 2020 р.
В останні роки сповільнення зростання економіки було характерною
рисою країн Африки на південь від Сахари, що спричинило розчарування у
тому, що цей регіон нарешті подолав історичну розбіжність у рівнях доходів з
розвиненими країнами. Були й деякі позитивні новини для країн, що
розвиваються: найменш розвинені країни – особливо в Азії – не тільки
пережили бум на поч. ХХІ ст., але й мали показники вище середнього за
останні роки.
Деякі довгострокові несприятливі тенденції мали значний вплив на
найслабші регіони країн, що розвиваються: Африку, Латинську Америку та
Карибський басейн. Виділимо дві такі тенденції, які тісно взаємопов’язані: поперше, обмежені структурні зміни в ході перерозподілу робочої сили на
сектори з високим рівнем продуктивності праці, що визначається як важливий
елемент зменшення розриву в доходах між розвиненими країнами та тими, що
розвиваються; по-друге, низький рівень інвестицій у дослідження та розробки,
що особливо важливо для переходу від середнього рівня доходу до високого
рівня.
Окрім кризи СОТ, інша складна проблема, що стоїть перед міжнародною
торгівлею, це одностороннє використання торгових заходів США, навіть у
випадках, не пов’язаних безпосередньо з торгівлею (як це сталося з Мексикою
для стримування нелегальної імміграції), або досягнення геополітичних цілей.
(санкції для компаній, що торгують з Боліваріанською Республікою Венесуела
або Ісламською Республікою Іран). Показовий випадок – торгова війна з
Китаєм, яка переслідує частково законні цілі (наприклад, припинення
можливих порушень правил інтелектуальної власності з боку Китаю),
порівняно з іншими, які не мають чіткого економічного обґрунтування
(наприклад, зменшення дефіциту двосторонньої торгівлі), або які
передбачають використання інших інструментів без чіткого обґрунтування
(наприклад, маніпуляції з валютою Китаю, які, як вважають, робляться для
утримання її на низьких позиціях). Хоча тимчасове перемир’я було досягнуто
в грудні 2019 р., ще не зрозуміло, чи є це кроком до остаточного вирішення
проблеми. Деякі заходи також суперечать міжнародним правилам торгівлі,
зокрема наполяганню США на тому, щоб Китай взяв на себе зобов’язання
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здійснювати двосторонні закупівлі американських сільськогосподарських
товарів, не враховуючи ринкові механізми.
Криза COVID-19, у свою чергу, призвела до значного скорочення обсягів
міжнародної торгівлі, що спричинило зриви в ланцюгах створення вартості, а
також падіння попиту на виробництво, проблеми з промисловим постачанням
під час блокування в різних місцях, та додаткові проблеми, пов’язані з
перебоями в роботі міжнародних транспортних та митних служб. У сфері
обслуговування найбільше втратили авіакомпанії та туризм. За оцінками СОТ,
обсяг світової торгівлі у 2020 р. зменшиться між 13 і 32 %. Порушення
ланцюгів створення вартості може бути постійним, а тому відновлення,
швидше за все, буде набагато слабшим, ніж після північноатлантичної
фінансової кризи, або навіть неповним. У свою чергу, деякі ціни на сировину
впали, зокрема енергоносії (особливо нафта) і, менше на кольорові метали,
тоді як для сільськогосподарських товарів ситуація є неоднозначною [3]. Це
означає, що у питанні вартості падіння світової торгівлі буде набагато
сильнішим.
Разом з тим, варто відзначити й позитивні зрушення у міжнародній
торгівлі в останні роки, серед яких відновлене Транстихоокеанське
партнерство. До цього можна додати угоду в листопаді 2019 р. між 15
азіатськими країнами про створення Регіонального всебічного економічного
партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership), яке обіцяє стати
найбільшою зоною вільної торгівлі у світі і яке буде ратифіковано в 2020 р.
До цього списку слід додати підписання угоди про стратегічне партнерство
між MERCOSUR та ЄС у червні 2019 р. Однак ця угода все ще очікує на
ратифікацію через, по-перше, напружені суперечки між Бразилією та
Францією з огляду на відсутність у Бразилії захисту Амазонських лісів; подруге, через можливе заперечення з боку інших європейських країн; по-третє,
беручи до уваги напруженість, яка може виникнути в MERCOSUR між новим
урядом Аргентини та Бразилією.
Очікуване сповільнення темпів зростання світової економіки
погіршилося внаслідок пандемії, яка породила найгіршу економічну кризу з
часів Великої депресії. Міжнародна торгівля вже відчула на собі наслідки
торгових війн та краху системи врегулювання суперечок у СОТ, а нині
стикається з порушенням ланцюгів створення вартості. Також має місце
найбільше скорочення з 1930-х рр. Хоча наслідки, спричинені COVID-19 на
фінансових ринках, пом’якшувалися масовим втручанням центральних банків
розвинених країн, глобальна співпраця в цій галузі була набагато слабшою,
ніж після Північно-Атлантичної фінансової кризи.
Щоб змінити та обернути у зворотному напрямку ці масові несприятливі
тенденції, система ООН повинна постати форумом для великих політичних
домовленостей, які мають важливе значення для досягнення амбіційних
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планів розвитку, погоджених у 2015 р. Ці глобальні політичні угоди повинні
включати: по-перше, розроблення більш посилених механізмів співпраці з
країнами, що розвиваються, не лише у сфері охорони здоров’я, а й для
управління негативними соціально-економічними наслідками кризи COVID19; по-друге, оновлення зобов’язань щодо зміцнення торговельної
мультилатеральності та подолання поточного колапсу міжнародної торгівлі;
по-третє, порядок денний для глобального валютно-фінансового
співробітництва, не менш амбітний ніж той, що був прийнятий після
північноатлантичної фінансової кризи. Аналіз цих ключових пунктів
глобальної політичної угоди та вироблення на його основі конкретних
практичних інструментів становлять перспективу подальшого розвитку
досліджень у цьому напрямку.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ КРИЗИ
Суб’єкти господарювання здійснюють свою діяльність в умовах
нестійкого зовнішнього середовища. Інколи вплив зовнішніх факторів
настільки сильний, що це потребує чималих зусиль для відновлення
рівноважного стану організації. Так, періодично певні галузі виробництва
спіткають кризи, також мають місце світові кризи, такі як фінансова криза
2008–2009 рр., криза 2019–2020 рр., пов’язана з пандемією Covid-19 та ін.
Якщо при стабільному економічному розвитку для максимізації прибутку
діяльність підприємств націлена на зростання доходів, то в умовах кризових
явищ на перше місце виходять питання зниження витрат та уникнення
непередбачуваних втрат. Відповідно в умовах кризи найбільш актуальним
стає ефективне управління витратами, за рахунок якого підприємства стають
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спроможними підвищувати фінансові результати діяльності або запобігати їх
падінню.
Ефективне управління витратами досягається шляхом створення
безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими установками та
взаємопов’язаними елементи. Удосконалення системи управління витратами
передбачає пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування витрат,
прогнозувая рівнів вират, планування витрат за їх видами, стимулювання
ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення результатів роботи
підприємства.
Зниження витрат досягається шляхом зниження матеріаломісткості й
трудомісткості продукції; поліпшення використання виробничих ресурсів,
застосування більш раціональних та сучасних матеріалів, їх повторного
використання, зниження норм їх витрат, впровадження безвідходних,
ресурсозберігаючих технологій, зниження витрат на оплату праці на одиницю
продукції, підвищення техніко-технологічного рівня виробництва, ліквідації
непродуктивних витрат і втрат тощо. Однак в управлінні витратами
принциповим є досягнення ефективності витрат, тому для забезпечення якості
продукції і виробничих процесів не завжди можливою є економія витрат,
зазвичай доцільною є оптимізація їх рівня і структури. При оптимізації
структури витрат слід в першу чергу здійснювати підвищення ефективності
переважаючих типів витрат відповідно до характеру виробництва (матеріало-,
трудо-, енерго-, машино-, капіталодомінаційного). Переважаючими типами
витрат є ті, які мать найбільшу питому вагу в стуктурі операційних витрат при
певному характері виробництва. Економія витрат також досягається
підвищенням інтенсивності використання виробничих ресурсів, для чого
аналізується, які ресурси мають більшу вагомість і значущість та
характеризуються вищими коефіцієнтами інтенсифікації, відповідно від
інтенсифікації яких можна отримати більший ефект і в найближчий
перспективі. Тому до цих типів ресурів підприємства і слід вживати
першочергові заходи.
Ефективна система управління витратами на підприємстві дає
можливість вчасно передбачити та попередити і знизити негативний вплив
зовнішнього середовища на його діяльність, сформувати оптимальні витрати
виробництва. Завданнями системи управління витратами є обґрунтування
управлінських рішень виробництва і реалізації продукції, організація дій
підрозділів щодо підвищення ефективності використання ресурсів
підприємства, скорочення витрат, планування обсягів випуску продукції
відповідно до потреб ринку, корегування виробничої програми в залежності
від дії зовнішніх факторів [1, с.311].
В умовах кризи система управління витратами повинна бути гнучкою та
вчасно враховувати зміну факторів зовнішнього середовища, темпів
економічного розвитку, виробничих можливостей підприємтва. Важливим
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при цьому є прогнозування продажів і надання оцінки розміру витрат.
Прогнозні показники є основою планування величини витрат в наступному
періоді, виявлення резервів їх зниження. Функціонування системи управління
витратами повинно відбуватися на комплексній основі. При оптимізації
витрат слід дотримуватися системного підходу, за якого доцільним є
використання синергетичних ефектів у господарській практиці. Синергетичний ефект характеризує можливість отримати більший економічний ефект у
разі поєднання елементів, ніж сума окремо взятих елементів системи.
Найбільший вплив на створення позитивного синергетичного ефекту має
використання таких важливих факторів виробництва, як ресурси [2, с.85].
Синергетичне управління витратами підприємства дає можливість посилити
ефект від взаємодії та спільного використання ресурсів підприємства.
Також в умовах кризових явищ доцільним є управління витратами з
використанням методу «Just-in-Time», який забезпечить оптимальний рівень
збуту продукції, виробництво продукції тільки у випадках, коли її
потребують, з використанням наявних ресурсів [3, с.60]. Здійснення витрат на
потреби найближчої перспективи запобігатиме збільшенню запасів і
затоварюванню, відволіканню оборотних коштів з обороту.
Керівникам підприємств слід заохочувати працівників до прояву
ініціативи щодо покращення роботи підприємства, забезпечення матеріало-,
енергоощадного господарювання, підвищення продуктивності діяльності.
Особливої актуальності набуває мотивація персоналу до раціонального
використання ресурсів, економії витрат, недопущення непередбачуваних
втрат, стимулювання ресурсозбереження.
Таким чином, ефективне функціонування системи управління витратами
на підприємстві в умовах кризи передбачає:
– комплексний характер управління витратами та ефективне здійснення
їх оптимізації;
– дотримання системного підходу до управління витратами з виявленням
і використанням позитивного синергетичного ефекту від взаємодії та
спільного використання ресурсів підприємства;
– науково обґрунтоване прогнозування і планування витрат;
– здійснення оптимізації структури витрат відповідно до характеру
виробництва (матеріало-, трудо-, енерго-, машино-, капіталодомінаційного), в
першу чергу підвищуючи ефективність використання переважаючих типів
витрат;
– підвищення рівня інтенсивного використання виробничих ресурсів з
метою підвищення продуктивності виробництва і зниження його ресурсоємності;
– здійснення витрат на потреби найближчої перспективи;
– мотивація персоналу до раціонального використання ресурсів, економії
витрат, недопущення непередбачуваних втрат, стимулювання ресурсозбереження.
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ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ
ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19
За останнє десятиліття в Україні відбувається стрімка диджиталізація
фармацевтичної галузі. Так, першими було оцифровано Державний реєстр
лікарських засобів України (2010 рік) та Реєстр ліцензій оптової та роздрібної
торгівлі лікарськими засобами (2011 рік), пізніше долучилися до вказаного
процесу й Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» та Міністерство охорони здоров’я України,
останнім долучився до «диджиталізації» – реєстр висновків про якість
ввезеного в Україну лікарського засобу та про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів [1].
Важливим етапом фармацевтичної галузі в процесі оцифровування,
особливо під час пандемії COVID-19, стало прийняття Верховною Радою
законопроєкту від 25.06.2020 року №3615-1 «Проект Закону про внесення
змін до статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» щодо здійснення
електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами», який врегульовує
електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами через мережу інтернет [2].
Таким чином, особливо актуальним, наразі, є швидка адаптація digitalтехнологій в аптечні заклади різноманітних форм власності, що призведе, в
майбутньому, до високого рівня інновацій, ефективності, набуття soft-skills та
hard-skills, лідерства та відповідальності. Саме тому, метою роботи є оцінка
цифрової грамотності провізорів і фармацевтів аптек, а також готовність їх
digital-компетентностей до умов сучасного віртуального життя.
В результаті дослідження 43 провізора та фармацевта з Луганської,
Донецької та Харківської областей пройшли безкоштовно цифрограму
(національний тест на цифрову грамотність) на офіційному порталі «Дія»
(https://osvita.diia.gov.ua/digigram) в період пандемії COVID-19 (січень-квітень
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2021 року). Кожний учасник відповів на 90 питань, котрі включали 30
цифрових компетентностей, за трьома базовими та поділялися за шістьма
підрівнями.
Так, за результатами тестування 51% та 42% респондентів мають
середній (рівень В1, 46 балів/111) та вище середнього (рівень В2, 64 бали/111)
ступенів володіння цифровими навичками, відповідно, при цьому, лише у 7 %
осіб цифрова компетентність нижче середнього (А1, 26 балів/111). Отримані
високі результати цифрових навичок свідчать про те, що досліджувана група
респондентів в період короновірусної інфекції постійно користуються
мережею інтернет для миттєвих повідомлень та дзвінків, перегляду відео,
інтернет-банкінгу, пошуку інформації стосовно лікарських засобів та їх
аналогів, працюють з професійними програмами (IBS Міні-Аптека,
Парацельс, Аптека Моріон, АНР аптека, Скарб, 1С аптека 8 та інші).
Віддзеркаленням останньої тези є результати проходження цифрограми
за розділом «Основи комп'ютерної грамотності», де 41% осіб отримали
найвищий показник рівня знань (рівень С1 та С2, 13 балів/15). Найгірший же
показник був відмічений за параметром «Створення цифрового контенту», де
жоден з респондентів не отримав результат на рівень С1 та С2, а 28%
працівників фармацевтичної галузі мають рівень нижче середнього (рівень А1
та А2, 4 бали/21).
Досить стабільний результат середнього рівня (В1 та В2) респонденти
показали при тестуванні за компетентностями «Інформаційна грамотність»
(72% осіб), «Комунікація та взаємодія у цифровому суспільстві» (67% осіб),
«Безпека у цифровому середовищі» (67% осіб) та «Розв'язання проблем у
цифровому середовищі та навчання впродовж життя» (81% осіб).
Таким чином, отримані результати цифрових компетентностей свідчать
про досить високий рівень готовності провізорів та фармацевтів до
диджиталізації аптечних закладів за умов пандемії COVID-19. Саме сучасні
реалії сьогодення спонукають їх до постійного навчання та удосконалення з
метою створення ефективних бізнес-моделей новаторського типу та пошуку
нових джерел залучення й генерування інтелектуальних ресурсів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПІД ЧАС
ПАНДЕМІЇ COVID-19
На жаль, сьогодні відбувається стрімкий ріст коронавірусної інфекції не
тільки в світі, але й в Україні. Так, згідно зі статистичними даними BBC News|
Україна станом на 10.05.2021 року в Україні зареєстровано більше ніж 2 177
968 хворих на COVID-19 протягом усього періоду пандемії, а за кількістю
летальних випадків та відсотку заражень Україна посідає 17 місце в світі.
Саме тому, пандемія COVID-19 представляє, перед усім, серйозний виклик
фахівцям медичної та фармацевтичної галузей, які знаходяться на першій лінії
боротьби з вірусом SARS-CoV-2 [1].
Варто зазначити, що за даними ВООЗ майже 80% пацієнтів не
потребують стаціонарного лікування, а фармакотерапію отримують в
домашніх умовах під наглядом сімейного лікаря або в умовах найближчого
аптечного закладу будь якої форми власності [2]. Тож, в умовах пандемії
COVID-19 значно зростає відповідальність та роль провізора при наданні
фахової фармацевтичної опіки/
Саме тому, метою роботи було визначення етичної та економічної
доцільності ролі провізора або фармацевта при наданні фармацевтичної опіки
відвідувачам аптек за умов пандемії коронавіруса.
Матеріалами власних досліджень стали анкети (он-лайн форми), які
заповнювали практикуючі провізори або фармацевти Луганської, Донецької
та Харківської областей в період з лютого до травня 2021 року. На підставі
проведеного моніторингу було ранжовано анкети за спеціальністю та стажем
роботи в аптеці.
В результаті дослідження було отримано 84 анкети від 54% провізорів зі
стажем роботи менше 5 років (61% респондентів) та середнім віком до 25
років (45% респондентів). Варто підкреслити, що всі 100% анкетованих
знають, що таке фармацевтична опіка та у 74% випадків надають її завжди
при відпуску безрецептурних препаратів різних фармакологічних груп, і лише
26% – частково, в залежності від ситуації. Досить цікавим виявився і той факт,
що 67% випадків відпуску рецептурних лікарських засобів відвідувачам аптек
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супроводжуються додатковою інформацію щодо особливостей їх
застосування, поясненням схеми лікування та можливими побічними
явищами.
За даними анкетування, під час пандемії COVID-19 найбільш високу
популярність отримали препарати серед груп протизапальних (парацетамол,
ібупрофен, дексаметазон та інші) та хіміотерапевтичних засобів (азитроміцин,
левофлоксацин, інозин пранобекс та інші). Необхідно зазначити, що у 27% –
77% випадків провізори та фармацевти відпускають препарати зазначених
груп без рецепта лікаря. Також, 61% респондентів відверто висловились щодо
наявності в їх аптеках системи «середнього чеку» та у 69% випадків вони
рекомендують заміну дешевого аналогу на більш дорожчий препарат. Крім
того, всі 100% опитаних намагаються збільшити «глибину чеку».
Таким чином, результати анкетування 84 провізорів та фармацевтів
Луганської, Донецької та Харківської областей показав, що більша кількість
респондентів надає фармацевтичну опіку практично в повному обсязі
населенню під час пандемії COVID-19 спираючись на підґрунтя економічної
доцільності.
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